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

územních rozpočtů, v platném a účinném znění

l. smluvní strany

1, obec osová Bítýška
se sídle.n: osová Bítýška 3, 594 53 osová Bítýška
Ic: 00084 409
Čislo bankovního účt |: 4927751toloo Komerční banka a,s
Zastoupená starostkou lvigr, Lenkou Štěpánkovou
(dá|e jen obec)

2 ntlyslivecký spolek osová Bítýška
lc: 433 83 238
Se síd em osová Bítýška 231 594 53 osová Bítýška
Zastoupená Vítězs avern Kutílkem, členem představenstva a předsedou Výboru
číslo bankovního účtu] 3495165379/0800
(dále jen příjemce dotace)

lll. Výše dotace

Poskytovatel se zaVazuje př'l]emci dotace poskytnout na jeho, shora Uvedený účet, postupně,
na zák adě předložených dokladú, částku (dotac ) Ve Výši 50 000 Kó, a to nejpozději do
30. 11. 2023.

N. Účel dotace a doba dosažení účelu dotace

1, Poskytovatel dotace poskytuje dotaci za účelem: podpora pořádání mysliveckého
kroužku plo děti, příspěVek na energie, obnova a udržováni pachových ohradníkú,
přlkrmování a péče o zVěř,

2. Stanoveného účelu poskytnuté dotace bude dosaženo: do30, 11,2023

V. Podmínky poskytnutí dotace

Zástupce poskytovatele dotace (dále jen zástupce obce) je opráVněn V souladu se
zákonem č, 320/2001 Sb,, o finanční kontrole Ve veřejné správě, Vykonávat kontrolu nad
nakládánim s poskytnutou dotací, přičemž příjernce dotace je povlnen tuto kontrolu
strpět, poskytnout zástupci poskytovateli dotace součinnost, jakož i poskytnout na
Vyžádání veškerou dokumentaci, Včetně finančních a účetních Výkazů Vztahujícich se
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ll. Úvodní ustanovení

Vsouladu se zákonem č, 250/2000 sb, o rozpočtových pravidlech úze.nních rozpočtú,
V platném znění, zákonem č, í2812000 sb,, o obcích vplatném znění, a na základě
t]sneseni Zastupitelstva obce osová BííÝška č 9I2o22 ze dne 14_ 12, 2022 poskytuje obec
pří]emci níže uvedenou dotaci



k předmětu plnění d|e této smlouvy, a to i po ukončení plnění d e této sn]louvy ve lhůtě
o e ooecre lavazných plávnich piedpisů

2 Příjemce dotace je povinen použit poskytnutou dotaci Výhradně pro účel stanovený V čl,

lV, této smlouvy,

3 Příjemce dotace je oprávněn použít znak obce za účelem prezentace poskytovatele
dotace V rámcj podpořené činnosti V souladu s § 34a, odst, 3 zákona č 128/2000 sb o
obcích,

4 Příjemce dotace je pov nen V případě inforrnování sdělovacích prostředkú o své činnosti
uvést fakt, že člnnost je podpolovaná poskytovatelern dotace

5 Příjemce dotace je povinen V průběhu roku, na který by|a poskytnuta dotace, prezentovat
poskytovatele dotace V následujícím lozsahu umístit logo poskytovate e dotace na
Webových stránkách příjemce dotace, UVést Ve Výroční zpráVě přijemce dotace, že
činnost je částečně podporovaná poskytovate|em dotace,

Vl. Finanční vypořádáni poskytnuté dotace

1, Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli dotace f nanční Vypořádání poskytnuté
dotace ne]později do 31. 12, 2023.

2, Nepoužitou část dotace ]e příjemce dotace povinen vrátit na shora uvedený účet
po§kytovatele dotace nejpozději do 30. 11, 2023,

3, Každé neopráVněné použiti dotace nebo zadržení peněžních prostředkú poskytnutých
jako dotace je porušením rožpočtové kázně,

Vl|. zvláštní ustanoveni (V připadě právnické osoby)

V případě, že dojde ke zrušení příjemce dotace s likvidací nebo V případě přeměny přijemce
dotace, je tento povinen zajistit, že p.áva a povinnost z této smlouvy VyplýVajicí bL]dou
splněny,

vlll. závěrečná ustanoveni

1, Tato sm]ouva nabýVá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvnimi stranami,

2, Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen Vznik, změna nebo
zánik práV a povinností upravených touto smlouvou se doručují poštou doporučenou
zásilkou, PoVinnost smluvní strany doručit písemnost doporučenou zásilkou je §plněna
při doručování poštou jakmile pošta písemnost adresátovi doručí Smlouvu může převzit
za přUemce dotace osobně předseda Výboru při podpisu smlouvy oběma stranami

3, Tato smjouva múže být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma
smluvnimi sttanami,

4, Tato smlouva je Vyhotovena ve dvou Výtiscích s platností originálu, z nichž jeden výtisk
obdží poskytovatel dotace a jeden výtisk obdží příjemce dotace,
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5, Vzhledem k VeřejnopráVnímu charakteru obce příjemce dotace Výs ovně prohlašu]e, že je
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpíacováním svých údajů poskytovatelem
dotace sohiedem na zákon č. 106/1999 Sb, o svobodném pří§tupu k informacírn, Ve
znění pozdějších předpisú, a rovněž se zveře]něnírn smluvních podmínek obsažených
V této smlouvě V rozsah! a za podmínek VyplýVajících z přís ušných práVních předpisú
ze]ména zákona č, 106/1999 Sb., o svobodném přistupu k nformacím, Ve zněni
pozdějších předpisú,

6, Příjernce dotace soUhlasí se shromaždoVáním, uchoVáním a zpracováním svých
osobních údajú obsažených V této smlouVě poskytovate ern dotace (příp jeho
Zaměstnanc]), a to pouze pro účely Vedení evidence a plojednání V orgánech
poskytovatele dotace a zveřejnění rozhodnuti těchto orgánů, Llzavření srnluv apod,,
Ve kterých jsou tyto údaje obsaženy t], Všude tam, kde lze uvedením osobnich údajů
přede]ít záměně účastníků práVniho Vztahu Tento souhlas je poskytován na dobu
neurčitou nejdéle Však do okamž ku, kdy ponrine účel. pro který budou uvedené osobní
údaje zp?coýány, s Výj mkami stanovenými zvláštnimi zákony, Příjemce dotace s je
zároveň Vědom svých práv Upravených příslušným ustanoveními zákona č. 1all20o0
sb, o ochraně osobních údajú a o změně některyrch zákonů, Ve znění pozdějších
předpisů.

7, Příjemce dotace dá]e souhlasí s tím, že ze strany poskytovatele dotace bude, resp rnuže
být, při dodrženi podmínek stanovených zákonern č 1a1l2a00 Sb, o ochraně osobních
úda]ů a o změně některých zákonů, Ve znění pozdějších predpisů, zveřejněna tato
srnlouva její část nebo dílčí jnfor.nace týkajíci se této smlouvy a jejího p něni

8 smluvni strany prohlašují že si smlouvu přečetly rozumi ]ejímu obsahu a uzavřely ji d e
sVé pravé a svobodné vúle, což stvlzujísvými podpisy,

ólen představenstva, předseda Výboru
za příjemce dotace


