Veřejnoprávnísm|ouvao poskytnutídotace
z rozpočtuobce Ze|atovice

předpisůa zíkonač.
uzavřenádle ziíkonač.128/2000Sb.,o obcich(obecnizÍizeli),ve měnípozdějších
předpisů
ve měnípozdějších
pravidlechúzemních
rozpočtů,
250/2000Sb.,o rozpočtoqých
Smluvnístrany:
Obec Že|aÚovice
92' 751 16 Ze|atovice
Se sídlem:ŽeLaÍovice
IC:00302287
4628831/0100
Čísloúčto:
Zastoupená:starostouZdeňkemDorazilem
jako poskytovatel
a
Organizace:FC Želatovicez.s.
Se sídlem: Že|atovice
221.751 16Že|atovice
42866774
IC:
2493043u 10300
Čísloúčtu:
z.s.
Zastoupená:Mgr. VlastimilemNěmcem.předsedouFC ŽelaÍovice
jako příjemcem.
I.
Úvodní ustanovení
v době
i, že idaje uvedenév záh|avi tétosmlouly jsou v souladuse skutečností
Smluvnístranyprohlašuj
údajů
omrímípísemněnejpozdějido 8
uzavřenísmlouly. Smluvni Stranyse zavazuji'žezménydotčených
dnůdruhésmluvnístraně.
I
Předmět sm|ouly
poskytovatele.
lymezenédotacepříjemciz rozpočtu
l . Předmětemtétosmlouvyje poskytnutíúčelově
je
Dotacepodletétosmlouly veřejnáfinaněnípodporaposkytnutáz rozpočtuobceZelatovice'
Sb.,o obcích(obecníďízení),ve měnípozdějšich
2. Poskytnutídotaceje v souladuse zákonemě. 12812000
pravidlechúzemních
rozpoětů've zněnípozdějších
předpisůa zák. č'25012000Sb.,o rozpočtoqích
předpisů.
3. o udělenidotacebylo rozhodnutona ziíkladěžádostipříjemce,kterouposkytovatelobdrželdne
12.4.2021.
kontroleve veřejnésprávěa o změněněkteých
4. Dotaceje ve smysluzákonač.320/200|Sb.,o finanční
podporoua vŽahují
předpisů,
veřejnoufinanční
zákonů(zríkono finančníkontrole)'ve měnípozdějších
tohotozákona.
se na ni všechnaustanovení
ilI.
Výšedotace
prostředky
Dotacese příjemciposkytujev celkovévýši 150000'00Kč (slovy stopadesáttisícKč).Peněžní
budoubeáotovostně převedeny j ednoriízověna úěetpříjemceuvedenýv záhlavítétosmloulrynejpozději 15.
ěástky
dnemodepsánípříslušné
smlouly. Platbase povaŽujeza uskutečněnou
denode dne nabytíúčinnosti
z úětuposkytovatele.
IV.
Úče|dotu""
v Žádosti,tj. na nižeuvedené
Poskytovatelpodletétosmlour,yposkytujepříjemcidotacina účelysÍanovené
ýdaje:
- doprava áků autobusemna mistrovská utkiíní
- cestovníniíkladyna dopravuvlastnímiautomobily
. pronájemtělor^ýchovných
zařízení

/

,,^*,,Llénatumaje

- nríkupDDHM
- zakoupenísportovniqÍstrojepro hráčea realizační
ýmy
. opravya údrŽba
majetkua materiálna opra\y a údržbu
majetku
- niíkuppaliv a maziv do sekaček
a křovinořezu
- nákupsportovního
lybavení(sítě,míče
a dresy)
- kamerové
záznamy mistrovskýchutkání
- pojištění
majetkua sluŽbyúčetní
kanceliíře
- dodavatelské
prácena údržbu
trávníkuna hracíchplochách
- nákuphnojiv a chemickýchochrannýchprostředků
k údržbě
trávníků
- prácehospodaře
V.
Použitídotace
Příjemceje povinenpouŽítdotaciv souladus účelem
tétosmlouly k úhraděumatelnýchlydajůprokazatelně
souvisejícichs realizací účeludotace. Příjemceje oprávněn pouŽítdotaci také na úhraduvýdaiů
vynaloŽenýchpříjemcemv souladus účelyposkytnutídotacedle č.IV. v obdobíod 1' ledna2021 do dne
nabytíúčinnosti
tétosmlouvy.Úeetu budedosaŽenodo 30. listopadu2021.
Uznatelnýmvýdajem pro účelytétosmlouly je výdaj, kte4ýlze financovatz dotaceposkytnutétouto
podmínek:
smlouvoupři splněnínásledujících
- vznikl příjemcia byl příjemcemuhrazenv dále uvedeném
obdobíroku 2021,tj' v obdobínejdříveod
1.|edna2021a nejpozdějido 30. listopadu2021,
- byl vynaloŽenv souladus účelovým
určením
dle čl'IV. tétosmlouvy,
- lyhovuje ásadiímúčelnosti'
efektivnostia hospodámostidle zák. č.32012001
Sb.,o finanční
kontrole,
- byl zanesenv účetnictví
příjemce,identifikovatelný
podloŽený
a
účetními
záznamy,
. je definován(konkretizoviín)
toutosmlouvou.
Příjemceje povinenhraditz dotacepouzevýdajespojenés realizacíúčelu
dotacedle čl.IV. tétosmlouvy.

vI.

Dalšípovinnostipříjemce
1' Příjemcedotacese zavazýe, že nepřevedesvá práva a povinnostiz tétosmlouly najinou osobu.
2. Příjemceje povinenpředložitposkytovatelizávěrečné
finanční
lrypořádánídotacenejpozdějido
15.prosince2021.
3' Příjemcedotaceje rovněžpovinenvrátit převodemna účet
poskytovatele
případnouneryčerpanou
část
peněŽních
prostředkůz dotaceve lhůtěstanovené
pro předložení
ávěrečnéhofinančního
lypořádrírrí
dotace,včetněpísemného
odůvodnění
vrácenínelyčerpané
částidotace.
4' Příjemceje povinenvéstřádnoua oddělenouevidencičerpání
dotacev souladuse zák. č.563/1991Sb.,o
ve zněnípozdějŠích
účetnictvi.
předpisů.
5. originály účetních
dokladůči záznami a jinéoriginály písemností
dokládající
poskytnuté
čerpání
dotace
musíbýt označeny
,,Hrazeno z dotaceobce Ze|atovice...
ó. Příjemcese zavazuje,Že výdajefinancovanéz dotace poskytovatele
nebudeuplatňovatvůěijinému
finančnímu
zdroji.
7' Příjemceje povinenna poádání umožnitposkytovatelinahlédnuti
do všechúčetnich
záznami a ostatních
dokumentů
týkajících
se účeludle čl'IV. tétosmlouvy.
8. Příjemcedotacesouhlasíse zveřejněnímsvéhojména,adresy,dotačního
titulua výšeposkytnuté
dotace.
9. Pokuddojdev dobědle čl.V. tétosmlouvyke zrušení
příjemcedotace s likvidacíčijeho přeměněje
příjemcepovinentuto skutečnost
neprodleněsdělitposkytovateli,a to nejpozdějido 3 dnůod daÍazánlku
(přeměny).V případězániku příjemcedotacebez právníhonrístupce
budedotaceposkytnutajen na ty
které
budou
uskuteěněny
nejpozději
před
den
datem
ziíniku.
případechpřecházejí
V ostatních
ýdaje'
právaa povinnostilyplývající z tétosmlouly na právnínástupceobou smluvníchstran.

V

VII.
Kontrola
1. Příjemceje povinenumoŽnitposkytovateliv souladuse zák. 32012001
Sb.,o finanční
kontrole've znění
pozdějších
předpisůprovedení
pruběžné
a následné
kontrolynakládánís veřejnýmiprostředky
z poskytnuté
dotace,jejich pouŽitík účelu,
kteý je lymezen toutosmlouvou a předloŽitpři kontrole
všechnypoŽadované
učeÍní
záznamya jinédoklady.
VIII.
Sankční
ujednání
1. Při porušení
rozpočtové
kázně budeposkytovatelpostupovatpodle $ 22 zékonač.250/2000Sb. o
pravidlechúzemních
rozpočtových
rozpočtů,
ve zněnípozdějšichpředpisů.
2' NeoprávněnýmpouŽitímfinančních
prostředků
z poskytnuté
dotacepříjemcemse rozumípoužití
peněžních
prostředků,
kte{ýmbyla porušena
povinnoststanovenázíkonemnebotoutosmlouvounebo
porušeny
podmínkyzakteých byly příslušné
peněžní
prostředkyposkytnuty,dále sejímrozumii to,
rlelze-|iprokázatjakbyly tyto peněŽní
prostředkypouŽity.
3. Zadržením
finančních
prostředků
z doÍace
se rozumíporušenipovinnostipříjemcevrátit prostředky
poskytnuté
z
dotaceve stanoveném
termínu.
jakoukolijinou povinnostryplývajícípro něj z tétosmlouly a totoporušenínení
4' Pokudpříjemceporuší
je povinenzaplatitposkytovatelismluvnípenáleve ýši 10% z poskytnuté
porušením
rozpočtové
kž'zně.
dotace.Smluvnípokutujepříjemcepovinenzaplatitposkytovatelina základěýzvy,ve lhůtědo 15 dnů'
počítané
odedne následujícího
po doručení
Íéto
výmy příjemci.

Ix.

Závérečnáustanovení
l. Tato smlouvanabýváúčinnosti
dnemuzavření.
2. Změnitnebodoplnittutosmlouvumohousmluvnístranypouzeformoupísemnýchdodatků.
3. Smlouvajesepsánave 2 stejnopisechs platnostíoriginálu.z nicbtž
| vyhotoveníobdrŽíposkytovatela
l příjemce.
4. Smluvnístranyprohlašují,
Žeosobypodepisujíci
tuto smlouvujsou k tomutoúkonuoprávněny'
5. Smluvnístranyprohlašují,
Žesmlouvupředjejímpodpisempřečetlya žebyla uzavřenasvobodně,určítě,
vážněa srozumitelně,nikoliv v tísnia za nápadněneqihodnýchpodmínek,cožpotvrztljísými podpisy.
6. DoloŽkaplatnostiprávníhoúkonudle $ 41 zríkonač.12812000
Sb.,o obcích,ve zněnípozděiších
právních
předpisů:
o uzavřenítétosmlouly roáodlo zastupitelstvo
obceusnesením
č.18/2021ze dne20.5. 2021'

V Želatovicíchdne
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Fc Ž€láTovlcE z.s.
rco 4286?74
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za příjemce:Mgr. Vlastimil Němec

o''š'.'.''..in5,",JJ..
Qr",'/
,,,,,..:/..

za poskytovatele:
ZdeněkDorazil, starostaobce

