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Ve ejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Žžice pro rok 2021
uzav ená podle zákona Č.25012000 Sb., o rozpočtov ch pravidlech rizemních rozpočtri v
platném znění
číslosmlouvy tl2022
Obec ŽlZice

IČo :00235 21I
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LlZIce
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(dále

j

en poskytovatel)

a

Fotbalov} klub ŽiZice
Se sídlem ŽiZice IČ:4870 6337
Zastoupen p edsedou : Tomášem Kotenem
(dále jen p íjemce)
uzavírajítuto smlouvu o poskytnutí dotace

I.

P

edmět smlouvy

P edmětem smlouvy je poskytnutí dotace p íjemci pro rok 2022 ve v ši
75 000,- .Kč (slovy šedesát pět tisíc korun česk ch).
2)Dotace bude poskytnuta na bankovní ričet žaďate|e uveden v žádosti o poskytnutí dotace
zrozpočtu obce ŽiZice na rok 2022.
3) P Íjemce se zavazuje použíttyto finančníprost edky na činnost a chod organizace FK
:. -.
pro rok 2022. Dotace je poskytována na hradvzaplatby energií, náklady na
Zlžice
1)

chod a činnost organizace

a mužstva žák:iu.

II. Základní ustan ovení
Dotace podle č1. I odst. 1) této smlouvy se poskytuje qihradně zauěeIem vymezenív článku
I. odst. 3 této smlouvy.
1) FinanČníprost edky budou

p íjemci poukázány poskytovatelem nazákladě ádně uzav ené
Ve ejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančníhop íspěvku meziposkytovatelem a
p íjemcem.
2)Dotace se poskytuje p íjemci v y h r a d n ě na vyše uvedené ričely
uskutečněnév roce 2022 dle ust. č. I. odst.l. a3) této smlouvy.
3) Na poskytnutí dotace není právní nárok

III. Povinnosti

p íjemce

1) Do

31.1. následujícího kalendá ního roku, je p íjemce dotace povinen na p edepsaném
formulá i (viz p íloha č.2) provést vyričtovánídotace. Vyričtování dotací musí
obsahovat:
Základní informace o p íjemci dotace a v}ši poskytnuté dotace
b. Položkové vyričtovánídotace včetně ofocen ch ričetníchdokladťr
prokazuj ícíchsprávné vy užitípo skytnuté dotace.

a.

2)

Pokud p íjemce dotace neprovede ve stanoveném termínu vyričtováni, nebo dotaci
použije v rozporu s ričelem, na ktery byla poskytnuta aje uvedena ve smlouvě, je
p íjemce povinen tuto dotaci neprodleně vrátit nejpozději však do 28.2. následujícího
kalendá ního roku.

3) V p ípadé,žep íjemce nevyčerpanéprost

edky do stanoveného termínu nevrátína
ričet poskytovatele, považujíse tyto prost edky zazadrženéve smys\uzákona
25012000 Sb., o rozpočtov}ch pravidlechuzemních rozpočt , ve znění pozdějších
p edpisťr. V takovém p ípadě je p íjemce povinen vrátit tyto prost edky včetně penále
ve v/ši 1 promile denně ztéto částky.

4) P

íjemce m:iuže dotaci vrátitv prriběhu kalendá ního roku bezudání d vodu.

5) V p ípadé,žeje zjištěno porušenírozpočtovékazné podle

22 zák. č.25012000 Sb., je
p íjemce dotace povinen vrátitposkytovateli celou dotaci zpét. Pokud p íjemce dotace
použil v rozporu se stanoven}mi podmínkami pouze ěást dotace a všechny ostatní
povinnosti splnil, je povinen vrátit pouze nesprávně použitou část dotace.

6)

Za porušení rozpočtovékázně je zejména považováno:
. a. neoprávněné pollžitídotace (použitína jin} ričel)
b. neprokázáni,jak byla dotace použita (neprťrkazné ričetnictví)
c. nep edložení požadovanych dokumentri (nep edloženívyričtování)ve
stanoveném termínu
d. nevrácení nesprávně čerpanédotace zpět obci
e. nevrácení nevyčerpanédotace zpét obci
f. porušeníjinych povinností stanoven ch zákonem č. 25012000 Sb., nebo
smlouvou o poskytnutí dotace
edloženívyričtováníposkytnuté dotace v ádném termínu, nebo
p edloženíči zve ejnění zkresleného či neriplného vyričtováníbude p edložen
orgánťrm obce návrh na zamítnutí dalšížádosti.

7) 7.Y p ípadě nep

IV. Dalšíujednání
1)

Pokud bude objektivně zjištěno,že poskytnuté finančníprost edky byly použity jinak, než
je uvedeno v č1. I. odst. 3 této smlouvy, je p íjemce povinen vrátitp edmětné finanční

prost edky v plné v ši na ričet poskytovatele.
2) Poskytovatel si vyhrazuje právo kontroly použitífinančníchprost edkťr
poskytnut}ch obcí ŽiZice

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

znichžposkytovatel i p íjemce obdržípo
jednom vyhotovení.
2) Tato smlouva se stává platnou a právně ričinnou dnem podpisu oběma smluvními
stranami.
3) Právní v ahY Plynoucí ztéto smlouvy se ídív}hradně právními normami
českého

právního ádu.

4) Smluvní stranY ProhlaŠují,že se s obsahem této smlouvy seznámily, aže
smlouva plně
vyjad uje jejich pravou a svobodnou v li.

DoloŽka

dle

41 zákona Č. 12812OOO Sb., o obcích, ve znění pozdějšíchp edpisri

Rozhodnuto orgánem

obce:

Datum jednání a ěíslo

usnesení:

v žizicich dne:

zastupitelstvo obce
27 ,1 ,
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poskytovatel:

razítka a podpisy st

p íjemce:

zástupcti

