ogEc RÁJEčKo. okres Bla
nexRnnčni sponrv
Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územníchrozpočtůove znění pozdějšíchpředpisů
Na zríkladě usnesení Zastupitelstva obce Ráječko č. 8i2 ze dne 17.12.2018 a žádosti
spolku Rekreační sporty Ráječko, z.s. o dotaci ze dne uzavíraji nížeuvedené smlurní strany
pódle ustanovení $ 10a odst' 5 zákona č' 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,ve znění pozdějšíclrpř'edpisů, tuto veřejrroprávní smiouvu:

Smluvní strany
posl<ytovatel

:

:

obec Ráječko
č.250
679 02 Ráječko

NÍám. 1' Máje

IČ: 00280844
Čísloúčtu: 5525631/0100
Zastoupená Vítem Rajtšlégrem, starostou obce
e-mail: ourajecko@rajecko.cz

a

příjemce:

Název spolku: Rekreačnísporty Rájeěko' z.s'
Sídlo spolku: nám.9. Května 88' 679 02 Ráječko
ÍČ04483677
číslobankovního účtu:
Zastoupený : panem Milošem Růžičkou'předsedem
kontaktní adresa: nám'9. května 88,679 02 Ráječko

Čtánek 1
Výše dotace a způsob poskytnutí dotace
i

.

Poskytovatel se na zríkladě této smlouly zavazuje poskytnout příjemci dotaci ve výši
97 0OO,- Kč, slovy: devadesátsedmtisíckorunčeských (dále jen ,,dotace"). Dotaceje
neinvestiění.
Dotace bude dle domluvy mezi obcí a spolkem převzata v hotovosti na obecním uřadě
Ráječko v pruběhu roku ž019 nebo zas1rína na bankovní účetč). : 2 Z o /í 7 6 3 + l /z o l

o

ČIánet< 2

Podmínky pro použitídotace
1.

2.

3.

Příjemce je oprávněn čerpat dotaci nejpozděj i do 3l.12.2a9 Prostředky dotace nelze
převádět bez pŤedchozího souh1asu rady obce do roku nasledujícího.

Příjemce _je povinen použítdotaci maximrilně hospodrírn;Ím způsobem výhradně
k účeluuvedenému v pffloze č. 1 této smlouvy.
Příjemce je oprávněn provádět změny v účelupoužitídotace ( příloha č. 1 této
smlouvy) jen s písemným souhlasem posk}tovatele. Za písemný souhlas se povaŽuje
uzayÍeni dodatku k této smlouvě, jehož předmětem je požadovaná změna'
Bez pisemného souhlasu poskýovatele je možnéměnit:
strukturu čerpánípřidělené dotace zjednotlivých poŽadovaných položek rozpočtu
uvedených v Žádosti, a to maximálně do výše 30 oÁ rozpočtovépoložky, ze které je
přesun v rámci jednotlivé položky realizován.

4. občerstvení a pomocný materiál
následuj icích podmínek:

-

_
5.

6.

7.

8.

pro občerstveníje možno z dotace hradit jen za

pokud se občerstvenípodává na valných hromadách, výročníchschůzích,setkání
občanůapod.;
pokud občerstvenísloužíjako pitný a stravovací režim pro soutěžící,hráče - týká
se zejména sportovních akcí;
příjemce dotace je povinen vést účetnídoklady tak, aby z nich bylo patmé, že
občerstvení Írazenézdotace sloužilo opravdu k pitnému a stravovacímu režimu
hráčů,soutěžícich;
je nepřípustné z dotace hradit občerstvení, které je na akcích organizace
prodáváno'

Příjemce je povinen vést Účetnictví v souladu s obecně platnými závaznými předpisy,
zejména zákonem Ó. 563l',991 Sb', o účetnictví,ve znění pozdějšíchpředpisů a zaj istit
řádné a oddělené sledování čerprínídotace. Učetnictvímusí být vedeno úplně,
průkazným způsobenr a tak, aby věmě zobrazovalo skutečnosti, kteró jsou jeho
předmětem.
Příjemce je povinen, pokud ho poskýovatel požádá, podat informace o výši čerpání
dotace k 31.12' příslušnéhokalendiířního roku'
Přijemce je povinen do 15 dnů oznámit poskýovateli zahájeni insolvenčního řízení,
vstup právnické osoby do likvidacc, Změnu statutárního orgánu nebo jeho člena,
změnu názr'u, bankovního spojení, sídla či adresy.
Příjemce je povinen oznámit poskytovateli přeměnu právnické osoby do 15 dnů od
rozhodnutí příslušnéhoorgránu.

Článek 3
Závérečná zpráva,, Íinančnírypořádání dotace

l. Piijemce je povinen předloŽit posk1tovateli nejpozději do posledního pracovního
dne v měsíci únoru roku 2020 finarrčnívypořádríní dotace jako součást závěrečné
zprálry. Příjemce doložífinančnívypořádaní dotace soupisem všech prvotnich
účetnícha dalších dokladů prokazujících vznik uznatelných výdajů na formulaři _
soupíska účetníchdokladů hrazených z poskýnuté dotace. Formuliíř závěrečnézprávy
obsahujícíi Íinanční'ryičtovanía formuiář soupiska dokladů tvoří přílohu této

smlouvy. Tyto formulríře jsou závazné.
V případě, Že příjemce nedodrŽí termín přcdložení závěrečné zprávy, má poskýovatel
právo poŽadovat vrácení dotace. Příjemce je v tomto případě povinen vrátit dotaci do
30 dnů po obdrŽení ýzvy poskýovatele.

Příjemce

je

povinen po dobu deseti let od ukoněení financování Ze

Strany

poskytovatele archivovat následující podkladové materiály:
Žádost včetně pří1oh
b) Tuto smlouvu
c) originály účetníchdokladů potvrzujících čerpánídotace
d) Závěrečnou zprávu a finančnív}riětování dotace

{

Článek 4
Kontrola
1.

PoskýÓvatel nebo jím urěený subjekt má právo kontroly, zdabyly finarrčníprostředky
dotace využity k poskynutému účelua v souladu s podmínkami stanovenými touto
smlouvou. Poskýovatel oznámí příjemci dobu a místo konÍoly. Příjemce je povinen
poskýnout vykonavateli součirurost nutnou k provedeni konffoly, předloŽí smlouvy,
originály všech účetníchdokladů vztahujících se k čerpánídotace.

Píjemce se zavazuje poskýnout na vyžádri,rrí poskýovatele
a) originály všech účetníchdokladů prokazujících vznik uznatelných výdajů a v1uŽití
prostředků v souladu s úěelem uvedeným přiloze č. l této smloulry.

)-

Za pravdivost a správnost záv&eěné zprávy a finančníhovýčtovánídotace odpovídá
osoba oprávněná jednat jménem příjemce, která tuto skutečnost v závérečnézprávě'
ve finančnímvyúčtovanídotace písemně potvrdí.

Čtánet 5
odstoupení od sm|ouly
1.

Posk1tovatelje oprávněn odstoupit od smlouly jestliže:
a) finančnípříspěvek poskytnutý- příjemci poskytovatelem na základě této smlouvy;
byl pouŽit v rozpolu s účelemnebo na jiný účel'neŽ vymezuje příloha č' 1 této
smlouly.
b) údaje o skutečnostech, a to v době před uzavřením této smloulry, byiy nepravdivé.

2.

Příjemce je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže mu poskýovatel neposkýne
finančníprostředky.

3.

odstoupení od snrlouvy musí bý provedeno písenině s uvedenínr důvodu a dotučeno
druhé smluvní straně.

Článek ó
Zá*ěrečná ustanovení

9.

Zmény a doplňk7 této smlour.ry lze provádět pouze písemnou formou číslovaných
dodatků ke smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.

10.

Příjemce souhlasí s tím, Že

v

případě zjišténizávůných nedostatků při čerpání
posbtnutých
finančního příspěvku včetně nedodrŽení termínu odevzdr1rrí vyúčtovríní
flnančníchpříspěvků za uplynu1ý kalendářní rok, je poskýovatel oprávněn vyloučit

v následujících 5-ti letechjeho žádosti o firrančnípříspěvky z rozpočtu obce Ráječko.

1l.Smlouva se rrystarrrje ve 2 lyhotoveních, z nicbž každá smluvní strana obdržípo
jednom vyhotovení'

12'

Příjemce svým podpisem stvrzuje spránost údajůuvedených v záh]aví této smlouvy'
především pak název, sídlo, IČ, číslobankovního účtu.
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3. Účel vyrržití4otace a rozpočet předkládané žádosti
Učel využitídotace (podrobný popis využitídotace v čIeněnína jednotlivé položl<y pr oj e kty / a kc e / čin n o sti)
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Rozpočet (pro každý jednotlivoďpoložku

- projekt/akci/činnost uved'te a) předpokládané nóktady b)
z rozpočtu obce). V případě, že počet řódků veformulářÍje nedostatečný, je možné
dalšÍřádky přida, popř' rozpočet přiložítnasamostatném listu, při zachovdní uvedené struktury.

ýši požadovanédotqce

Položka- Proiekt/akce/činnost
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Výše požadované
dotace
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3.

4.
5.

Celková qýše požadovanédotace:

1
j

P

gí (au, -

Čestnéprohlášení o bezdlužnosti
Sým podpisem rovněž potvrzuii, že žadatel ke dni podání žádosti nemá žádné spIatné závazky

ve !.Ztahu ke sLátnímu rozpočru, ke státnímu fondu, finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně,

správě sociálního zabezpečení nebo rozpočtu územního samosprávného celku
organizacím, ani proti němu nebylo zahájeno insolven čnííizeni-

a

jím zřízeným

Popř' razítko - Vlastnilbu*gaRáFdc

