
CrýÝ

a

vEŘEJ NopRÁvNí srvl louvn
uzavřená dle ust. § íOa a nás!. zákona č.25012000 Sb. o rozpočtových pravidlech

územních rozpočtů, v platném a účinném znění

l. Smluvní strany

1. Obec Osová Bítýška
se sídlem: Osová Bítýška 3, 594 53 Osová Bítýška
lČ: 00084 409
Číslo bankovního účtu 4927751/O10O, Komerční banka, a.s
Zastoupená starostkou tM9r. Lenkou Štěpánkovou
(dále jen obec)

2. SK Osová Bítýška z.s. Osová Bítýška 3, 594 53 Osová Bítýška
lC.43379753
Zastoupená Petrem Kališem, předsedou klubu
číslo bankovního účtu: 16237 84379/0600
(dále jen příjemce dotace)

ll. Úvodní ustanovení

V souladu se zákonem č. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění, zákonem č. 12812000 Sb., o obcích v platném znění, a na základě
Usnesení Zastupitelstva obce Osová Bítýška č. 912022 ze dne 14. 12. 2Q22 poskytuje obec
př'ljemci níže uvedenou dotaci,

lll. Výše dotace

Poskytovatel se zavazuje příjemci dotace poskytnout na jeho, shora uvedený účet, postupně,
na základě předložených dokladů, částku (dotaci) ve výši 25O 000 Kč, a to nejpozději
do 30, 11.2023.

lv. Úeel dotace a doba dosažení účelu dotace

Poskytovatel dotace poskytuje dotaci dle níže uvedených pravidel:
Minimálně 25o/o z celkové částky poskytnuté dotace musí být použito pro všechna mužstva
žákovské kategorie.
Doklady budou podepsány třemi členy výkonného výboru.
Zbylá část z celkové částky poskytnuté dotace může být použita především na:

1. Materiální vybavení fotbalových mužstev
2. Pronájem sportovišt'a prostor sloužících k přípravě jednotlivých družstev, včetně

sportovního na přípravných turnajích
3. Energie, voda
4, Správa aúdžba hřiště a okolí, včetně materiálního zabezpečení
5, Náklady spojené s udržováním prostor využívaných v budově Fotbalového a tenisového

areálu
6. Doprava mužstev na utkání

Stanoveného účelu poskytnuté dotace bude dosaženo: do 30. 1'l .2023.



V. Podmínky poskytnutí dotace

1. Zástupce poskytovatele dotace (dále jen zástupce obce) je oprávněn v souladu se
zákonem č,32OI2OO1 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, vykonávat kontrolu nad
nakládáním s poskytnutou dotací, přičemž př'ljemce dotace je povinen tuto kontrolu
strpět, poskytnout zástupci poskytovateli dotace součinnost, jakož i poskytnout na
vyžádání veškerou dokumentaci, včetně finančních a účetních výkazů vztahujících se
k předmětu plnění dle této smlouvy, a to i po ukončení plnění dle této smlouvy ve lhŮtě
dle obecně závazných právních předpisů.

2. Příjemce dotace je povinen použít 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 rámci podpořené činnosti v souladu s § 34a, odst. 3 zákona č. 12812000 Sb, o
obcích.

4. Příjemce dotace je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o své činnosti
uvést fald., že činnost je podporovaná poskytovatelem dotace.

5. Příjemce dotace je povinen v průběhu roku, na který byla poskytnuta dotace, prezentovat
poskytovatele dotace v následujícím rozsahu: umístit logo poskytovatele dotace na
webových stránkách příjemce dotace, uvést ve výroční zprávě příjemce dotace, že
činnost je částečně podporovaná poskytovatelem dotace.

Vl. Finanční vypořádání poskytnuté dotace

1, Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli dotace finanční vypořádání poskytnuté
dotace nejpozději do 31. 12.2023,

2. Nepoužitou část dotace je příjemce dotace povinen vrátit na shora uvedený ÚČet
poskytovatele dotace nejpozději do 30. 11, 2023.

3. Každé neoprávněné použití dotace nebo zadržení peněžních prostředkŮ poskytnutých
jako dotace je porušením rozpočtové kázně.

Vll. Zvláštní ustanovení (v případě právnické osoby)

V případě, že dojde ke zrušení příjemce dotace s likvidací nebo v případě přeměny příjemce
dotace, je tento povinen zajistit, že práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající budou
splněny.

vlll. závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2, Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž 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 smluvní
strany doručit písemnost doporučenou zásilkou je splněna při doručování poštou, jakmile
pošta písemnost adresátovi doručí. Smlouvu může převzít za příjemce dotace osobně
předseda klubu při podpisu smlouvy oběma.stranami.
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3. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma
smluvními stranami.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích splatností originálu, znichžjeden výtisk
obdží poskytovatel dotace a jeden výtisk obdží příjemce dotace.

5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru obce příjemce dotace výslovně prohlašuje, že je
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů poskytovatelem
dotace s ohledem na zákon č. 10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených
v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů,
zejména zákona č. 106i1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím, ve znění
pozdějších předpisů.

6. Příjemce dotace souhlasí se shromažd'ováním, uchováním a zpracováním svých
osobních údajů obsažených v této smlouvě poskytovatelem dotace (příp jeho
zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a projednání 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 údajů
předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu
neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní
údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Příjemce dotace si je
zároveň vědom svých práv upravených příslušnými ustanovenímizákona č. 101l20OO
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některlých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

7 , Příjemce dotace dále souhlasí s tím, že ze strany poskytovate|e dotace bude, resp. může
být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101l2Q00 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato
smlouva, její část nebo dí|čí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.

8, Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, rozumí jejímu obsahu a uzavřely ji dle
své pravé a svobodné vůle, což stvzují svými podpisy.
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Mgr. Lenka Štěpánková
starostka obce

za poskytovatele dotace

Kališ
předseda klubu
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