Nížeuvedeného dne, měsíce, roku uzavřeli

Junior Dobřejovice z.s.
Skalĺcká 52,25'J' 01 Dobřejovice

lČ:082311O9
č. ú.76Ĺ064L002/5500

vedeného u Raiffeisenbank a's.
zastoupená v této věci Tomášem Kubíčkem, předsedou
(dále jen ,,příjemce')
a

obec Dobřejovice
Na Návsi Ż6,zsL 0L Dobřejovice

lČoo24O1'41'
č.. ú' 61Ż22oL/oloo

vedeného u Komerčníbanky, a.s.
zastoupená v této věci Martinem Sklenářem, starostou
(d ále

jen,,poskytovatel')

(ve smlouvě společně dále

jako ,,smluvní strany')

tuto

VEŘEJNoPRÁvľí snnloUVU o PoSKYTNUTí ooĺRce
ve smyslu ustanovení5 10a odst' 5 zákona č.25o/2o0o Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,ve znění pozdějšíchpředpĺsů(dóle jen ,,Smlouva)
t.

Předmět Smlouvy
Předmětem této smlouvy je poskytnutídotace, a to na základě příjemcem podané indĺviduální žádosti,
je přílohou č.]. této smlouvy. Účelem poskytnutí dotace je podpora mládežnického fotbalu v
Dobřejovicích v roce Żo2o zejména způsobem uvedeným v žádosti.

která

il.
Výše dotace
Příjemci je ve smyslu čl. l této Smlouvy poskytována dotace ve výši 100.000,- Kč (slovy: stotisíc
korun českých). Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použítvýlučně v souladu s účelemposkytnutí
dotace uvedeným v čl. l. této Smlouvy.
ilt.
Práva a povinnosti příjemce dotace

3.L Příjemce je oprávněn čerpat dotaci za účelemuvedeným v čl. l. Smlouvy nejpozději do
31''72.Żo2o' Dotace bude příjemcĺpoukázána do sedmi dnů od podpisu smlouvy jednorázově

bankovním převodem na účetpříjemce uvedený v záhlaví této Smlouvy
3.2 Příjemce je povĺnen dotaci vést ve svém účetnictvíodděleně.

3.3 Příjemce je povinen použítdotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně k účelu
uvedenému v čl. l. této Smlouvy.

3.4 Všechny náklady musí být kalkulovány včetně případnédaně z přidané hodnoty.

3.5 Po splnění účelupřidělené dotace je příjemce povinen poskytovateli předloŽit finančnívypořádání
dotace, a to nejpozdějĺ do dne 15.1.2021'. Nejpozdějĺ k tomuto termínu je příjemce rovněž povinen
vrátit převodem na účetposkytovatele, jenž je uveden v záhlaví této Smlouvy, případnou nepoužitou

část peněžních prostředků z poskytnuté dotace. Příjemce doložívyúčtovánísoupisem, popř. kopiemi
všech prvotních a dalších dokladů, které se vztahují k účelupřidělení dotace.

3.6 Příjemce je povinen průběŽně a bez zbytečnéhoodkladu informovat poskytovatele o všech
změnách, které by mohly zhoršĺtjeho pozici věřĺtele nebo dobytnost jeho pohledávky při vymáhání
zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků dotace. Zejména je příjemce povĺnen oznámit
poskytovatelĺ, že dojde k jeho přeměně nebo zrušení.o uvedeném je příjemce povĺnen
poskytovatele písemně ĺnformovat ve lhůtě desetĺ dnů ode dne, kdy se o takovéto změně dozvěděl.

3.7 Příjemce se zavazuje poskytnout součĺnnostpři koordinaci termínů akcí všech spolků v rámci
obce, propagaci akcí spolku v informačníchkanálech obce a dbát dobrého jména poskytovatele.

3.8 Příjemce souhlasí s tím, že bude tato Smlouva, včetně jeho identifikačníchúdajůuvedených

v záhlaví zveřejněna na úřednídesce poskytovatele dotace.

lv.
Finančníkontrola

4.1 Poskytovatel je oprávněn v souladu se zvláštním právním předpisem, zejména pak zákonem
č.32o/2ooL Sb., o finančníkontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, průběžněkontrolovat dodrženípodmínek, za kterých byla
příjemci dotace poskytnuta.

4.Ż Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli součĺnnost při výkonu kontrolní čĺnnostidle čl. 4.1
této Smlouvy, zejména pak předložit kontrolním orgánům poskytovatele k nahlédnutíorĺginályvšech
účetníchdokladů prokazujícíchvyužitíprostředků dotace v souladu s jejím účelem'
V.

Důsledky porušení povinností příjemce
5.1 V případě, že příjemce použije dotaci nebo její část na jiný účelnež účelsjednaný v čl. l. této
Smlouvy, porušíněkterou z jiných podmínek použĺtídotace, nebo porušíněkterou z povĺnností
uvedených v této Smlouvě, dopustí se porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení 5 22 zákona
č.25o/2ooo Sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů, ve zněnípozdějšíchpředpisů.
5.2 V případě neoprávněného použitídotace nebo její částije příjemce povĺnen poskytnutou dotaci,

případně její část, k nížse neoprávněné použitívztahuje, vrátit na bankovní účetposkytovatele

uvedený v záhlavítéto Smlouvy.

vt.
Závěrečná ustanovení
jejího podpisu oběma smluvními stranami.
6.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnostĺokamžĺkem
6.2. Tato Smlouva se řídíprávním řádem českérepubliky, zejména pak zákonem č''25)/2OOO Sb., o
rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů, ve znění pozdějšíchpředpĺsů'

6.3. obsah této Smlouvy můžebýt měněn výlučně ve formě vzestupně číslovanýchpísemných
dodatků podepsa ných oběma smluvními stranami'
6.4. V případě, že se kterékolĺustanovení této Smlouvy stane neúčinným,zůstávají ostatní ustanovení

této Smlouvy v platnosti. Smluvní strany se zavazují nahradit toto neúčinnéustanovení Smlouvy
ustanovením jiným, účinným,které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu
usta novení původnĺho neúčinnéhoustanovení Sm louvy.

6'5' Doložka dle ustanovení 9

41- zákona č. 128/zooo Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních
předpĺsů:Uzavření této smlouvy bylo schváleno orgánem obce - zastupitelstvem obce Dobřejovice,
usnesení č'. 2oI9/ 74106, dne 72' 12. 2oI9.

6.6. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností orĺginálu, z nichž dvě vyhotovení

obdržíposkytovatel

a

jedno vyhotoveníobdržípříjemce.

6.7. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem této Smlouvy, že byla sepsána v
souladu s jejich svobodnou a váŽnou vůlí,na důkaz čehoŽ připojují svoje podpisy.

V Dobřejovicích dne 13.
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'7.

Žádost o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu obce DoBŘEJoVlcE
žadatele

Zad
osoba
Název (pľávnĺcká osoba)
Jméno a příjmení (szickĺ
osoba)
ICo (pľávnická osoba)
Rodné číslo(fuzická osoba)

Adresa
Statutáľní zástupce pľávnické

ká osoba

Junior Dobřejovice z.s.
08231109
Skalická 52, 25I 01 Dobřejovice

osoby

Tomáš Kubíček- předseda spolku

Bankovní účetžadatele

161064100215500

Telefon

774068745

E-mail

j u

Dalšíčást identifikace
nl
osoby zastupujícípľávnickou
osobu s uvedením pľávního
důvodu zastoupení

nior@fotba ldobrejovice.cz
osoba

Tomáš Kubíček- předseda spolku

osobyspodílemvtéto

pľávnické osobě
osoby, v nichž má přímý podíl a
výše tohoto nodílu

2.

obsah žádosti
Požadovaná částka v Kč
(s

členěnína přeĺIpoklódané ýdaje

uvedené v příloze žódosti)

100 000,- Kč

Účel đota""

Podpora mládežnické kopané v obci. Zajištění
kvalltních tréninkov'ých podmínek (pronájem hal
v zimní přípravě), sportovních soustředění, dopravy na
zápasy a turnaje, startovné na turnajích případně
k pokrytí dalšíchslužeb zajištbvaných prostřednictvím
třetích stran.

Doba pľo dosaženíúčeludotace

L.L.2020 -3t.L2.2020

odůvodnění žádosti

Jediný mládežnický klub v obci s cílem zapojit děti a
mládež do aktivního trávení volného času se
zaměřením na rozvoj fotbalov'ých dovedností.
Reprezentace obce Dobřejovice.

Počet příloh

2

Seznam příloh

čestnéproh!ášení, Výpis z rejstříku spolků (kopie}

Místo a datum vyhotovení
žádosti

V Dobřejovicích

Vlastnoruční podpis žadatele

T3.LL.2OT9

Ą

Ąłnior Dobřejovice z.s.
/ 1łłsxali*a52 ,25101
/
Dobřejovicg
É:08231109

