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Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí neinvestiční dotace z

správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

mezi:

Poskytovatelem dotace: Město Bystřice nad Pernštejnem
Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnemse sídlem:

ln9' £arlem Pačiskou, starostou města
IC: 00294136, DIČ: CZ 00294136
bankovní spojení: 9005-723751/0100
(dále jen „poskytovatel11)

Příjemcem dotace: B^®'arský klub Zubři Bystřice nad Pernštejnem
IČ

I.

podmí"ek uveden>ch v aáncfch"
pé.setdevadesá,tisícsedmsedpadesátkorůnčeských.0bCe Ve *»" 59°'75° KÉ'

1.1
. až III.

slovy

1.2 Dotace je poskytována na

1.3 Projekt bude ukončen do 31. 12. 2022

grantový program pro sport a volnočasové aktivity - pravidelné aktivity.

II.

21 uveden>m vs,ánku 1 -«-

2,2 3Í112 20í>5r^d-řyrlí,e PůUŽÍt na ÚhradU nákladů vznik|ých v období od 1 ledna 2022 rin
S™“ účelu poskytnu,,'. Finanční prostředky nelze $%£

finanční prostfedk^na úte/posíqrtovatele Neučiň,1 li takleďná 3 2 Vrá“ p",err,ce nevyderpané

dle § 22 zákona č ?5n/?nnn q k neučiň -h tak, jedna se o porušeni rozpočtové kázně
pozdéjíich předku Sb l ° rozpxtm^ Pudlech územních rozpočtu, „e znáni

III.

Příjemce je opravnén3.1
v článku I. této smlouvy.

3.2 Vyúčtování dotace předloží příjemce odboru správnímu
a školství do 31.1,2023

této^smlouvy. dVyi^továnTjeJldóloženoŽfotokoypíínda^o2ehěre-né .2právť’ ^ tvoři přílohu č. 1

komentářem čerpáni dotace po 5So Dodám kZ ° k daní 2 př'imu se s,rue"ím
povinnost Pokud tuto povinnost nemá, dolož! tuto sku,ečnó7čestoým pSenfm ,U,°
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3.3 Příjemce je povinen umožnit poskytovateli^na' zákl^ejehopr0p®^®[JJ k°poskytovate|

*,po i-*,. ^ ve

veřejné správě, ve znění pozdějších předpisu.

34 prlv^^^^^

ssssrsOTiSSSíSsw * " ss rřs5fí ss?ssinformaci o přeměně společnosti, jejíž součásti je P^ekt pre Jh státních orávnických

SS5i
rozhodnutí příslušného orgánu.

nezakládá právo příjemce na dočerpání
3.5 Vrácení prostředků podle odstavce 2.3 této smlouvy 

finančních prostředků v následujícím roce.

3.6 Způsobilými výdaji (tj. proplacené nJ*lady^jf*^k°naUč ^320/2001 Sb^Tfinanční kontrole, ve 

účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zakona č. ^zu/zuu o ,
znění pozdějších předpisů) nejsou:

, zákoník práce,dohod konaných mimo pracovní poměr dle zákona č. 262/2006 Sb.
odměny z

»"<s3rs' "
napadání wort-hopí.. .eambuildingí,^^s"£sky,ována 

Sít," ei“.auSh'« Tbn“ó^nb u Příjemce, který je právnickou osobou

‘ nSobi^rSeto^bnlbo materiálu, který nesouvis! s Činnosti

' išSĚSSSSSSSa-—
daně, úhrada úvěrů, půjček.

IV.
Sankce

V případě porušení rozpočtové kázně zeprvkových1 orgPaniza”zřtóííých obci) 

l^“bimo§rozpoL“ b'pPrrSecLzPemnicby rozpočtů, ve zněn, pozdějších
4.1.

předpisů.

V.
Ukončeni smk>uvy^^ sml(jvnjch stran neb0 písemnou

51 výpovědi Srnlouvy^dtoza podmůiek^dá^Tstanovených.

5.2, Poskytovatel může Smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplaceni dotace.

5.3. Výpovědním důvodem je P°r^j1f^pjgy°®jgreřho^:přfjemwCdopustPzejménat<pokud:ml0lJVOd

at^vým^dnárdmTponíšf^ozpočtovou )rázeň dle zákona C. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

a> pravidlech územních rozpočtů, ve zněnipozdějihch P'statutární orgán příjemce 

b) je on sám, připadne jako právnická osoba č předmětem podnikání nebo



c) bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č 182/2006 Sb 
řešení, ve znění pozdějších předpisů,

d) příjemce uvedl 
Smlouvy,

e) je v likvidaci,
0 poÍoryráVní f°rmU 3 St3ne 56 taK nezPůsobi,ým Příjemcem dotace

g) opakovaně neplní povinnosti stanovené Smlouvou 
poskytovatelem.

o úpadku a způsobech jeho 

nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření této

pro danou oblast 

i když byl k jejich nápravě vyzván

HSSSÍSřSSE "a ůče' posk,,ova,ele
5.5. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího udělení.

5.6. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc
n^^ajfrteh^P°pokud př^je^ce sv^^j^dn^n^ nebo opom^mTtím drorLřč^nIzmařiLm*°°V,^^la^

“SSiSSSS

ZEMrsarpovinen vrá,it rs
5.9. Při ukončení

5.10. Dohodaprostředků „°a ŮŮ^Xo^M «**#* ~h

5J2nn?(ud Příjemce ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí v souladu

rozpočtových 250/2000 Sb" °
s tímto článkem

VI.
R . n... Publicita
b.1. Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích 

byla podpořena Městem Bystřice nad Pernštejnem.

6.2. Na výstupech akce typu publikací, internetových 
„Sponzorský vzkaz města" v

63

bí sxs;iz °im •—
internetových stránkách souvisících 8 konáním akce sponzorského vzkazu na

c) Uzavřením smlouvy je dán Příjemci souhlas s užitím znaku města v souladu s ust. § 34a

prostředků o akci uvést fakt, že akce

. stránek či jiných nosičů uvede Příjemce
grafickém provedení, které je přílohou této smlouvy.



odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisu

VII.
Závěrečná ustanovení

kontaktní místo poskytovatele se pro účely této smlouvy stanovuje: Ing. Blanka Svobodova,
7 1 Jsko

„ 2 ST.SSS ASSSw.
7.3

závaznými předpisy.

písemnými, vzestupně číslovanými dodatky
7 4 Smlouva může být měněna či doplňována pouze

podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7.5 Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této smlouvě.

nichž poskytovatel obdrží 2 vyhotovení a příjemce 1
7.6 Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z 

vyhotovení.

7 7 Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že W*?*'*™
svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

7.8. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 Vyúčtováni.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb„ o obcích ve znění pozdějších předp.su
Rozhodnuto orgánem obce. Zastupitelstvo Města Bystrice n P.
Datum jednání a číslo usnesení: dne 16.3.2022 pod č.j. 22-17-0^------------------------- -

na základě jejich pravé a

: 17.3.2022V Bystřici nad Pernštejnem dne

za příjemce
za poskytovatele

/
/

Miroslav Pech
Ing. Karel Pačiska 
Starosta

BRUSLAŘSK'5 k l u b  z u bř i 
BYSTŘICE NAD P ‘... vr .iNEM, spolek

No.
593 01 By '

IČ: 04087BS/. ■

i 39•.Air
.. v:. ivrnítejnem

......i-jOůii?269/2010



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÉ DOTACE

z r o z po č t u  mě s t a  b y s t ř íc e  n a d  Pe r n š t e jn em
Číslo veřejnoprávní smlouvy -------------------------------

Grantovýp™9^mpřo^ 

pravidelné aktivity 2022
Název grantového programu

Název projektu (účel dotace) 

Příjemce, IČ

Odpovědný zástupce příjemce

Smluvně stanovené náklady na projekt

Výše dotace z rozpočtu města

Podíl příjemce dotace

Celkové rozpočtové náklady projektu

Kč %

I.

Vyúčtování dotace

Termín pro předložení vyúčtování je 31. ledna 2023.

Dotace je doložena fotokopií daňového přiznání k dani 

čerpání dotace po
. z příjmu se stručným komentářem

II.

Komentář čerpání dotace



i, (údaje za celou organizaci dle skutečnosti roku 2022)
Tabulka nákladů a výnosu

Celkem
Náklady v Kč

PronájeíŤTsportovÍšr(mímo^

2. Náklady na provoz majetku

3. Materiálové náklady

1.

4. Doprava

5. Zabezpečení soutěží

6. Ostatní

Celkem náklady

Celkem
Výnosy v Kč

členské příspěvky

dotace od města

jiné dotace na činnost

pronájmy vlastních sportovišť

Celkem výnosy

III.

Čestné prohlášení příjemce příspěvku:

ve v
akce či činnosti, na

yúčtování jsou pravdivé a na vyzvání budou 
které byl příspěvek/dotaceTímto prohlašuji, že veškeré údaje uvedené 

předloženy další podklady týkající se 

poskytnut.
Dále prohlašuji, že všechny doklady, které jsem uvedl ve 

10 let od data poskytnutí příspěvku/dotace.

vyúčtování, budu archivovat po

dobu

V Bystřici nad Pernštejnem dne

Podpis odpovědného zástupce

příjemce................

(jméno, příjmení, podpis)


