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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTi DOTACE NA ÚHMDU VýDAJŮ
NA cELoRočNi člNNosT PŘiJEMcE

smlouva o poskytnu lí dotace č. 112§21

uzavřená v souladu s § 159 a násl, zákona é. 50012004 sb,, spráVní řád, ve zněni
pozdějších práVních předpisů, a se zákonem ě,250/2000 sb,, o rozpoětouých
pravidlech územních rozpočtů, Ve zněni pozdějších práVních předpisů

obec chyňava, Velká strana 39, 207 07 Chyňava
lc 00233358
č. ú.:2823131lo1oo
Zastoupená starostou obce Jiřím Křižem
na straně jedné
(dále jen jako ,,poskytovatel")

a

sportovní klub chyňava, z.s.
chyňava, sidliště 384.267 07 chyňava
lČ:4g767435

Zastoupený: Zdeňkem steinerem m|,,le|.728 145 179
Bankovní spojení: 29oo41 55341201 0
Na straně druhé
(dále jen ,,příjemce")

uzavirají niže uvedeného dne, měsíce a roku

tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

l.

1, Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci dotaci Ve
uýši 200000,- Kě, slovy: dvěstětisíc korun českých (dále jen ,,dotace").

2, Úěelem poskytnutí dotace je zabezpečeni ěinnosti Všech mužstev klubu a provoz
s běžnou údržbou spoň.areálu

3, Dotace bude poskytnuta přijemci převodem na účet příjemce.

4. Dotace se poskytuje na úěel stanovený V ěl, l, odst. 2 této smlouvy jako dotace
neinvestiění,

ll.

1. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použít Výluóně V souladu s úěelem
poskytnutí dotace dle ěl, l. odst. 2 a 4 této smlouvy, v souladu s podmínkami



stanovenýmiv této smlouvě. Dotace musi být použita eíektivně, účelně a
hospodárně, Příjemce je oprávněn dotaci použít pouze na Provoz a ěinnost Spolku

2, Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozděj i do 13. 12. 2021.

3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provedení kontroly dodrženi účelu a
podmínek použití poskytnuté dotace, Při této kontrole je příjemce povinen Vyvúet
Veškerou poskytovatelem požadoVanou souěinnost.

4, Přijemce je povinen nejpozději do 13. 12, 2021 předložit poskytovateli Vyúčtování
poskytnuté dotace (dále jen ,,vyúětování").

Vyúčtováni musí obsahovati

* závěreěnou zprávu k vyúčtování dotace

* fotokopie všech dokladú

5, V případě, že dotace nebyla použita V celé Výši Ve stanovené lhůtě, je příjemce
povinen Vrátit nevyčerpanou ěást dotace na účet poskytovatele nejpozději do 15 dnů
ode dne předložení vyúčtování poskytovateli. Nevrátí-li příjemce nevyčerpanou ěást
dotace V této Ihůtě, dopustí se porušení rozpoótové kázně ve smyslu Ust, § 22
zákona ě.250l2oo0 sb., o rozpoětových pravidlech územních rozpočtů, Ve znění
pozdějších předpisů,

6, V případě, že přijemce použije dotaci nebo jeji část na jiný účel než úěel sjednaný
touto smlouvou V čl. l. odst, 2 a 4, poíuší některou z jiných podmínek použiti dotace
nebo poruší některou z povinností uvedených V této smlouvě, dopustí se porušeni
rozpočtové kázně Ve smyslu ust, § 22 zákona ě. 250/2000 sb., o rozpoětových
pravidlech územnich rozpočtů, Ve znění pozdějších předpisů,

Pokud přijemce předložívyúětování a záVěrečnou zpráVu v termínu stanoveném v ěl,
ll, odst, 4 této smlouvy, ale vyúčtování neho závérečná zpráVa nebudou obsahovat
Všechny náležitosli stanovené v čl, ll. odst- 4 této smlouvy, dopustí se přijemce
porušení rozpoětové kázně až V připadě, že nedoplní nebo neopraví chybné nebo
neúplné Vyúčtování nebo záVěreěnou zprávu ve lhůtě ,l5 dnů ode dne doruěeni
\^ýzvy poskytovatele.

7. Za porušení rozpoětové kázně uloží poskytovatel přijemci odvod Ve Výši 2 % z
celkové poskytnuté dotace.

8. V případě, že je příjemce dle této smlouvy povinen Vrátit dotaci nebo její část nebo
uhradit odvod nebo penále, Vrátí příjemce dotaci nebo její část, resp. uhradí odvod
nebo penále do pokladny úřadu obce nebo na účet poskytovatele é.282313110100,
Vs je ěíslo smlouvy,

9. Dojde]i po podání žádosti ke změnám tlýkajících se identifikaěnich údajů žadatele,
právní subjektivity žadatele, statutárního orgánu žadatele apod,, musí být taková
změna poskytovateli neprodleně písemně oznámena a doložena, a to nejpozději do
14 dnů od této změny,



10, Příjemce je povinen označit propagační materiály znakem obce a umístit Ve svém
areálu po dobu poskytování dotace reklamni panel či billboard se znakem obce a
následujícím textem,,cinnost spolku je podporována z rozpoětu obce", současněje
příjemce povinen na Všech propagačních materiálech uvést, že poskytovatel
finančně přispíVá na činnost příjemce. Totéž je příjemce povinen uvádět po dobu
poskytování dotace při kontaktu s médii, na svých případných Webových stránkách a
při propagaci svých aktivit. V připadě nedodržení tohoto Ustanovení, bude k této
skuteěnosti přihlíženo V následujicím roce při rozhodování o Výši poskytované
dotace,

1 1. PoskytovateI uděluje příjemci souhlas s bezúplatným užitím znaku obce chyňava
zpŮsobem a V rozsahu uvedeném v čl, ll, odst, 10 této smlouvy.

lll.

1, Tato smlouva nabýVá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

2. Tuto smlouvu lze měnit pouze pisemnými Vzestupně číslovanými dodatky.

3. smluvní strany proh|ašují, že souhlasi s připadným zveřejněním těxtu této smlouvy
V souladu se zákonem č. í06/1999 sb,, o svobodném přístupu k informacím, Ve
znění pozdějšich předpisů,

4. Poskytnutí dotace bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce chyňava

é.41413011 ze doe 30.11.2020.

5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce chyňava

č.._11112022 ze dne 22.2.2021

6. Tato smlouva je sepsána Ve 3 Vyhotovenich, z nichž poskytovatel obdrží 2
Vyhotovení a příjemce 1 Vyhotovení.

V chyňavě dne 11.3.2021

za poskytovatele: za příjemce:

iklub chVňava, z,5.

oddi kopanó

lD 2 c 20181

řa, n167 43

Jiři kříž, starosta obce steiner zdeněk,


