
Po§kytovatel dotace:
obec Červenó Janovice
červené Janovice 102,
285 42 Červené Janovice
Ič: 00236047
Bankovní spojení: Česká spoi,Jtelna, a,s,
Císlo účtu: 0443539339/0800
Jednající: Bc- Miroslav Ptáček, starosta

účel dotace:
PoŤízení programu pťo evidenci pozemků KN ,,Program Honitby" v roce 2022.

Piiznaná částka: 10.000.- Kč

Povinnosti příjemce dotace:
. vést celoročně účetnictví, v němž budou všechny doklady související s dotací řádně

evidovány a originály prvotního dokladu označeny 'hrazeno z ilotace Obce Óervené
Janovice ve \4ýši .... Kč".

. použít přidělené finanční prostiedlry výhradně ke schválenému účelu,

. poskytnutou dotaci využívat hospodáŤné a efektivné v souladu s touto §mlouvou,

. Nejpozději do 30,6.2023 dolučit na OU Oervené Janovice vlúétování dotace, To bude
provedeno na přiloženém listu a spolu s ním budou piedloženy kopie dokladů
související s čerpanou dotací tj, prvotní doklady (faktury, včetně qípisu zúčtu,
paragony aj,) a výdajové doklady organizace,

. skutečnost o frnanční podpoŤe prezentovat při konání jednorázových akcí.

. příjemce je povinen in{ormovat poskytovatele o jakýchkoliv změnách identifikačních
údajů, právní formy a o přeměně olganizace nebo zrušení právnické osoby

s likvidací.
Poýinnosti poskytovatele dotace:

r PŤevést finančni částku na účet pi,íjemce dotace do 31.3.2023.

Veřejnoprávní smlouva

o poskytnutí individuální dotace z lozpočfu Obce Červené }anovice,
podle zákona č. 250/2000 Sb,, o rozpočtových pravidlech rlzemních rozpočtů, ve znění

Pozdějších předpisů, schvá]ená usnesenírnč. 6 b\, zápis č.9 / 2022 z,asedáni
Zastupitelstva obce Cervené |anovice konaném dne 21.12,2022

Příjemce dotace:
Honební společenstvo Červené Janovice
Cervené, Janovice 102,
285 42 Cervené Janoýice

IČ:46405?63
Bankovní spojení: ČsoB, a,s,
Cí§lo účtu: 165322809/0300
Jednající: Miroslav Zajíček, staŤosta

Za příjemce
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Miroslav Zdfiček,

V Červených Janovicich dn.e 22.2.2023
Honcbni5polgčenslvo

červgnó Janovlce

P§Č 285 42
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Bc. MiL,os]av Ptáček, stansta stalosta

obec ČeíVené Janovice, Červené Janovice 102,285 42,IČo: 00236047, WWW,cerveneianovice,cz


