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OBEC nÁ,.lBčKO. okres Blansko
REKREAČNÍSPORTY
Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí dotace dle zákona č. 25012000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územníchrozpočtů,ve znění pozdějšíchpředpisů
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Rájeěko č. 6/10 ze dne 2Ll2,2020 a žádosti
spolku Rekreaění sporty Ráječko, z.s. o dotaci ze dne uzavíraji nížeuvedené smluvní strany
podle ustanovení § 10a odst. 5 zékona č.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územnich
rozpočtů,ve znění pozdějšíchpředpisů, tuto veřejnoprávní smlouvu:
Smluvní strany

:

poslEtovatel: Obec Ráječko
Nám. 1. Máje é.250
679 02 Ráječko
IČ: 00280844
Čísloúětu : 5525631/0100
Zastoupená Vítem Rajtšlégrem, starostou obce
e-mail : ouraj ecko @raj ecko. cz
a

příjemce:

Název spolku: Rekreačnísporty Ráječko, z.s.
Sídlo spolku: nám.9. Května 88,679 02 Ráječko

Ičz 044 83 677

Zastoupený : panem Milošem Růžičkou,předsedem
kontaktní adresa: nám.9. května 88,679 02 Ráječko

Clánek

1

Výše dotace a způsob poskytnutí dotace

1. Poskytovatel

se na základě této smlouvy zavazllje poskytnout příjemci dotaci ve

výši

57 000,- Kč , slovy: dpadesátsedmtisíckoruněeských (dále jen ,,dotace"). Dotace je
neinvestiční.

Dotace bude po podpisu smlouvy zaslána na bankovní účetě.220157634712010.

čUnek 2
Podmínky pro použitídotace
1.

Příjemce je oprávněn čerpat dotaci nejpozději do 31.12.202l Prostředky dotace nelze
převádět bez předchoziho souhlasu rady obce do roku následujícího.

Příjemce

je povinen pollžit dotaci

maximálně hospodrárným způsobem v,ýhradně

k účeluuvedenému v příloze č. 1 této smlouvy.

J.

4.

Příjemce je oprávněn provádět zmény v úěelu použitídotace ( příloha č. 1 této
smlouvy) jen s písemným souhlasem poskytovatele. Zapisemný souhlas se považuje
uzavíení dodatku k této smlouvě, jehož předmětem je požadovanázměna.
Bez písemného souhlasu poskytovatele je možnéměnit:
strukturu čerpánípřidělené dotaie zjednotlivých požadovaných položek rozpočtu
uvedených v žádosti, a to maximálně do výše 30 %o rozpočtovépoložky, ze které je
přesun v rámci jednotlivé položky realizován.

z

Občerstvení a pomocný materiál pro občerstveníje možno
dotace hradit jen za
následuj ícíchpodmínek:
pokud se občerstvenipodává na valných hromadách, výročníchschůzích, setkání
občanůapod.;
pokud občerstvenísloužíjako pitný a stravovací režim pro soutěžící,htáče
- týká
se zejména sportovních akcí;
příjemce dotace je povinen vést účetnídoklady tak, aby zních bylo patrné, že
občerstveni hrazené z dotace sloužilo opravdu k pitnému a stravovacímu režimu
hráčů,soutěžících;
je nepřípustné zdotace hradit oběerstvení, které je na akcích otganizace
prodáváno.

5,

Příjemce je povinen vést účetnictvív souladu s obecně platnými závaznými předpisy,
zejména zákonem č. 5631199l Sb., o účetnictví,ve znění pozdějšíchpředpisů a zajistit
řádné a oddělené sledovrání čerpánídotace. Učetnictvímusí být vedeno úplně,
prukazným způsobem a tak, aby věrně zobrazovalo skutečnosti, které jsou jeho
předmětem.

6.

Příjemce je povinen, pokud ho poskytovatel požádá, podat informace o výši čerpání
dotace k 3 I .l2. příslušnéhokalendářního roku.

7.

Příjemce je povinen do 15 dnů oznámit poskytovateli zahájení insolvenčníhořízení,
vstup právnické osoby do likvidace, změnu statutárního orgánu nebo jeho člena,
změnu názvu, bankovního spojení, sídla ěi adresy.
Příjemce je povinen oznámit poskytovateli přeměnu právnické osoby do 15 dnů od
rozhodnutí příslušnéhoorgánu.

čHnek3

Závérečná zpráva, finančnívypořádání dotace
1,

Příjemce je povinen předložit poskytovateli nejpozději do posledního pracovního
dne v měsíci únoru roktl2022 ťrnanění vypořádání dotace jako součást záv&ečné
zprávy. Příjemce doložífinančnívypořádaní dotace soupisem všech prvotních
účetnícha dalšíchdokladů prokazujících vznik uznatelných výdajů na formulaři
soupiska účetníchdokladů hrazených z poskytnuté dotace. Formulář závérečnézprávy
obsahující finančnívniětování a formultář soupiska dokladů tvoří přílohu této
smlouvy. Tyto formuláře jsou závazné.
V případě, že příjemce nedodržítermín předložení závěteěné zprávy, má poskytovatel
právo požadovat vrácení dotace. Příjemce je v tomto případě povinen vrátit dotaci do

-

i

30 dnů po obdrženívýzvy poskytovatele.

Příjemce

je

povinen

po dobu deseti let od ukoněení ťtnancování ze

strany

poskytovatele archivovat následuj ícípodkladové materiály:
a) Zádostvčetně příloh
b) Tuto smlouvu
c) Originály účetníchdokladů potvrzujicich čerpánídotace
d) Závěrečnol zprávla finančnívyúčtovánídotace

čHnek l
Kontrola
1.

Poskytovatel nebo jím určený subjekt má právo kontroly,2da bylY' fin,anění prostředky
dotace využity k posk}tnutému účelua v souladu s podmínkami ,ptanovenými touto
smlouvou. Poskytovatel oznámí příjemci dobu a místo konlroly. Příjemce je povinen
poskytnout vykonavateli součinnost nutnoú k provedení kontroly, předloží smlouvy,
originály všech účetníchdokladů vztahujícich se k ěerpaní dotace.
skytnout na v y žádání p o skytovatel e
originály všech úěetních dokladů prokazujících vznik uznatelných výdajů avyužítí
prostředků v souladu s účelemuvedeným.píiloze č. 1 této smlouvy.

Příj emce se zav azuj e

a)

J.

po

Zapravdivost a správnost závěreéné zprávy a finaněního vyúětování dotace odpovídá
osoba oprávněná jednat jménem příjemce, která tuto skutečnost v závéreénézptávě,
ve finančnímvyúčtovánídotace písemně potvrdí.

čhnek 5

Odstoupení od smlouvy
1.

Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy jestliže:
a) finanění příspěvek poskytnutý příjemci poskytovatelem na záklaďé této smlouvy;
byl použit v rozporu s úěelem nebo na jiný úěel, než vymezuje příloha ě. 1 této
smlouvy.
b) údaje o skutečnostech, a to v době před uzavřením této smlouvy, byly nepravdivé.

2.

Příjemce je oprávněn odstoupit oď této smlouvy, jestliže mu poskyovatel neposkytne
finančníprostředky.

3.

Odstoupení od smlouvy musí b;it provedeno písemně s uvedením důvodu a doručeno
druhé smluvní straně.

čUnek 6

závér,ečná ustanovení

9.
10.

Zmény a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemnou formou číslovaných
dodatků ke smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.

Příjemce souhlasí s tím, že v případě zjištěnízávažných nedostatků při čerpání
finančníhopříspěvku včetně nedcidržení termínu odevzdání vyúčtováníposkytnutých
finančníchpříspěvků za uplynulý kalendářní rok, je poskytovatel oprávněn vyloučit
v následujících 5-ti letech jeho žádosti o finančnípříspěvky zrozpočtlsobce Ráječko.

11.

Smlouva se vystavuje ve 2 vyhotovenich, znichž kďždá smluvní strana obdržípo
jednom vyhotovení,

12.

Příjemce svým podpisem stvrzuje spránost údajůuvedených v záhlavi této smlouvy,
především paknázev, sídlo, IČ,číslobaŇovního účtu.

Poskytovatel:
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žÁuosr o posKyTnurí DoTAcrznozpočru oBcE nÁJnčxo
pRo RoK 2021 NA pRovoz sporxů
1. Žadatel - identifikačnírldaie
Název spolku:
Rekreačnísporty Ráječko, z. s.

ffiaresaďdtaspottru:
Obec: Ráječko
Ulice: nám.9. května
Telefon: 606 676 390
E-mail: micsc@seznam.cz
IČ:044 83 677

PSČ: 679 02.
č. p.: BB

www: wÝyw.rsraj ecko.cz

Bankovní spo|ení (čísloúčtu,kód banky):
220t576347 /2010
Statutární orgán (předseda)

Iméno a příimení, titul, funkce: Miloš Růžička,pře-dseda spolku

charakteristika činnosti
Zaměření činnosti žadatele:
2.

:,

Rekreačnísporty Ráječko, z. s. vznikly na podzim 2015 jako spolek, jehož hlavním cílem
je provoz, organizace,íízenía koordinace společens\ých a sportovních akcí arozvoj
kulturního života v obci Ráječko a blízkém regioltu.

Stručný popis činnosti/aktivit v roce 2O2O:
Akce plánované, ale nerealizované v důsledkůpandemie COVID-19:
- Plavání pro Ráječko (1_x březen)
- Malování zajíci (duben 2020)
x
tV.
- Carodějnice (30. 4,2020)
- Kulohry @áíí2020)
Akce realizované:
-

Seniořivpohybu

(záYí2020)

"

Dokončena oprava střechy nad skladem a přístřeškem

Akce plánované do konce roku 2020, realizace dle qýzvoje COVID-19:
- Plavání pro Ráječko (lx listopad)
- Ráječkovskéštrůdlování(listopad 2020)
- Výlet kolem potoka Chrábku (listopad/prosinec 2020)
- Rozsvěcení adventního věnce [4 neděle - prosinec 2020)
- Vánočníkrmení zvířátek (24, L2,2020)

Spolupráce s obcí: (popis dobrovolné práce pro obec)
Tradičníspolupráce na akcích obce dle možnostíspolku
S. Účet

a

wužitídotace a rozpočet předkládané žádosti

jeho členů.

Zo
lLrl'l

2/,ll.

t^cu

; Ó/"

využitídotace, odůvodněnížádpsti:
Využitídotace na sportovní a kulturní akce vizníže:
- Plavání pro Ráječko (1x v březnu, 1x v listopadu)
- Malování zajíci (duben 202L)
- Kulohry @áří202I)
- Senioři v pohybu (září 202I)
- Ráječkovskéštrůdlování(říjen 202t)
- Rozsvěcení adventního věnce (4 neděle - I2/202I)
- Kužellry o přeborníka obce Ráječko (prosinec 202I)
- Vánočníkrmení zvířátek (24. t2.20zL)
- Tematickévý|ety
- Spolupráce na akcích obce a ostatních místních organizací
- Ú držba p ronaj atého areálu, skladů, přístřeškůa zizemí pro rozhodčí
Mimo dotaci počítámes realizací čarodějnic 30. 4. 202t.
ROZPOČet furo každý jednotlivou položku - projekt/akci/činnost uved'te a) předpokládané náklady b)
výši požadované dotace z rozpočtu obce), V případě, že počet řddků ve formuláři je nedostatečný, je možné
dalšířádl<y přídat, popř, rozpočet přiložit na samostatném listu, při zachování uvedené struktury,

Název položky rozpočtu:
1. Sportovní a kulturní akce +
provoz spolku
2.Údržbaa oprava objektů v
areálu

Předpokládané
nákladv

Výše požadované
dotace

37.000

32.000

30.000

25.000

3.

4,
5.

Celková qýše požadované dotace: 57.000

3y'.

0OO

-

Čestnéprohlášení o bezdlužnosti

Sqým podpisem rovněž potvrzuji, že žadaiel ke dni podání žádosti nemážádné splatné závazky
ve vztahu ke státnímu rozpočtu, ke státnímu fondu, finančnímuúřadu, zdravotní pojišťovně,

správě sociálního zabezpečenínebo rozpočtu územníhosamosprávného celku a jímzíízeným
organizacím, ani proti němu nebylo zahájeno inso

V Ráječku dne 14. L0,2020
Popř. razítko - vlastní-li organizace

