
VEŘEJNoPRÁvNí sMI-oUVA o PosKYT1,1UTi DoTAcE NA úHRADU u7DAJů
NA CELOROČNÍ ČlNNOST PŘÍJEMCE

Smlouva o poskytnutí dotace č,13/20,19

uzavřená V souladu S § 159 a násl. zákona č,5OOl2Qa4 Sb,, spráVní řád,VeZněni

""roelsi"n 
právních piedpisů, a se zákonem ó- 25ol2oa0 Sb,, o rozpočtových

řřrrájá.n jr"n.ni.h'lozpočtů, ve zněni pozdé_ších právTích piedoisů

obec chyňa\ra, Velká strana 39, 2a7 07 chyňava
lČ 00233358
č,ú,; 282313,1/0100
ZastoUpená StaroStoU obce Jii'm Kř'žem
na Straně jedné
(dále jen jako ,,posk!,tovatel")

a

sportovni klub chyňava. z.s.
chyňava, Sidliště.' .267 07 Chyňaua
|č:43767435
g:";;"*u"ir*a.'.l1!"á",T.,,,d*,#
Na straně druhé
(dále jen ,,příjemce")

uzavílají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tuto SmlouVU o poskytnutí dotace:

l.

1PoskvtovatelsenaZákladěiétosmlouvi/ZavazujeposkytnoutpřijemcidotaciVe
výs; s.o'oo.- xe, slovy; pěttisic koťun českýúh rdále jen "doiace'),

2. Úěelenr poskytnutí dotace je: uspořádání íurnaje V malé kopané V chyňaVě,

3. Dotace bude poskytnuia příjemci na účet do 1o dnů ode dne UZaVření iéto

Smlou\ry.

4. Dotace se poskyiuje na účel Stanovený v čl, l, odst, 2 této smlouvy jako doiace

neinvesiični,

tt.



1. Příjeí^ce dotaci pi'!ímá a ZaVeZUje se ji použii Výlučně V Sou adu s úče]en"l
pcskyinuií cotace dle čl, l cdst 2 a 4 iéťo sn,]|ouvy V sou adu s podmínkam
stancvenými V této smlouvě Doiace mUsí být použita eíektivně účeině a
hoSpodárně,

2, PřijemCe je povjn-An porJžít poskyt]]uiou dotaci ne]později do 12.12.2a19,

3 Příjemce ]e povinen Umožnii poskyiovate i provedení kontroly dodržení účelu a
podmínek poUžití poSkytnuté dotace, Při této kontrole je příjernce poV nen VyVíjet
VeškeroU poskytovatelem požadovanou Součinnost,

4 Příjemce je poV]nen nejpozděj] do 13.12.2a19 předlož]t poSkytovate iVyúóiování
poSkytnUté dotace (dále jen,Vyúčtování').

Vyúěiování musí ob5ahovat:

* záVěrečnou zprávu k vyúčtování dotace

* fotokopie všech dokIadú

5, V případě že dotace nebyla použita V celé Výši Ve stanovené hůtě, je piijenrce
poVinen Vrátit nevyčeroanou čáSt doiace na účet poSkytovatele nejpozději do 15 dnů
ode dne před]ožení Vyúčtování poskytovateli, NeVráii-lj příjemce nevyčerpanou část
doiace V této lhůtě, dopustí se porušení rozpočiové káZně Ve SmyS]u ust. § 22
zákana č.250l2aaa Sb,, o i-ozpočiových pi,avidlech úZer.ních rozpočtů Ve ZnérLl
pozdějších předp Sů.

5. V případě, že příjemce použUe dotaci nebo jeji část na jiný účel než účel sjednaný
iouic sm]ouvou V čl, l, ocSi, 2 a 4, Dciuší některou Z jiných pocjmínek použiií doiace
nebo poruší něktej,oU Z povilností uvedených V této smloUVě dopUstí Se porLšél,]í
iozpočtové káZněVe Smyslu L]St § 22Zákone č.25al2aaa Sb, o rozpočtových
prav]cilech územních rozpočt!, Ve Znění pozdějších předpisú,

pokud příjen,ce přec oží q/účiováni a závěrečnou zprávu v ierí]ínu stanovenér. v či
ll, odsi, 4 iéi1] sr,]lolvy. a|e vYúčtování nebo ZáVěreči]á ZpráVa neb]Jdou obsahovat
Všecilny ]lá]ežitost] stancvené V čl, ll odSt, 4 této Smlo!Vy, dopustí Se př jen]ce
porUšení rozpočiové KáZně až V případě, že nedoplní nebo neopraví chybné nebo
neúp|né Vyúčiováni nebo závětečnou zprávu ve hůiě '15 di,]ů 9de dne doruóenL
VýZVy poSk\,,ioVaieIe.

7 Za porušení lczDočtcvé káZr,é ulcž! poskyiovaiel příje:,],]c advod ,Je ,lýéi 2 aÁ Z
Celkové poSkyinuté dotace,

8, V případě, že je příjem0e ole iéic sm]ouvy povinen Vráiit dotaci nebo její čási nef,c
Unracii odvod Febc penále Vrátí příjemce dotaci nebo její čási resp, uhradí odvoo
nebo penále do pcklaonil Úřadu obce nebo ,]a účei poskyiovaie|e č, 2823131/01c0,
Vs je čís o Srrlouq/,

9, Dojde-l] po pooání žáoc§ti ke Znlěnán. iýJ<ajících se dentifikačirich údajir žadaiele,
DráVni sU b ekii,J iv žad ?iele, statltá rF ill. o ugár,,J žadatele 2D od mL_!sí b]it taková



Zn']ě-]a posk!4ovate]i neprod]eně p:sen,ně oznámena a doložena, a to ie,-,.:^éi Á^

14, dnú od této Z11ě]y

10, Příjemce je pov|nen označit propagační n-]ateriály zí]akem obce a UmíStit Ve Svén]
areálu po clobU poskytováni dotace reklamni panel či billboard Se Znaken] obce a
následUjícím textem .Č nnost Spolku je podporována Z rozpočtu obce Chyňava',
Současně je příjemce povinen na Všech propagačních maieriálech UVést Ze
poskytovatel finančně přispivá na činnost příjernce Totéž je pří]ernce pov nen uvádět
po dobu poskytování doiace při kontakiu s médii, na svých případných Webových
stránkách a při propagaci svých aktiVit, V případě nedodržení tohoto USianoveni,
bude k téio Skuiečnosti přih íženo V nás edU]ícím roce př] rozhodoVání o Výši
poSk\,,toVané dotaCe

1 1 . Poskytovatel uděluje přijemc] souhlas S bezúp|atným L)žiim Z|aku obce chyňava
ZDŮsobem a V rozsahu uvedeném V čl Il, odst. 10 této sm|ouvy.

lIl,

1. Taio s]nloUVa nabýVá plainosti a účinnost] dnem jejiho uzavření

2, Tuto Sm oUVu Ze rrěn]i pouze písemnými Vzestupně číslovanýmj dodatky,

3, Sn luvní strany prohlašují. že souhlasí s přípacinýn, Zveřejněním textu této Smlouvy
V souladu Se Zákcnem č ,]06/1999 Sb,. o SVobodném příSiupu k jnformacim, Ve

U] P quP Ďu,

4, Poskytnutí dotace a uzaVření této sí],]lcuvy bylo SchVáleno uSnesenírn
Zastupitelsiva obce č 10/6/12,1B dne 10, 12,2018,

5, Tato Si-}]lcuva ]e sepsána Ve 3 Vj/hoiovenícl,], Z n chž pcskyiovate obdrží 2
Vyhotovení a pří]emce 1 Whctovení,

V chyňavě dne

Za Dosk)/toVaie e:

i.]ťj;:.
'_i:.:

Jiří Kříž, staroSta

La pll]emce'. l 
)

,íí\,sportuunítuÍ'cnvi,*u",,,
ír rt,r!\ oddíl koPané

W9 §,i3i?li;,


