Obec Volevčice, Volevčice čp.22, 434 01 pošta Most
IČO: 00 266 175
Bankovní spojení: ČS a.s. Most, č.ú. 1041424349/0800
Telefon: 476 110 032, e-mail: ouvolevcice@seznam.cz

Veřejnoprávní smlouva č. X/202X /DLT
o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Volevčice s fyzickou osobou
uzavřená podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, a § 85 písm. c)) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Obec Volevčice
Volevčice čp.22
434 01 Most
IČ : 00 266 175
bankovní spojení: ČS a.s. Most, č.ú. 1041424349/0800
zastoupená starostou obce p. Jiřím Fröhlichem
dále jen poskytovatel
a
…………………………………… nar ………………………………
bytem Volevčice čp.
434 01 Most
dále jen příjemce

I.
Předmětem smlouvy je poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Volevčice na dětský
letní tábor / klasický i zaměřený speciálně na jakoukoliv činnost či zdravotní zaměření, dále
jen DLT / v maximální výši 4.000,--Kč na dítě.

II.
Příjemce k žádosti přiložil doklad o úhradě DLT na účet provozovatele tábora případně o
úhradě hotovostní ve výši………………….. na dítě ………………………………………………….. .

III.
Obec převede na účet příjemce č.ú. ……………............. příspěvek ve výši……….............… Kč
(slovy ………………….......……..korun českých) na dítě ………
Obec poskytne finanční prostředky ve výši v hotovosti na jméno žadatele /ky/ …………………

IV.

Změny a doplňky k této smlouvě lze provést pouze formou písemného dodatku
podepsaného oběma stranami.

V.
Tato smlouva je zpracována ve dvou vyhotoveních, z nichž obec obdrží jedno vyhotovení a
jedno vyhotovení obdrží příjemce. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma
stranami.

DOLOŽKA:
Dotace byla schválena usnesením Zastupitelstva obce Volevčice na svém zasedání dne
25.6.2014 č. usn. 119/2014 v maximální výši 4.000,--Kč na dítě vč. s trvalým pobytem v obci
Volevčice a je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí individuální dotace dle zákona
č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění § 10a, odst.3 zákona
č.24/2015 Sb a § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Ve Volevčicích dne ……………………………

.........................................................
příjemce

.........................................................
Jiří Fröhlich ,starosta

