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ho dne, měsíce, roku uzavřeli

o
or Dobřejovice z.s.

Skalická 52,25L 0L Dobřejovice

lČ:08231109
ć.' ú. t61'o641002/5500

vedeného u Raiffeisenbank a's.
zastoupená v této věciTomášem Kubíčkem,předsedou
(dőle jen ,,příjemce')
a

obec Dobřejovice
Na Návsi 26,25L 01 Dobřejovice
lČ oo24oL4l
č. ú.672220l/0100
vedeného u Komerčníbanky, a.s.
zastoupená v této věcĺ Martinem Sklenářem, starostou
(d ó l e j e n,, pos

kytovatel ")

(ve smlouvě společně dále jdko ,,smluvní

stronyJ

tuto

vEŘEJNoPRÁvĺĺísrvllouvu o PoSKYTN uTí oorece
ve smyslu ustanovení 5 L0a odst' 5 zákona č.25o/2ooo Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dóte jen ,,Smlouva,")
!.

Předmět Smlouvy
Předmětem této Smlouvy je poskytnutídotace, a to na základě příjemcem podané indivĺduálnížádosti,

která

je přílohou č.1 této smlouvy. Účelem poskytnutí dotace je podpora mládežnického fotbalu v

Dobřejovicích v roce 2021zejména způsobem uvedeným v žádosti.
!t.

Výše dotace

Příjemcĺ je ve smyslu čl. l této Smlouvy poskytována dotace ve výši 15o.ooo,- Kč (slovy:
stopadesáttĺsíc korun českých). Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použítvýlučně v souladu
s účelemposkytnutídotace uvedeným v čl. l. této Smlouvy.
ilt.

Práva a povinnosti příjemce dotace

3.1 Příjemce je oprávněn čerpat dotaci za účelemuvedeným v čl. l. Smlouvy nejpozději do
3t.12.2o2l. Dotace bude příjemcĺ poukázána do sedmĺ dnů od podpisu smlouvy jednorázově
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bankovním převodem na účetpříjemce uvedený v záhlavítéto Smlouvy
3.2 Příjemce je povinen dotacĺ vést ve svém účetnictvíodděleně

3.3 Příjemce je povinen použítdotaci maxĺmálně hospodárným způsobem a výhradně k účelu
uvedenému v čl. l. této Smlouvy.
3.4 Všechny náklady musí být kalkulovány včetně případné daně z přĺdané hodnoty.
3.5 Po splnění účelupřidělené dotace je příjemce povinen poskytovateli předložit finančnívypořádání
dotace, a to nejpozději do dne 15.].'2022. Nejpozději 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 doloŽí vyúčtovánísoupisem, popř. kopiemi
všech prvotních a dalších dokladů, které se vztahují k účelupřidělenídotace.

3'6 Příjemce je povĺnen průběžně a bez zbytečnéhoodkladu informovat poskytovatele o všech
změnách, které by mohly zhoršĺtjeho pozĺci věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky při vymáhání
zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků dotace. Zejména je příjemce povinen oznámit

poskytovateli,

že dojde k jeho

přeměně nebo zrušení.o uvedeném

je

příjemce povinen

poskytovatele písemně informovat ve lhůtě desetĺ dnů ode dne, kdy se o takovéto změně dozvěděl.

3.7 Příjemce se zavazuje poskytnout součinnost při koordinaci termínů akcí všech spolků v rámci
obce, propagaci akcí spolku v ĺnformačníchkanálech obce a dbát dobrého jména poskytovatele.
3.8 Příjemce souhlasí s tím, že bude tato Smlouva, včetně jeho identifikačních údajůuvedených
v záhlaví zveřejněna na úřední desce poskytovatele dotace'

lv.
Finančníkontrola
4.1 Poskytovatel je oprávněn v souladu se zvláštním právním předpisem, zejména pak zákonem
č.3zolzooLSb., o finančníkontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, průběžněkontrolovat dodrženípodmínek, za kterých byla
příjemcĺ dotace poskytnuta.
4.2 Příjemce je povinen poskytnout poskytovatelĺ součinnost přivýkonu kontrolníčinnostĺdle čl' 4.1
této smlouvy, zejména pak předložit kontrolním orgánům poskytovatele k nahlédnutíoriginály všech
účetníchdokladů prokazujícíchvyužití prostředků dotace v souladu s jejím účelem.
V.

Důsledky porušení povinností příjemce

V případě, že příjemce použije dotaci nebo její část na jiný účelnež účelsjednaný v čl' l. této
Smlouvy, porušíněkterou z jiných podmínek použitídotace, nebo porušíněkterou z povinností
5.1

uvedených v této Smlouvě, dopustí se porušení rozpočtovékázně ve smyslu ustanovení 5 22 zákona
č.25o/2ooo Sb', o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů,ve znění pozdějšíchpředpisů'

5.2 V případě neoprávněného použitídotace nebo její částĺjepříjemce povinen poskytnutou dotaci,

případně její část, k nížse neoprávněné použitívztahuje, vrátit na bankovní účetposkytovatele
uvedený v záhlavítéto Smlouvy.

202t
vt.
Závěrečná ustanovení
6.].. Tato Smlouva nabývá platnostĺ a účinnostiokamžikem jejího podpĺsu oběma smluvními stranamĺ.

6.2. Tato Smlouva se řídí právním řádem českérepubliky, zejména pak zákonem č..250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů,ve znění pozdějšíchpředpisů'

6.3. obsah této smlouvy můžebýt měněn výlučně ve formě vzestupně číslovanýchpísemných
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
6.4' V případě, Že se kterékoli ustanovení této Smlouvy stane neúčĺnným,zůstávají ostatní ustanovení
této Smlouvy v platnosti' Smluvní strany se zavazují nahradit toto neúčinnéustanovení Smlouvy
ustanovením jĺným, účinným,které srným obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu

ustanovení původního neúčinnéhoustanovení Smlouvy'

6.5. Doložka dle ustanovení 5 4I zákona č. 728/2oo0 Sb', o obcích, ve znění pozdějšíchprávních
předpĺsů:Uzavření této smlouvy bylo schváleno orgánem obce - zastupĺtelstvem obce Dobřejovice,
usnesení č.' 2o2t/27 /05, dne 8. 4' 2021'
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 jejĺch svobodnou a vážnou vůlí,na důkaz čehoŽ přĺpojujísvoje podpisy.

V Dobřejovicích dne L2.04.2o2L

\Ąlza příjemce

Tomáš Kubíček
předseda spolku

Jiiňiöi Dobřejovice
z.s.
Skalická
52

,25101

Dobřejovice

lČ: 08231109

za poskytovatele

Martin Sklenář
sta rosta

Žádost o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu obce DoBŘEJovtcE

1.

Identifikace źadztele

Żadatel
ická osoba
Název (právnická osoba)
Jméno a příjmení (fyziclĺrĹ
osoba)
ICo (pľávniclcĹ osoba)
Rodné ěíslo (Rzická osoba)

Adresa
Statutární zástupce právnické

zická osoba

Junior Dobřejovice z.s.
08231109
Skalická 52, Lst 01 Dobřejovice

osoby

Tomáš Kubíček- předseda spolku

Bankovní rliěet žadatele

1610641002ĺssoo

Telefon

77406,8745

E-mail

j

un

Dalšíčást identifikace

osoby zastupující právnickou
osobu s uvedením právnĺho
důvodu zastoupení

i

or@fotba ldob

rej ovice.

ą

osoba

Tomáš Kubíček- předseda spolku

osobyspodílemvtéto

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

2.

obsah žádosti
Požadovaná částka v Kč

(s členěnína předpokllfulané ujlďaje
uvedené v příloze žddosti)

150 000,- Kč

Účel dotac"

Podpora mládežnické kopané v obci. zaiištění
kva l itních trén inkovrých podm ínek (pronájem hal
v zimní přípravě), spořtovníGh soustředění, doprarry na
zápasy a turnaje, startovné na turnajích případně
k pokrytí dalších služeb zajišťovanýchprostřednictvím
třetích stran.

Doba pro dosaženíúčeludotace

r.t.2021-3t.L2.202t

Odrivodnění žádosti

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

Počet příloh

1

Seznam příloh

čestnéprohlášení

Místo a datum vyhotovení
žádosti

V Dobřejovicích

Vlastnoručnípodpis žadatele

26.!0.2A2A

Junlor Dobłbjovlce z.c.
skelid(ł 52 25.toĺ
'
0obřcovi€

Ě:oaz-3ĺĺos/

iI

I,

oEEC

DoBŘEJovlcE

Příloha č.l

čestnéprohtášení
Žadatel o příspěvek prohlašuje, že:

1.
2.

3.
4.

Všechny údaje jsou pravdivé.
U něj neprobíhá insolvenčnířízení, vněmž je řešen jeho úpadek nebo hrozícíúpadek
nebo že nebylo rozhodnuto o jeho úpadku.
Nemá splatný dluh a má vyrovnány veškerézávazky vůčiposkytovateli.
Nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin.

Místo a datum vyhotovení

žádosti

V Dobřej2Vicích

/
Vlastnoľučnípodpĺs žadatele

,,1

.T
! vtv

26.!0.2020
Junior Dobfujwlccz.r.
skdi*á 52.25'oĺ
Dobabjovicc

lt: 08231ĺ09

