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uzavřená dle ust. § 10a a násl. zákona é.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. 0008a 409
Číslo bankovního úďu.4927751/01OO, Komerční banka, a.s
Zastoupená starostkou tVgr. Lenkou Štěpánkovou
(dále jen obec)

2. SPOLEK POMPONKY Osová Bítýška
Se sídlem Heřmanov č. p. 85, 594 58
lČ: 08521450
Zastoupená Marií Bajerovou, předsedkyní výboru
číslo bankovního účtu: 231 9547 7 610600
(dále jen příjemce dotace)

!l. 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. 12.2022 poskytuje obec
příjemci níže uvedenou dotaci.

lll. Výše dotace

Poskytovatelsezavazuje příjemci dotace poskytnout na jeho, shora uvedený účet, postupně,
na základě předložených dokladů, částku (dotaci) ve výši 250 000 Kč, a to nejpozději do
30. ,11 ,2023,

v. Účel dotace a doba dosažení účelu dotace

1. Poskytovatel dotace poskytuje dotaci za účelem: nákup dresů a pomponů, doprava na
soutěže, startovné.

V. Podmínky poskytnutí dotace

1, Zástupce poskytovatele dotace (dále jen zástupce obce) je oprávněn v souladu se
zákonem č.32012001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, vykonávat kontrolu nad
nakládáním s poskytnutou dotací, přičemž příjemce 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

2. Stanoveného účelu poskytnuté dotace bude dosaženo: do 30, 1 1 .2023,
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k Předmětu Plnění dle této smlouvy, a to i po ukončení plnění dle této smlouvy ve lhůtědle obecně závazných právních prěOplsr:r.

Příjemce dotace je Povinen pouŽÍt poskytnutou dotaci výhradně pro účel stanovený v čl.lV. této smlouvy. ---,-, -J",

Příjemce dotace je oPrávněn použít znak obce za účeíem prezentace poskytovateledotace v rámci podpořené Činnosti v souladu s § 34á, Óo.t. s zákona č. 128l2oo0 Sb. oobcích.

Příjem_ce d9tace je Povinen v případě informování sdělovacích prostředků o své činnostiuvést fakt, že činnost je podporovaná poskytovatelem ootace.

Vl. Finanční vypořádání poskytnuté dotace

Příjemce dotace je Povinen předloŽit poskytovateli dotace finanční vypořádání poskytnutédotace nejpozději do 31. 12.2023.

NePouŽitou Část dotace je příjemce dotace povinen vrátit na shora uvedený účetposkytovatele dotace nejpozději do 30. 11,2O2Í.:,
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KaŽdé neoPrávněné PouŽití dotace nebo..zadžení peněžních prostředků poskytnutýchjako dotace je porušením rozpočtové kázně,

v!l. zvláštní ustanovení (v případě právnické osoby)

V PříPadě, Že dojde ke zruŠení příjemce dotace s likvidací nebo v případě přeměny příjemcedotace, je tento Povinen zajistit, Že práva a povinnosii , teto smlouvy vyplývající budousplněny.

v l|l. záv érečná usta noven í

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 nebozánik Práv a Povinností upravených ioutó imtouuou ," doručují poštou doporučenouzásilkou, Povinnost smluvní strany doručit pisemnŇ doporučenbu zasltŘou je spíněna
Při doruČování PoŠtou, jakmile poSia písemnost adresátovi doručí. Smlouvu může převzítza Příjemce dotace osobně Předsedkyně výboru pri poJpisu smlouvy ooer. stranami.

3, Tato smlouva mŮŽe být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběmasmluvními stranami.

4, Tato smlouva je vyhotovena ve dvou .výtiscích s platností originálu, z nichžjeden výtiskobdží poskytovatel dotace a jeden výtis"k obdží piijá.." dotace.

5, Vzhledem k veřejnoPrávnímu charakteru obce př'ljemce dotace výslovně prohlašuje, že jes touto skuteČností obeznámen a souhlasise )piacovanim svyón rioalu ÓÓstytovatelemdotace sohledem na zákon Č. 106/1999 Sb,, b svooáoném přístupu kinformacím, vezněnÍ PozdějŠÍch PředPisŮ, a rovněž.se zveřálněňir-.mruuních podmínek obsaženýchv této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplýval ici,icn- zpříslušných právních předpisů,
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zejména zákona č, 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 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 kteriý budou uvedené osobní
údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Příjemce dotace si je
zároveň vědom svých práv upravených příslušnými ustanovenímizákona č. 10112000
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně něktených zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

7. Příjemce dotace dále souhlasí s tím, že ze strany poskytovatele dotace bude, resp. může
být, při dodžení podmínek stanovených zákonem č. 10112000 Sb., o ochraně osobních
údajŮ a o změně některlých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato
smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.

8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, rozumíjejímu obsahu a uzavřely ji dle
své pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

V Osové Bítýšce dne ,' ,. ,' ",.'|, VOsové Bítýšce dne "'y'. / ,'',.-
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