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č. j.:MUBO/2131/2022

Smlouva o poskytnutí dotace na akci
Jezdecké závody dne 28. 5. 2022
uzavřená v souladu s § 159 a naši. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů

Město Bochov

Náměstí Míru č. p. 1, 364 71 Bochov
1C: 00254444
DIČ: CZ00254444
zastoupeno starostou města, Miroslavem Egertem
Bankovní spojení: 2221341/0100
(dále jen jako „poskytovatel")
a

Jezdecká společnost Kočík Stružná, z.s.

(dále jen jako „příjemce")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 012/MAJ/D/2022

l.
1. Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci dotaci ve výši
20.200,- Kč, slovy: dvacettisícdvěstěkorunčeských (dále jen „dotace").
2. Účelem poskytnutí dotace je podpora jezdeckých závodů konaných dne 28. 5. 2022,
příspěvek bude použit na uspořádání jezdeckých závodů a ocenění startujících, dle
podané žádosti.
3. Dotace bude poskytnuta převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této
smlouvy do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Dnem poskytnutí dotace je den
připsání finančních prostředků na účet příjemce.
4. Dotace se poskytuje na účel stanovený v či. l. odst. 2 této smlouvy jako dotace
neinvestiční, tzn. nelze použít na pořízení hmotného a nehmotného majetku.
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1. Smlouva se uzavírá v souladu s §159 a naši. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
3. Poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo schváleno na 19. jednání Rady města
Bochov dne 17. 5. 2022, usnesením č. R/206/19/22.

4. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží poskytovatel a jedno
vyhotovení příjemce.

V Bochově dne ...^•.20.2:z-.

V Bochově dne 23. 5. 2022

Za poskytovatele:

h

r

starosta

^
•r-

iuiČSTO SOCrlOV
Nám. M iru l
©
364 71 Eochov
Tel. 353670121,353670131
1C: 002 54 444

Za příjemce:

..^..

Jezdecká spleínost Kotík Sirdšná, z.s.
Č..P. 128,
364 71 Struéná

Příloha č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace na činnost

Vyúčtování dotace od města Bochov,

přidělené v roce 2022, dle smlouvy č. 012/MAJ/D/2022
Název organizace / jméno a příjmení:

Celková poukázaná částka: ..................... ,- Kč
č. l datum l číslo dokladu
l.

účel

částka Kč

CELKEM

K. vyúčtování přiložte prosím kopie paragonů nebo přijatých faktur a doklady o úhradě
(výdajové pokladní doklady nebo výpisy z běžného účtu).
Za správnost údajů odpovídá:

V Bochově dne: ................................ Podpis:

