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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
uzavřená dle ust. § íOa a násl. zákona č.250/2000 sb. o.ozpočtových pravidlech

územních rozpočtů, v platném a účinném znění

l. smluvní sírany

1, oBEc osová Bítýška
se sídlem: osová Bítýška 3, 594 53 osová Bítýška
lc: 00084 409
Číslo bankovního účtu: 492]751lorco, Komerční banka, a,s
Zastoupená starostkou l\,4gr, Lenkou Štěpánkovou
(dá]e jen obec)

2, Udaje o příjemci dotace dle zákona
SK osová Bítýška z.s. osová Bítýška č p 3 594 53 osová Bítýška
lc: 43379753
Zastoupená Petrem Kališem, předsedou klUbu
číslo bankovního účtu 1 6231 8437 9l06a0
(dále ]en příjemce dotace)

ll. uvodní ustanoveni

Vsouladu se zákonem č, 250/2000 sb, o rozpočtových pravidlech úzernních rozpočtu,
vp|atném znění, zákonem č, 128l2000 Sb,, o obcích vplatném znění a na zák]adě
Usnesení Zastupte]stva obce osová Bítýška č 9/2021 ze dne 15, 12 2021 poskytuje obec
příjemci níže uvedenou dotaci

lll. Výše dotace

Poskytovatel se zavazuje pří]emci dotace poskytnout na jeho shora Uvedený účet postupně,
na základě předložených dokladú částku (dotac]) Ve Výši 180 000 Kč, a to nejpozději
do 30.11 2022

Poskytovate dotace poskytuje dotaci dle níže uvedených pravidel:
l\,4inimálně 25% z celkové částky poskytnL]té dotace trlqibýl použito pro Všechna mužstva
žákovské kategor e
Doklady budou podepsány tremi členy výkonného Výboru
Zby]á část z celkové částky poskytnUté dotace múže být použita především na:
1, NiIateriáIní Vybavení fotbalových mužstev
2, Plonájem sportovišt'a prostor sloužících k přípravě jednotlivých družstev, Včetně

sportoVního na přípravných turnajích
3. Enelgie, Voda
4, SpráVa a údržba hřiště a okolí, včetně materiálního zabezpečení
5, Nák]ady spojené s udržováním prostor VyužíVaných V budoVě Fotbalového a tenisového

areálu
6, Doprava mužstev na utkání

Stanoveného úče u poskytnuté dotace bude dosaženo: do 30_ 11 2022.

lv. Úče| dotace a doba dosažení účelu dotace
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V. Podmínky poskytnuti dotace

1 Zástupce poskytovatele dotace (dále jen zástupce obce) je opráVněn V sou adu se
zákonen,] č, 32ol2oo1 sb,, o finanční kontlole Ve Veřejné správě, VykonáVat kontrolu nad
nakládáním s poskytnutou dotací, přičemž příjemce dolace je povinen tuto kont.olu
strpět, poskytnout zástupci poskytovateli dotace součinnost jakož poskytnout na
Vyžádáni Veškerou dokumentaci, Včetně finančnich a účetních Výkazú Vztahujících se
k předr.ětu plnění dle této smlouvy, a to i po ukončení plnění d e této smlouvy ve ]hútě

dle obecně záVazných práVních předpisů

2, Přijemce dotace je povLnen použít poskytnutou dotaci Výhladně pro účel stanovený V čl,

lV této smlouvy

3 Příjernce dotace je opráVněn použít znak obce za účelem prezentace poskytovate e
dotace V rámci podpořené óinnosli V souladu s § 34a, odst. 3 záko|a ě, 12812000 Sb o

obcích

4, Příjemce dotace je povinen V případě inforr.ování §dělovacích prostředkú o sVé činnosti
uVést fakt, že činnost je podpolovaná poskytovatelem dotace.

Příjemce dotace je povinen V průběhu roku, na který byla poskytnuta dotace, prezentovat
poskytovatele dotace V následujícím rozsahu: umistit lo9o poskytovatele dotace na
Webových stránkách příjemce dotace, uvést Ve Výročni zpráVě příjemce dotace, že
činnost je částečně podporovaná poskytovatelem dotace,

Vl. Finanění vypořádání poskytnuté dotace

1, Příjemce dotaceje povinen před]ožlt poskytovateli dotace finančníVypořádání poskytnuté
dotace nejpozději do 31. 12. 2022.

2, Nepoužltou část dotace je prijemce dotace povinen Vrátit na shora uvedený účet
poskytovate e dotace nejpozdéj do 3a. 11. 2022.

3 Každé neopráVněné použití dotace nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých
jako dotace je porušením rozpočtové kázně.

Vll. zV|áštni ustanovení (v případě právnické osoby)

V připadě že dojde ke zrušení příjen,]ce dotace s likvjdací nebo v případě přerněny příjernce
dotace, je tento povinen zajistit, že váva a povinnosti z této smlouvy VyplýVajici budou
splněny,

vlll. závěreěná ustanovení

1. Tato srnlouva nabýVá platnost a účinnost dnen,] podpisu oběma smluvními stranarni,

2, Písemnosti mez stranami této srnlouvy sjejchž obsahem je spojen Vznik, změna nebo
zánik práV a povinností upravených touto smlouvou mohou být předsedou klubu předány
osobně zástupci obce nebo zaslány poštou doporučenou zásilkou, PoVinnost sn,]luVní

strany doručit písemnost doporučenou zásilkou je splněna při doručování poštou, jakmile
pošta písemnost adlesátovi doručí, Smlouvu múže převzít za příjemce dotace osobně
předseda klubU při podpisu smlouVy oběma stranami,
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3, Tato smlouVa muže být měněna pouze písemným dodatky podepsanýrni oběma
smluvními sttanami,

4, Tato srnlouva je Vyhotovena Ve dvou Výt]scích s platností origináu znichžjeden Výtisk
obdrží poskytovatel dotace a jeden výtisk obdží příjernce dotace,

5 Vzhledem k VeřejnopráVnímu charakteru obce příjemce dotace Výs ovně prohlašu]e, že je

s touto skuteóností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých úda]ú poskytovatelem
dotace sohledem na zákon č. 106/1999 sb, o svobodnén,] přístupu k ]nforrnacím, Ve

zněni pozdějších předpisu, a rovněž se zveře]něním smluvnich podminek obsažených
V této smlouvě V lozsahu a za podrnínek VyplýVajícich z přís ušných práVních předpisů,
ze]maÉ zákona č 106/1999 Sb,. o svobodném přístupu k ]nformacím Ve zněni
pozdějšich předp sů

6 Příjemce dotace souhasí se shromažd'ovánírn, uchováním a zpracovánírn svých
osobnich údajů obsažených V této sm]ouVě poskytovatelem dotace (příp. jeho
zamě§tnanci), a to pouze plo účely Vedení eVidence a projednání V orgánech
poskytovatele dotace a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánu, uzavření smluv, apod
Ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj Všude tam kde lze uvedením osobních údaju
předejit záměně účastníků pláVního Vztahu Tento souhas je poskytován na dobLl

neurčitou, ne]déle Však do okamžiku, kdy pon,]ine účel, pro který budou uvedené osobní
údaje zpracovány sVýj mkami stanovenými zVáštním zákony Přijemce dotace si je
zároveň Vědom svých práV upravených přislušnýr.i ustanoven ími zákona č. 101/2000
Sb o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, Ve znění pozdějších
předpisú.

7 Příjemce dotace dále souhlasí s tím, že ze strany poskylovatele dotace bude, resp rrúže
být, při dodžení podminek stanovených zákonem č 101/2000 sb, o ochraně osobních
údaju a o změně některých zákonů, Ve znění pozdějších předpsú, zveřejněna tato
smlouva, jeji část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a ]ejiho plněni,

8, smluvní strany prohlašu]í že si smlouvu přečetly. rozumijejímu obsahu a uzavřely j dle
sVé pravé a svobodné Vů|e, což stvrzují svýrn podpisy
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