Obec Bílkovice
Obecní úřad Bílkovice

Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí dotace
na činnost FK Bílkovice
uzavřená dle ustanovení § 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 10a zákona
Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany
Obec Bílkovice
se sídlem Bílkovice 57, 257 26 Divišov
IČ: 00232807
bankovní spojení Česká spořitelna Benešov, 6.6. 0537537369/(3800
zastoupená starostou obce, Josefem Šimánkem
(dale jen poskytovatel)
a
FK Bílkovice z.s.
se sídlem Bílkovice 78, 257 26 Divišov
02503557
bankovní spojení: Česká spořitelna as., č. ú. 325797329/0800
zastoupená členem výboru, Alešem Komendou
(dále jen přijemce)

Základní ustanovení
1.

2.

Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona
Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími
obecně závaznými předpisy.
Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení
tohoto zákona.

Předmět smlouvy a účel
1.
2.
3.

Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace (5222) na období roku 2022.
Účelem této neinvestiční dotace je zajištění činnosti, rozvoje a materiálního zabezpečení klubu FK Bílkovice
v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.
Poskytovatel uzavírá s příjemcem tuto smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí dotace z rozpočtu
poskytovatele pro zajištění činností fotbalového klubu v oblastech vyjmenovaných v článku Ill, této smlouvy
ve výši 80 000 Kč (slovy osmdesáttisíc korun českých).
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IV.
Závazky smluvních stran
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci v celkové výši dle článku Ill. odst. 3 této smlouvy.
Platba bude provedena bankovním převodem na výše uvedený účet příjemce nejpozději do 10. 7. 2022.
Příjemce se zavazuje použít poskytnutou dotaci ke sjednanému účelu dle článku Ill. bodu 2. této smlouvy.
Příjemce je povinen vrátit poskytovateli celou dotaci, pokud se činnost, na kterou je dotace určena,
neuskuteční nebo nebude prováděna v souladu s žádostí.
Příjemce zajistí ve svém účetnictví v souladu s obecně závaznými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, řádné a oddělené sledování čerpání finančních prostředků
poskytnutých v rámci dotace.
Příjemce je povinen předložit poskytovateli v termínu do 31. 1. 2022 finanční vyúčtování čerpání dotace.
K vyúčtování poskytnuté dotace doloží soupis všech účetních dokladů, které prokazují čerpání dotace a
fotokopie těchto dokladů. Tím není dotčeno právo poskytovatele požadovat v rámci veřejnoprávní kontroly
originály těchto dokladů.
Nejpozději k 31. 1. 2022 je příjemce rovněž povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele
uvedený v záhlaví této smlouvy nevyčerpanou část dotace. Vrácení prostředků nezakládá právo příjemce na
dočerpání finančních prostředků v následujícím roce.
Příjemce je povinen neprodleně, nejpozději však do 10 dnů, oznámit poskytovateli zahájení insolvenčního
řízení, vstup právnické osoby do likvidace, změnu statutárního orgánu nebo jeho člena, změnu názvu,
bankovního spojení, sídla či adresy.

V.
Závěrečná ustanovení
1.
2.
3.
4.
5.

Smluvní strany na sebe berou práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající, a pokud by mezi nimi vznikly
spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních stran.
Případné změny a dodatky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými dodatky k této smlouvě.
Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přecházejí na právního nástupce smluvních stran.
Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze stran obdrží
Po jednom vyhotovení.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran osobami oprávněnými za
tyto strany jednat.

V Bílkovicích dne 4.5.2022
OBEC BÍLKOVICE
Bílkovice 57
257 26 Divišov
IČO: 00232807 C)

za poskytovatele
Josef Šimánek
starosta obce Bílkovice

FK Elfl.KOVICE z.s.
Bílkovice 78, 257 26
IČO: 02503557

za příjemce
Aleš Komenda
člen výboru FK Bílkovice z.s.
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