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\ .íu./-- VEŘEJNOPRÁVN| SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA ÚHRADU YÍDAJŮ
NA CELOROČNÍ ČlNNOST PŘiJEMCE

smlouva o poskytnuli dotace é.2l202L

Uzavřená V Souladu s § 159 a násl, zákona é,50012004 sb,, spráVní řád, Ve znění
pozdějšich práVních předpisů, a se zákonem č, 250/2000 sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, Ve zněni pozdějších práVních předpisů

obec chyňava, Velká strana 39,207 07 chyňava
lc 00233358
č. ú.:2823131to1oo
zastoupená starostou obce Jiřim Křižem
na strané jedné
(dále jen jako ,,poskytovatel")

a

sportovní klub chyňava, z,s.
chyňava, sídliště 384, 267 07 chyňava
lc:43767435
Zastoupený: Zdeňkem steinerem ml., íe|.728 145 'l79
Bankovní spojení: 290041 55341201 0
Na straně druhé
(dále jen ,,přijemce")

uzavirají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

l.

1, Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout příiemci dotaci Ve
Výši 8.000,- Kč, slovy: osmtisíc korun ěesloých (dále jen ,,dotace").

2. Účelem poskytnutí dotace je zabezpeěení aktivit veřeinosti - 3,ročník fotbalového
turnaje V malé kopané FFRNET sTocK cUP - NoVA ERA

3, Dotace bude poskytnuta příjemci převodem na úěet přijemce.

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

ll.

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



stanovenýmiv této smlouvé. Dotace musí být použita efektivně, účelně a
hospodárně. Přijemce je opráVněn dotaci použít pouze na Provoz a činnost spolku

2. Příjěmce.ie povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 16. 12. 2022.

3, Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provedení kontroly dodrženi účelu a
podmínek použití poskytnuté dotace. Při této kontrole je příjemce povinen Vyvijet
veškerou poskytovatelem požadovanou součinnost.

4, Příjemce je povinen nejpozději do 16. 12. 2022 předložit poskytovateli vyúětování
poskytnuté dotace (dále jen ,,vyúčtování").

Vyúětování musí obsahovat:

" závěreěnou zpráVu k vyúčtování dotacé

* fotokopie Všech dokladů

5. V případě, že dotace nebyla použita V celé Výši Ve stanovené lhůtě, ]e příjemce
povinen Vrátit nevyčerpanou část dotace na účet poskytovatele nejpozději do 15 dnů
ode dne předložení vyúčtováni poskytovateli. NevrátGli příjemce nevyěerpanou část
dotace v této lhůtě, dopustí se porušení rozpočtové kázně Ve smyšlu ust. § 22
zákona č.25ol2ooo sb,, o rozpočtových pravidlech územnich rozpočtů, Ve zněni
pozdějších předpisů.

6. V případě, že příjemce použúe dotaci nebo.iejí óást na jiný účel než účel sjednaný
touto smlouvou v čl. l. odst. 2 a 4, poruši některou z jiných podmínek použití dotace
nebo poruší některou z povinností uvedených V této smlouvě, dopustí se porušeni
rozpočtové káZně Ve smyslu ust. § 22 zákona č.250/2000 sb., o rozpočtových
pravidlech úZemních rozpočtů, Ve znění pozdějších předpisů.

Pokud příjemce předloží Vyúčtování a záVěreěnou zpráVu V termínu stanoveném V ěl,
ll, odst.4 této smlouvy, ale Vyúčtování nebo záVěreěná zpráVa nebudou obsahovat
Všechny náležitosti stanovené v čl. ll, odst.4 této smlouvy, dopustí se příjemce
porušení rozpoětové kázně až V případé, že nedoplní nebo neopraví chybné nebo
neúplné Vyúčtováni nebo záVěreěnou zpráVu Ve lhůtě 15 dnů ode dne doručeni
VýzVy poskytovatele.

7. za polušení íozpoótové kázně uloží poskytovatel příjemci odvod uevýši 2 o/o z
celkové poskytnuté dotace.

8. V případě, že je pří.iemce dle této smlouvy povinen Vrátit dotaci nebo její část nebo
uhradit odvod nebo pénále, vráti příjemce dotaci nebo její část, resp. uhradí odvod
nebo penále do pokladny úřadu obce nebo na účet poskytovatele č, 2823131/0100,
Vs je číslo smlouvy.

9. Dojde]i po podání žádosti ke změnám ttýkajících se identifikaěních údajů žadatele,
práVni 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 umistit Ve svém
arealu po dobu poskytováni dotace reklamní panel či billboard se znakem obce a
nasledu] icim textem ,,cinnost spolku je podporována z rozpoětu obce.. současně je
příjemce povinen na Všech propagačnich materiálech uvési, že poskytovatel
finaněně přispíVá na čjnnost příjemce. Totéž je příjemce povinen uvááě1 po dobu
poskytování dotace při kontaktu s médii, na s\^ých'případných webových stránkách apii propagaci svých aktivit. V připadě nedodžénítóhóto uŠtanovení, 6ude k této
skutečnosti přihlíženo v následujícím roce při rozhodování o Výši poskytované
dotace-

1 1 P_o§klovatel uděluje přijemci souhlas s bezúplatným užitím znaku obce chyňava
zpusoDem 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 písemnými Vzestupně číslovanými dodatky.

3. smlUVní strany prohlašují, že souhlasí s případným zverejněním textu této smlouvy
V souladu se zákonem ě. 106/1999 Sb,, o svobodném přístupu k infórmacím, ve
Znění pozdějšich předpisů,

4. Poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením č,6/4/1511
dne 15, 11. 2021 .

5. Talo smlouva_je sepsána ve 3 Vyhotoveních, z nichž poskytovatel obdží2
Vynolovenl a pruemce 1Vyhotovení.

V chyňavě dne 8.3,2022

Za poskytovatele: Za příjemce.

§poňovní klub c
oddil
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Steiner Z předseda
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Jiří křiž, starosta obce


