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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ust. §'l0a a násl, zákona č.250/2000 sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů,v platném a účinnémznění
l. smluVní strany

1, oBEc osová Bitýška

se sídlern: osová Bítýška3, 594 53 osová Bítýška
lC: 00084 409
Čislo bankovního účtu:4927751lo1ao, Komerčníbanka, a,s
Zastoupená stalostkou lV]gr, Lenkou Štěpánkovou
(dá]e jen obec)
a

2 Uda]e o pří]emc dotace
sPoLEK PoMPoNKY osová Bítýška
s_e sídlern Heřrnanov č p 85, 594 58

lc: aa521450
Zastoupená Marií Bajerovou, předsedkyní výboru
číso bankovniho účtu231954776l06a0
(dále jen příjemce dotace)
ll, uvodní ustanovení
Vsou]adu se zákonem č, 250/2000 sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu,
Vpatnérn znění, zákonem č, í28l2000 Sb,, o obcich Vplatném znění, a na základě
Usnesení zastupitelstva obce osová Bííýškaé. 912021 ze dne 15 12 202,1 poskytuje obec
příjemc nížeuvedenou dotaci,

lll. Výše dotace
Poskytovatel se zavazuje příjemci dotace poskytnout na jeho shora uVedený účetpostupně.
na základě předložených dokladu, částku (dotaci)Ve Výši 100 000 Kč, a to nejpozděj do
3a. 11 2022.

lv. Účel dotace a doba dosaženíúčeludotace

1.

Po§kytovate] dotace poskytuje dotaci za účeem:Nákup kostýmú doprava na soutěže,
startoVné,

2,

stanoveného účelupo§kytnuté dotace bude dosaženo: do 30, 11, 2022,

V. Podmínky poskytnuti dotace
poskytovatele dotace (dále jen zástupce obce) je opráVněn Vsouladu se
zákonem č, 320/2001 Sb,, o finančníkontrole Ve Veřejné spláVě, VykonáVat kontrolu nad
nakládáním s poskytnutou dotací, přičemž příjemce dotace je povinen tuto kontrolu
stlpět, poskytnout zástupci poskytovateli dotace součinnost, jakož i poskytnout na
Vyžádání Veškerou dokumentaci, vóetně finančnícha účetníchvýkazů Vztahujících se

1, zástupce

k předmětu plnění dle této sm ouvy, a to i po ukončeni plnění dle této smlouvy Ve lhúlě

dle obecré závazných pláVTich pledpisj,

2,

Příjemce dotace je pov nen použít poskytnutou dotaci Výhladně pro účelstanovený
lV, této sm ouvy,

3

Příjemce dotace je opráVněn použítznak obce za účelernprezentace poskytovate e
dotace v rárnci podpořené činnost V souladu s § 34a, odst, 3 zákona č 128/2000 sb o
obcích,

4.

Příjemce dotace je povinen V případě informování sdělovacích prostředků o sVé činno§ti
uvést fakt, že činnost je podpolovaná poskytovate|em dotace.

V čl.

Vl. Finančnívypořádání poskytnuté dotace

1

Příjemce dotace je povinen předlož]t poskytovateli dotace finančnívypořádání poskytnUté
dotace nejpozději do 31 12 2022.

2.

Nepoužitou část dotace je příjemce dotace povinen Vrátit na shora uvedený účet
poskytovatele dotace nejpozdál da30.11 2a22.

3,

KaždéneopráVněné použiti dotace neba zadlženípeněžních prostředků poskytnutých
jako dotace je porušenímrozpočtové kázně.

Vll. zvláštníustanoveni (v případě právnické osoby)
V případě, že dojde ke zrušení příjemce dotace s likvidací nebo V případě přeměny přijemce
dotace je tento povinen zajstit, že pláva a povinnost z této smlouvy VyplýVajícíbudou
splněny,

vlll. závěrečná ustanovení

1

Tato sr.louva nabýVá p atnosti a účinnostidnem podpisu oběma srr]luvnírni stranami.

2,

Písemnosti mez stranarni této sm ouvy. s jejichž obsahem ]e spojen Vznik, změna nebo
zánik práV a pov]nností upravených touto smlouvou se doruču]ípoštou doporučenou
zásilkou Povinnost smluvní strany doručt pisemnost doporučenou zás kou je spiněna
při dorUčoVáni poštou, jakr.ie pošta písemnost adresátov doručísm oUVu mUže převzít
za příjemce dotace osobně předsedkyně Výboru při podpisu sm ouvy oběma sttanami

3

Tato smlouVa můžebýt měněna pouze písernnými dodatky podepsanými oběma

4,

Tato smlouva je Vyhotovena Ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž jeden Výtisk
obdrži poskytovatel dotace a jeden Výti§k obdžípříjemce dotace,

5,

Vzhledem k veřejnopráVnímu charakteru obce příjemce dotace Výslovně plohlašuje, že je
s touto skutečnostíobeznámen a souhlasí se zpracovánim svých údajůpo§kytovatelem
dotace sohledem na záka| é. 106/1999 sb,, o svobodném přístupu k informacím, Ve
zněni pozdějšíchpředpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených
V této smlouvě V rozsahu a za podmínek VyplýVajících z příslušných práVních předpisů,

srnluvními stranami,

2

ze)ména zákana č, 106/1999 sb,,
pozdějších předpisů,

6

o

svobodném přístupu

k

informacím. Ve znění

Příjemce dotace souhlasí se shromažd'ováním uchovánirr a zpracováním svých
osobních údajůobsažených V této smouvě poskytovate en] dotace (příp jeho
zaměstnanci), a to pouze pro účelyVedení evidence a pro]ednání V orgánech
poskytovatele dotace a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů uzavření smluv, apod,
Ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj, Všude tam, kde lze uvedením osobních údajú
předejit záměně úča§tníkůpráVního Vztahu, Tento souhlas je poskytován na dobu
neurčitou, ne]déle Však do okamžiku, kdy pom ne účel,pro klerý budou lvedené osobní
úda]e zpracovány, sVýjimkami stanovenými zvláštními zákony, Příjemce dotace si je
zároveň vědom svých práV upravených přísušnými u§tanovenimi zákona č. 101l2a00
Sb, oochraně osobních údajůao změně některých zákonu, Ve znění pozdějších
předp sů.

7,

Př'|emce dotace dále souhlasí s tírn, že ze strany poskytovatele dotace bude resp múže
být, při dodržení podminek stanovených zákonem č. 101l20a0
o ochraně osobních
údaju a o změně některých zákonů, Ve znění pozdějších předpisů, zveře]něna tato
smlouva, ]ejí část nebo dílčiinformace týkajicí se této srnlouvy a jejího plněni

8,

Srnluvní strany prohlašu]í, že si sm ouvu přečetly. rozumí jejírnu obsahu a uzavřely
sVé pravé a svobodné Vú e což stvrzují svým podp]sy
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