Darovací smlouva
dle § 85 zákonaé.12812000 Sb., o obcích (obecní zřízeni) ve znění pozdějšíchpředpisů o
poskytnutí finančního daruzrozpočtu městyse Kralice na Hané

Poslqrtovatel

:

Městys Kralice na Hané
Se sídlem : Masarykovo nám. 41, Kralice na Hané
Zastoupený : Pavlem Kolářem, starostou městyse
IČ:00288390
ČíslobaŇovního úětu : 4525701,10100
(dále jen poskytovatel)

\_

Příjemce:
Název : Tělocvičná jednota Sokol Kralice na Hané
Se sídlem : Masarykovo nám. 11, Kralice na Hané, lČO +lgZOOgZ
Zastoupena: Josef Špaček,starosta
Číslobankovního úětu : Poštovní spořitelna, č.ú.218 935 669 / 0300
(dále jen příjemce)
uzav fu ají tuto darovací smlouvu
I. Předmět smlouvy

1)

2)

3)

Předmětem smlouvy je poskytnutí příspěvku příjemci ve výši 250.000,- Kč
(slovy : jedno dvě stě padesát tisíc korun českých)
Příjemce se zavazlqe použíttento ťrnančnípříspěvek na zajištění pokrytí v}dajů :
- naklady spojené se spotřebou energií (plyn, el. energie, voda, tevíze, nutné opravy) v
budově sokolovny v Kralicích na Hané v roce 2019 - 170.000,- Kč. Příspěvek ve výši
80.000,- Kč na účastčlenůTJ Sokol Kralice nlHna gymnaestrádě v rakouském
Dornbirnu v roce 2019
Poskytovatel poskytne příspěvek jednorazově.

IL Základní ustanovení

l)
2)
3)
4)

Finančnípříspěvek podle č1. I odst. 1) této smlouvy se poskYuje výhradně zaúčelem
vymezení v článku I. odst. 2) této smlouvy.
Finančnípříspěvek bude příjemcipoukázémposkytovatelem na základé řádně uzavřené
smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi poskytovatelem a příjemcem .
Finančnípříspěvek se poskYuje příjemci v ý h r a d n ě navýše uvedené účely
uskutečněnév roce 2019 dle ust. Čt. I. odst. I) a2) této smlouvy.
Na poskytnutí finančníhopříspěvku není právní nárok.

III. Povinnosti příjemce
1)

2)

příjemce čestně prohlašuje, že
uvedený příspěvek využije výhradně

za účelem
vymezeným v čl. I., odst. 2 této smlouvy.
Na žádost bude poskytovateli umožněno nahlédnout do účetních
dokladů , které musí
mít náležitosti dle zékonao účetnictví.

IV. Dalšíujednání
1)

2)

\Ý

3)

Pokud bude objektivně zjiŠtěno, žeposkýnutý finančnípříspěvek
byl použit jinak než
je uvedeno v Č1. I. odst. 2 této smlouvy, je
příjemce povinen vrátit předmětný finanční
příspěvek v plné výši na účetposkytovatele.
Poskýovatel si vYhrazuje právo případné kontroly použitífinančních
prostředků
poskytnutých obcí v účetnictví,,příjemceoo.

právo kontroly

nepromlčitelné.

a

sankce vpřípadě neoprávněného použitíprostředků jsou

y. závérečná ustanovení
1)

2)
3)
4)

Smlouva je vYhotovena ve dvou stejnopisech, znichžposkytovatel
i příjemc e obdrží
po jednom vyhotoveních a obě mají platnost
originálu.
Tato smlouva se stává platnou a právně účinnou-dnem
podpisu oběma smluvními
stranami.

PrávnívztahY PlYnoucí ztéto smlouvy se řídívýhradně
právními normami českého
právního řádu.
Smluvní stranY ProhlaŠujÍ,Že se s obsahem této smlouvy
seznámil y ažesmlouva plně
vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli.
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