Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotac e z rozpočtu obce ŽiŽice pro rok 2020
uzavřená podle zákonač. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech Územních rozPoČtŮ v
platném znění
číslosmlouvy tl2020
obec Žižice
tČo :ooz:s zt t
:. -,
cp. J l
Llz|ce
(dále jen poskytovatel)
a

Fotbalový klub Žížíce
Se sídlem ŽlZice IČ:487 06331
Zastoupený předsedou : Tomášem Kotenem
(dále jen příjemce)

uzavirqítuto smlour,u

o poskytnutí dotace

I. Předmět smlouvy

smlouvy je poskytnutí dotace příjemci pro rok 2020 ve výši
65 000,- .Kč (slovy šedesát pět tisíc korun českých).
2) Dotacebude poskytnuta na bankovní úóet žadatele uvedený v žádosti o poskytnutí dotace
1) Předmětem

zrozpočtu obce Žižice na rok 2020.
3) příjemce se zavazuje použíttyto finančníprostředky na činnost a chod organizace FK
žlzicepro rok 2020. Dotace je poskytovánanaúhradu zaplatby energiÍ, náklady na
chod a činnost organtzace a mužstva žáků.

Il, Zák|adní u stan ovení
Dotace podle č1. I odst. 1) této smlouvy se poskytuje výhradně za Úěelem vymezení v Článku
I. odst. 3 této smlouvy.
1)

Finančníprostředky budou příjemci poukázány poskytovatelem na zák|adě řádně uzavřené
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančníhopříspěvku mezi poskytovatelem a
příjemcem.

2) Dotace se poskytuje příjemci v ý h r a d n ě na výše uvedené účely
uskutečněnév roce 2020 dle ust. č. I. odst. i. a 3) této smlouvy,
3) Na poskytnutí dotace není právní nárok

III. Povinnosti příjemce
1)

Do 31.1. následujícího kalendářního roku, je příjemce dotace povinen na předepsaném
formuláři (viz příloha č.2) provést vyúčtovánídotace. Vyúčtovánídotací musí

obsahovat:

a.
b.

základni informace o příjemci dotace a výši poskytnuté dotace
položkové vyúčtovánídotace včetně ofocených
účetníchdokladů
prokazuj í cích správné vy užiti po skytnuté dotace.

2) Pokud Příjemce dotace neprovede ve stanoveném termínu vyúčtování,nebo dotaci

použije v rozporu s účelem,na kteý byla poskytnuta a je uvedena ve smlouvě, je
Příjemce povinen tuto dotaci neprodleně vrátit nejpozději však do 28.2. následujícího
kalendářního roku.

3)

V PříPadě, Že příjemce nevyčerpanéprostředky do stanoveného termínu nevrátí na
účetposkytovatele, povafuji se tyto prostředky za zadrženéve smyslu zákona
25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů ve zněnipozdějších
,

PředPisŮ. V takovém případě je příjemce povinen vrátit tyto prostředkyvčetně penále
ve wýši 1 promile denně ztéto částky.

4) Příjemce můžedotaci vrátit v pruběhu kalendářního roku bezud,ánídůvodu.
5)

V případě, Že je zjiŠtěnoporušení rozpočtovékázně podle

§ 22 zák. č. 25012000 Sb., je
dotace
povinen
poskytovateli
vrátit
Příjemce
celou dotaci zpět. Pokud příjemce dotace
PouŽil V rozporu se stanovenými podmínkami pouze část dotace a všechny ostatní
povinnosti splnil, je povinen vrátitpouze nesprávně použitou část dotace.

6) Za porušení ro zpočtov é kázně

a.

b.
c.
d.
e.

f.
7) 7.

j e zejména považováno
neoprávněnépoužiti dotace (použitína jiný účel)
neprokázání, jak byla dotace použíta(neprukazné účetnictví)
nepředložení požadovanýchdokumentů (nepředložení vyúčtování)ve
stanoveném termínu
nevrácení nesprávně čerpanédotace zpět obci
nevrácení nevyčerpanédotace zpět obci
porušeníjiných povinností stanovených zákonem č,250l2OO0 Sb., nebo
smlouvou o poskytnutí dotace
:

V PříPadě nepředložení vyúčtováníposkytnuté dotace v řádném termínu, nebo

PředloŽení či zveřejnění zkresleného či neúplnéhovyúčtováníbude předložen
orgánům obce návrh na zamítnutí dalšížádosti.

IV. Dalšíujednání
Pokud bude objektivně zjištěno, že poskytnuté finančníprostředky byly použity jinak, než
je uvedeno v Čl. I. odst. 3 této smlouvy, je příjemce povinen vrátit předmětné finanční
prostředky v plné výši na účetposkytovatele.
2) Poskytovatel si vyhrazuje právo kontroly použiti finančníchprostředků
poskytnutých obcí ŽiZice
1)

y . závěrečná ustanovení
1) Smlouva je vYhotovena ve dvou stejnopisech,

jednom vyhotovení.

znichžposkytovatel i příjemce obdržípo

2)Tato smlouva se stává platnou a právně účinnoudnem podpisu oběma smluvními stranami.
3) Právní vztahy plynoucí z této smlouvy se řídívýhradně právními normami českého
právního řádu.
4) Smluvní strany prohlašují,že se s obsahem této smlouvy seznámily, a že smlouva plně
vyjadřujejejich pravou a svobodnou vůli.
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