Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro spolek SK Vojkovice
č. 2 / 2022 / SKV
Obec Vojkovice
IČO: 00237299
Vojkovice 137, 277 44
Bankovní spojení: 00460046309/0800
Zastoupená: Janou Koberovou, starostkou
Tel: 725 02 11 36
Email: starostka@obecvojkovice.cz
( dále jen poskytovatel)
a

Spolek SK Vojkovice, z.s.
IČO: 427 38 768
Sídlo: Vojkovice čp. 135, 277 44
Bankovní spojení: 221113746/0300
Zastoupený: Karlem Benešem, předsedou
Tel: 728 328 260
Email: beneskaja@seznam.cz

I.
Předmět smlouvy
Poskytovatel, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení), zákonem č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole, vše ve znění pozdějších předpisů a novel na základě usnesení zastupitelstva
obce Vojkovice ze dne 14.12.2021 o schválení rozpočtu obce na rok 2022 poskytuje příjemci
dotaci na kalendářní rok 2022 ve výši

100 000,- Kč ( slovy: jednostotisíckorunčeských )

Pro účely, které budou uvedeny v čl. II této smlouvy.
Tato částka bude převedena z účtu poskytovatele na výše uvedený účet příjemce nejpozději
do 30ti dnů od podpisu této smlouvy
Příjemce uvedenou dotaci přijímá za podmínek dále uvedených

II.
Účel a podmínky použití dotace
1. Dotace je určena na:
•
•
•
•
•
•
•

Péče o hrací plochu
Úhradu elektrické energie
Plánované opravy o okolí hrací plochy (úprava plech.skladu-barvy,příčka,
obnovení cedule SK)
Provoz internetu
Nákup sportovního vybavení a sportovní služby
Praní dresů
Služby spojené s činností a provozem klubu

2. Dotace nesmí být čerpána na
•
•
•
•

Správní poplatky, pokuty, úroky z prodlení, škody a manka
Nákupy alkoholických nápojů
Úvěry, bankovní poplatky
Odměny funkcionářů

3. Dotace se poskytuje na rok 2022 a musí být vyúčtována nejpozději do 31.1. příštího
roku.
Nevyčerpaná dotace podléhá vyúčtování a vrácení zpět do rozpočtu obce Vojkovice

III.
Ostatní ujednání
1. Příjemce dotace se zavazuje nakládat s poskytnutými finančními prostředky
v souladu s čl. II této smlouvy
2. Příjemce je povinen trvalým způsobem označit doklady týkající se čerpání dotace
následně : Obec Vojkovice + číslo smlouvy
3. Příjemce se zavazuje s vyúčtování dotace předložit i kopie účetních dokladů
prokazujících způsob a použití dotace
4. Pokud v době platnosti smlouvy dojde k zániku ne transformaci příjemce dotace,
případně jiným dalším změnám, je příjemce povinen tuto skutečnost oznámit
poskytovateli nejpozději do 15ti dnů od vzniku takové události.
5. Příjemce odpovídá za hospodárné využití poskytnuté dotace, její řádné a oddělené
vyúčtování. Příjemce nemůže přidělené finanční prostředky poskytnout jiným
právnickým ani fyzickým osobám, pokud se nejedná o úhradu výkonů a služeb
spojených s realizací činnosti dle schválené dotace.

6. Bude – li dotace použita v rozporu s touto smlouvou nebo neprokáže - li příjemce
její použití pro účely uvedené v čl.II této smlouvy, je příjemce povinen dotaci nebo
její část vrátit na účet. Číslo: 00460046309/0800do 15 dnů od takového zjištění.
7. Příjemce dotace umožní poskytovateli, v souladu se zákonem č.320/2001 Sb., o
finanční kontrole, v platném znění, kontrolu hospodaření s poskytnutými
finančními prostředky tím, že na jeho výzvu předloží ke kontrole potřebné
originály účetních dokladů, včetně související dokumentace.
8. Příjemce dotace zajistí vhodnou propagaci obce na svých akcích, bude poskytovat
podklady pro zveřejnění akcí ve Zpravodaji a na dalších místech.
9. Příjemce dotace bude podporovat vlastní účastí obec Vojkovice při pořádání
obecních, kulturních a sportovních akcí a při pořádání brigád na zlepšení vzhledu
obce. Bude zajišťovat odpovídající údržbu vypůjčených obecních zařízení,
sloužících ke své spolkové činnosti.

IV.
Závěrečná ujednání
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními
stranami a její platnost a účinnost bude ukončena konečným vyúčtováním
poskytnuté dotace, případně jejím vrácením.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů vyplývajících z této smlouvy a dané
platnou legislativou.
3. Výše dotace byla schválena zastupitelstvem obce Vojkovice dne 22.3.2022
usnesením č. 12/1-2022
4. Smlouva o poskytnutí dotace je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá
strana obdrží jeden výtisk.
5. Změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými dodatky, které je nutné
schválit zastupitelstvem obce.

Ve Vojkovicích, dne 27.4.2022

Ve Vojkovicích 23.3.2022

Příjemce:

Poskytovatel:
Karel B e n e š
předseda spolku

Jana K o b e r o v á
starostka obce

