oBEc nÁuBČKo. okres Blansko
Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí dotace dle zákona č. 25012000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územníchrozpočtů, ve znénípozdějšíchpředpisů
Na zakladě usnesení Zastupitelstva obce Rájeěko E. 5/10 ze dne 2LL2.202t a Žádosti
spolku o dotaci ze dne uzavlrají nížeuvedené smluvní strany podle ustanovení § 10a odst. 5
iákona é.25012000 Sb., o rozpoětových pravidlech ,6zemních rozpočtů,ve znění pozdějŠÍch
předpisů, tuto veřejnoprávní smlouvu:

Smluvní

strany:

poslrytovatei; Obec
Nám.

"

Rájeěko

l

Máje ě.250
679 02 Ráječko
IČ: 00280844
Čísloúětu : 5525631/0100
Zastoup ená Vítem Raj tšlégrem, staro stou obc e
e-mail : ourai ecko@raj ecko,cz
1.

a

příjemce

l

Název spolku: SK Olympia Ráječkó
Sídlo spolku: Ráječko, Nám.l. máje,ě. 250,679 02

lčz naanrc

Zastoupená: panem Marcelem Mokrým, předsedou
kontaktní adresa: Nám.1. máje č. 134, Ráječko,679 02

článek 1
,Výše dotace a způsob poŠi<ytnutídotace
,

na základététosmlouvy zavázujeposkytnout příjemci dotaci ve výŠi
800 000,_ Kč , slovy: osmsettisíckoruněeckýóh (dále jen ,,dotace"). Dotace je
neinvestiční.

1. Poskytovatel

se

Dotace bude v průběhu roku 2018 zasllánapo ěástech na bankovní rlěet spolku
é,I07-4t7795023710100 dle domluvy mezi spolkem a obcí.

čHnek 2
Podmínky pro použitídotace

1,

Příjemce je oprávněn ěerpat dot4gi nejpozději do 3t,12,2021. Prostředky dotace nelze
převádět bez předchoziho souhlasu rady obce do roku následujícího.

2.

Příjemce

je povinen použítdotaci

maximálně hospodárným způsobem výhradně
k úěelu uvedenému v příloze č. 1 této smlouvy.

' 3. Příjemce je oprávněn provádět zményv'úěelu použitídotace ( příloha č. 1

této

smlouvy) jen s písemným souhlasem poskytovatele. Zapísemný souhlas se povaŽuje
uzavleni dodatku k této smlouvě,. jehož předmětem je požadovanázména.
Bez písemného souhlasu poskytovatele je možnéměnit:
strukturu čerpánípřidělené dotage zjednotlivých požadovaných položek rozpoětu
uvedených v žádosti, a to maximálně do výše 30 %o rozpoétové poloŽky, zekteré je
přesun v rámci jednotlivé položky realízován.

4.

z

dotace hradit jen za
Oběerstvení a pomocný mateiál pro občerstveníje možno
následuj ícíchpodmínek:
pokud se občerstvenípodává na valnýóh hromadách, výroěních schůzích,setkaní
občanůapod.;
pokud občerstvenísloužíjako pitný a stravovací režim pro soutěžící,lrráče - týká
se zejména sportovních akcí;
příjemce dotace je povinen,vést úěetnídoklady tak, aby znichbylo patrné, že
oběerstvení htazené z dotace sloužilo opravdu k pitnému a stravovacímu režimu
híáčů,soutěžících;
je nepřípustnézdotace hradit oběerstvení, které je na akcích organízacé
prodáváno.

_

_
-

5.

Příjemce je povinen vést úěetni.rui u souladu s obecně platn}mi závaznýmipředpisy,
zejménazákonemó. 5631199l Sb., o účetnictví,ve znénl pozdějšíchpředpisů azajistit
řádné a oddělené sledování čerpánídotace. IJěetnictví musí být vedeno rlplně,
průkazným způsobem a tak, aby věrně zobrazovalo skutečnosti, které jsou jeho
předmětem

6,

Příjemce je povinen, pokud ho pgskyto valel požádá, podat informace o výši čerpání
dotace k3112. příslušnéhokalendářního roku.

7.

Příjemce je povinen do 15 dnů oznámit poskytov atelí zahájerrí insolveněního řízení,
vstup právnické osoby do likvidace, změnu statutárního orgánu nebo jeho člena,
změnu názvu, bankovního spojení; sídla ěi adresy,

8.

Příjemce je povinen oznámít poskytovateli přeměnu právnické osoby do 15 dnŮ od
rozhodnutí příslušnéhoorgánu.

čtánek 3
Záv ér ečná zpráv a, finančníyyp ořádání dotace
1.

Příjemce je povinen předložit poskytovateli nejpozději do posledního pracovního
dne v měsíci únoru roku 202 nančnívypořádání dotace jako součást závěrečné
zprávy. Příjemce doložífinančnívypořádání dotace soupisem všech prvotních
účetnícha dalšíchdokladů prokazujících vznik uznatelných výdajů na formuláři soupiska úěetních dokladů hrazených z poskytnuté dotace. Formulář záv&eěné zprávy.
obsahující i ťrnančnívyúčtovánía formulář soupiska dokladů tvoří přílohu této
smlouvy. Tyto formulaře jsou závazné.
V případě, že píijemce nedodržítermín předložení závéreěné zprávy, má poskytovatel
právo požadovat vrácení dotace. Příjemce je v tomto případě povinen vrátit dotaci do
30 dnů po obdrženívýzvy poskytovatele.

2.

Příjemce
po

je

povinen

po dobu deseti let od ukončeníťtnancování ze

strany

skytovatele archivovat následuj ícípodkladové materiály
a) Žadostvěetně příloh
b) Tuto smlouvu
c) Originály úěetníchdokladů potvrzujících čerprání dotace
d) Záv&ečnou zptávla finančnívyúčtovanídotace
:

článek 4

Kontrola,.
1.

Poskytovatel nebo jím určený subjekt má právo kontroly, zdaby|y finanění prostředky
dotace využity k poskytnutému účelua v souladu s podmínkami stanovenými touto
smlouvou. Poskytovatel oznátmí příjemci dobu a místo kontroly. Příjemce je povinen
poskytnout vykonavateli součinnost nutnou k provedení kontroly, píedložísmlouvy,
originály všech účetníchdokladů vúahujicíchse k čerpánídotace.
v y žádánípo skytovatel e
originály všech účetníchdokladů prokazujících vznik lznatelných výdajů avylžítí
prostředků v souladu s účelemuvedeným přiloze č. 1 této smlouvy.

2. Příj emce se zav azuj e po skytnout na

a)

J.

Zapravdivost a správnost závěrečnézprávy a finančníhovyúčtovánídotace odpovídá
osoba oprávněná jednat jménem příjemce, která tuto skutečnost v závéreénézprávé a
ve finančnímvyúčtovánídotace písemně poťiT dí.

Clánek 5
Odstoupení od srnlouvy

l.

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

2.

Příjemce je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže mu poskytovatel neposkytne
finančníprostředky.

a
J.

Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně s uvedením důvodu a doruěeno
druhé smluvní straně,

čhnek 6

závéreóná 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 připadě zjištěnízávažných nedostatků při čerprání
finančníhopříspěvku včetně nedodrženítermínu odevzdání vyúčtováníposkytnutých
finančníchpříspěvků za uplynulý kalendářní rok, je poskytovatel oprávněn vyloučit
v následujících 5-ti letech jeho žádosti o finančnípříspěvky ztozpočtu obce Ráječko.

11.Smlouva se vystavuje ve 2 vyhotoveních, znichžkaždásmluvní strana obdržípo
jednom vyhotovení.
12.

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

Dne:
Poskytovatel:

Příjemce

4

žÁnosr o posKyTNuTí norncrznozpočTu oBcn nnJnčxo
pRo R.OK 2021 NA pRovoz sporxů
Název organizace/spolku

:

sK ot YMPIA nÁJEČxo, z.s.

ná adresa sídla;
Obec: Ráječko
Ulicer; Nárn,l.rnáje

PSČ:6'/9 02
č.p., 250

Telefon/íbx:

Eilgt]i$qýuple{.;_ca\q(O9!I!4ll.!:_z__llťflj_slg]
LU!f_a_g!]|L6__ _ __
l}anlrovní s;poiení {čístroírčtu,kód banky):
ío7-47.779soz37 /oLoa
Statl,rtá rrní orgán: Přeclsería spolku
)rnéncr a příjmení, titt.tl, ítln!<ce: Marcel Mokrý
Kontaktrlí arlresa: Nám.l.rnáje I34,, Rá ječko 67902

Telefo rr/fa x :'/'7 42225 12
]l-ryrytli

__

.

l]

9]ť:y_!!],s_ez_1134t.9z.

l(ontaktrrí osoba:
lméno a příjmení, titul:
Kontal<tní atlresit:
Teletbrr/iax:
Fj-rnail:

Zaměření činlrostii žadatele: Spolek ie dobrovolným, nevládním,nepolitickým a
nelzisirový,trl l$vanketn rrlrřalttti ,r,;atnťlřr:nlým na podporu tělovýchovy a sportu/ na
prld;r,or,,u .,iřllllvýc;lntlrly il sxrrrrttr, na i}Opularizaci tolrrrto účelua cÍle a rea
poslklrz{.tlváuí ,r,r,lrecně prostrlěšlréčinnltrsti v obiasti tět,oqýchovy a spontu.

§tručllý popil; čtruností/aittivítt/ roťe 2O7-a:
Fřeclruůrftlrrr d,:ilrnosil,il spoilru ie prtlvoz, organizace,í,ízení,koordinace a propagace
tělovýcírnlvy a snrortu, osvéttlvá ůinrrost orientovaná na tělovýchov,u a spont,
vzděilávací čínrnostorient,ovirná na tělovýchovu a spot,t a hospodářská činnost pro
zajištění, uclr,žení a rozvoj tohoto účeluspolku.

Spoilupráce s ohcíl, f1lopis dobrovolnei práce pro obec.)
Spoltlp,ll,ar:urjcu,m,e s otlc,il.r s; rialširtyti záirnový;nri'brganizacerni při téchto akcích
poňlirrlaný,"|i1 1, prtiltróiru roiitut tr nlešíobci: nozsvěcetrí vánočníhostrornu, pálení
ča rt d ťli nrdc, sta vó n í má! e,,r{é t.s lr-í ale n, lanrpi,on ov;ý průvrrtl.
l
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Čes trró prohilá š r.lmí rl bezr-l Innžnclsti
Svým podpi.sent t'trvnéžpot\./r7.tlii, žo žadatt:l ke dni podání žírdosti nemá žádné splatné závazky
ve v;:talru ke státnírnu rozpočtu, l<e sr.átnínru fondu, íinančnímuúřadu, zdtavotttí pojišťovně,
správě sociálttíhrr zabezpečcnínebo rozpočtu územníhosamosprirvtrélr<l celku a jím zřízeným
organizar:írn, arri proti ttěmu nebylo zahájeno insolvenčníří'tení,
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