
V=ŘE"NoPRÁl,,l.. í SMLoLJVA o PoSKYTNuT! DoTAcE NA úHRADU,.,ÝDAJ'
NA cE!_oRočN[ člNlNosT PŘíJEMcE

Sm]ouva o poskytnutí dotace č, 9/2019

uzavřená V Souladu s § '159 a nás Zákanaó.50U2a04 Sb,, SpráVní řác. Ve Zneni
pozdějších práVních předpisů, a Se Zákonem č, 250/2000 Sb,, o rozpočtových
pravid|ech úZemních rozpočtů Ve Znění pozdějších práVních předpisů

obec chyňava, Velká strana 39,207 07 chyňava
Ic 00233358
č .ú. . 2823131 lo 100
./dsloLpe,,]a SIaro§to_] ob.e Jly T <'žer,
na straně jedné
(dále jen jako ,,poskvtoVate ")

a

sportovni klub chyňaVa, z.s.
chyňaVal } 267 07 Chyňava
lč:, nlail1E

Zastoupený: Zdeňkem Steinerem, předsedoU k Ubu, te|,
BankoVní Spojení: 29oa41553412010
Na Siraně druh-Á
(dále jen ,příjemce")

LZa, le]i r;že uVeoeneho ore ].eslce a rol J

tuto Sn,] ouvu o poSkyinutídotac9:

l.

1, PoSkytovate| se na základě této smloUVy Zavazu.ie poskyinout přúen,]ci dotaci Ve
výši 200 000,. Kč, sIovy: dvěstětisíc koruln českých (dále jen,,dotace"),

2. Účelem posk\,,tnutí dotace je: Zabezpečení činnosti Všech mužsíev spoúoVního
klubu a provoz s běžnou údržbou sportovniho areálu V chyňavě,

3. Dotace bude poskytnuta příjémci na účet do 10 dnů ode dne uzavření této
smlou!ry.

4, Dotace se poskytuje na účel stanovený V čl, |. odst, 2 této smlouvy jako dotace
neinvestični,

tl.



l D: c--^ JJ-OLI vl .-| sc _i iJlLrZl, ny ucne v SoiJ ao_] s -L'É ci
poskytnutí dotace d|e čl, ], odst, z á + teto sm ouvý V sou adu s podmínkarni
stanovenýn,]i V této SnT|oUVě, Dotace mUsí být použita efektivně. účelně a
hospodárně

2 Přijemce je pov]nen použíi poskytnutou dotaci nejpozději do 12.12.2a19.

3, Příjemce je povinen umožnit poskytovaiel provedení kontro|y dodrženi účeIU a
podmínek použití poSkytnUté dotace, Při této kontrole je příjemce pov nen VyVíjet
Veškerou poskytovateleí],] požadovanou Součinnost,

4, Příjenrce je poVinen nejpozdě]i d a 13.12,2a19 předlož]t poskytovate]i Vyúčtování
poskytnuté dotace (dá|e jen ,.Vyúčiován í '),

Vyúčtování musí obsahovat:

* závěrečnou zprávu k Vyúětování dotace

* fotokopie Všech dokladů

5, V případě, že dotace nebyla použjta V celé Výši Ve stanovené lhůtě, je pi]]emce
povinen Vrátit nevyčerpanou část dotace na účei poskytovatele nejpozději do 15 dnů
ode dne předložení Vyúčtování poSkytovaieli, NeVráti-ii příjemce nevyĎerpanoU část
dotace V této ]hůtě, dopustí se porušení rozpočiové káZně Ve smys|U ust, § 22
Zákona č,25al200a sb,, o rozpočiových pravidlech úZemních rozpočtů, Ve Zneni
pozdějších předpiSů

6, V případě, že přúemce použi]e dotaci nebo její část na jlný účel než účel sjednaný
touto sn,]iouvou V čl. l, odst, 2 a 4, poruší některou z jjných podminek použití dotace
nebo poruší některou Z povinností uvedených V této smlouVě, dopuStí Se porušeni
rozpočtové káZně Ve s,nyslU ust, § 22 Zákona č. 25al2a00 Sb,, o rozpočtových
pravid ech úZemních rozpočiů, r.,e znění pozdějších předpisú.

Pokud přijer.ce přecj]oží Vyúčtování a Záuélečnou zprávu V tgrn]ínu stanovenél] V čl,Il od;t 4'e1,1 <,r|orll :>ll,'rr,'nv3ri e,:,a:?,.,i-eclá ?1,a\,J -9oUd., lCL,S3:|]J.i:
Všechny náležitost stanovené V čl, ll, odst,4 této Sm]ouvy, ciopustí Se piljemce
porušení rozpočtc\,é káZně až V připadě, že nedop ní nebo neopravi chybné nebo
neúp né vyúčtováni nebo ZáVěrečnoU ZpráVU Ve ihůtě '15 dnů oo'e dne dorucen
VýZVy poSk),,ioVate]e,

7 Za porušení rozpočiové káZně Uloží poskyiovaiei příjernci od\rod ýe Yýši2ók Z
ceLkoVé posk\,,tnuté dotace,

3, V příi]adě, že je příjemce dle téio smlouvy pov nen vrátii dotaci nebo její část nebo
uhrac]jt odvod nebo penáe Vrátí příjemce dotaoi nebojejí čáSt resp, Uhradí odvod
nebo penále do pokladn}i úřadu obce nebo na účet poskytovaiele é.2823'Bln100,
VS je číslo SnT louvy,

9, Dojde- i po podá-tí žádost ke Znrěnám iýk6jícíCh Se dentifikačních údajú žadate e
p|áv|í s!bjektiviry žedaiele gtatutárr]1l.c orgánU ž3caie|e ap3d , n-!eí lrýt:aková



l l_|_l Ju,_ : Pl>E |l ,9 J- . lL š_| u4uc], ! J
14 dnů od této změny,

10. Příjenrce je povinen označit propagačni materiály Znakem obce a Un,]íStii Ve svém
areá u po dobu poskytování dotace rek]amní panel či biIlboard Se Znakem obce a
náS edUjícím texiem ,,Činnost Spo ku je podporována Z rozpočtu obce chynava',
soUčasně je příjer.ce poVinen na Všech propagačních maieriá ech UVéSi že
poskytovate finančně přispíVá na činnost příjemce Totéž je př'!en'ce povinen uvádět
po dobU posk\,,tován í dotace při koniaktu s nrédi . na svých případných Webových
stránkách a při propagaci SVých aktiVit, V případě nedodrženítohoto uStanoveni
bude k této Skutečnosii př h|íženo V následujícím roce při rozhodoVání o Výši
poSk},toVané dotace,

11, Poskytovate| uděluje příjemci souhias s bezúp atným užiiíí],] Znaku obce chyňava
Způsobem a V rozsahu Uvedenérn V čl, ll, odsi, 10 této SnTlouvy,

lll.

1, Taio sm]ouva nabýVá platnost a účinnosti dnem jejího uzavření.

2, Tuto SrnlouVu lze měnit pouze písemnýrni Vzestupně čísloVanýrn i dodatky,

3. Smluvní Sirar-y prohlašu]í, že souh]así s případnýnr zveřejněnim iextu této sn louvy
V Sou adu se zákonem č, 1 06/1999 sb,, o svobodném přístupu k inŤon],]acim, Ve
Znění pozdějších předpisů.

4, Poskytnutí dolace a uzavření téio smlouvy bylo schváleno USneSenín,]
Zastupitelstva obce č_ 1al6l1218 dne 10, 12, 2018,

5, Tato sm]ouva je Sepsána Ve 3 Vyhotoveních Z nichž poskyiovate] obclrží 2
Vyhotovení a příjemoe 1Vyhoiovení

V Chyňavě dne,,..;i.l,:i:, ji];

Za poskytovatele:

/.,
]É!r:,,,lj,l'],:irl,r;, ",r..c1 ,,. a,|,,,, ),:,:j:,_ ,!'ji,,

/'

Jiří Kříž, starosta
obce

r---1ll
],l

Za pnJémce: lf,,,

\s"ortovni n[l lr,vraoa. l,i
oddíl kopané
iDl 2020181

lčo:43767435


