
             

            Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 
 

Smluvní strany :                                                                                                     č. smlouvy : 5/2018                       

Obec :     Obec Šumná 

zastoupena :  Petrem Cejpkem, starostou obce Šumná 

sídlo : Šumná 149, 671 02  Šumná 

IČ : 00293610, DIČ : CZ00293610 

Tel.: 515 291 300 

e-mail: ousumna@volny.cz 

bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., č.ú. 182-1583412369/0800 

(dále jen „obec“) 

a 

Tělovýchovná jednota Sokol Štítary 

zastoupený :  Františkem Fialou, předsedou 

sídlo : Štítary 149 

IČ : 49438409 

bankovní spojení :  Česká spořitelna, a.s., č.ú. 1580463339/0800 

(dále jen „příjemce“) 

 

uzavírají podle § 10 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a § 85 

písm.c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, tuto 

                              VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE 

                                                                     Čl. I 

Obec Šumná poskytuje příjemci účelovou dotaci na projekt „Rekonstrukce šaten a sociálního 

zařízení TJ Sokol Štítary“ pro rok 2018 ve výši  30 000 Kč, slovy třicettisíckorun, a to na základě 

podané žádosti dne 20.9.2018. 

Obec se zavazuje dotaci v plné výši poskytnout příjemci na jeho účet uvedený v záhlaví smlouvy,  

a to do 10 dnů od podpisu smlouvy. 

                                                                    Čl. II 

Při čerpání této dotace se příjemce zavazuje dodržet tyto podmínky: 

1. Poskytnutou dotaci čerpat pouze na realizaci akce uvedené v č. I a specifikace, kterou uvedl 

příjemce ve své žádosti ze dne 20.9.2018. 

2. Nepřevádět dotaci na jiné fyzické nebo právnické osoby, pokud se nejedná o přímou úhradu 

související s akcí dle čl. I. 

3. Úhrady provádět pouze na základě objednávek, smluv a k nim náležejících faktur nebo 

pokladních dokladů. Veškeré doklady musí být úplné, průkazné, vedené v písemné formě a 

musí být na nich jednoznačně uvedeno, že se vážou k předmětné dotaci, a to označením na 

originálech dokladů uvedením „hrazeno z dotace obce Šumná ve výši ….. na základě smlouvy 

č.5/2018“. 
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4. Projekt realizovat a dotaci vyčerpat nejdéle do 20.12.2018, vyúčtovat nejpozději 28.12.2018. 

Uznatelné výdaje akce musí vzniknout v době od 1.10.2018 do 20.12.2018. 

Vyúčtování musí být předložena na vyplněném tiskopise „ Vyúčtování dotace“, které je 

přílohou této smlouvy, dále bude součástí vyúčtování kopie faktur nebo pokladních dokladů, 

případně bankovních výpisů, prokazujících jejich úhradu, které dotvrzují vyplněné vyúčtování 

dotace. 

5. V případě, že příjemce nevyčerpá celou dotaci ve stanoveném termínu, je povinen tyto 

nevyčerpané prostředky vrátit obci na výše uvedený účet nejpozději do 31. 12. 2018. 

6. Pokud obce zjistí kdykoliv průběhu čerpání a užívání dotace jakékoliv porušení rozpočtové 

kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb., (např. použití dotace k jinému než sjednanému 

účelu, nepřeložení vyúčtování dotace ve sjednaném termínu, porušení ostatních podmínek, za 

kterých byla dotace poskytnuta, nevrácení nevyčerpaných prostředků v termínu stanoveném 

v bodě 5), je příjemce povinen celou dotaci vrátit na účet obce, a to do 10 dnů poté, co bude 

obcí k vrácení dotace vyzván. Příjemce dotace je povinen umožnit oprávněným 

zaměstnancům obce provádět kontrolu dodržování podmínek čerpání a užití dotace. 

7. V případě porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále ve výši 1 promile 

z částky odvodu (neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků) za každý den prodlení, 

nejvýše však do výše odvodu ve smyslu § 22 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů. 

8. Pokud nebudou splněna všechna ustanovení uzavřené smlouvy, nebude na následné žádosti 

brán zřetel. 

                                                                       Čl. III 

Příjemce se zavazuje seznámit poskytovatele do 15 dnů od jejich vzniku s těmito skutečnostmi: se 

změnami zakladatelské listiny, adresy sídla, bankovního spojení, statutárního zástupce, jakož i 

jinými změnami, které mohou podstatně ovlivnit způsob jeho finančního hospodaření a náplň jeho 

aktivit ve vztahu k poskytnuté dotaci. V případě přeměny příjemce, který je právnickou osobou, 

nebo jeho zrušení s likvidací, je příjemce povinen o této skutečnosti poskytovatele předem 

informovat. 

                                                                       Čl. IV 

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží obec a jedno 

vyhotovení obdrží příjemce dotace. 

Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

Doložka : 

Poskytnutí dotace a veřejnoprávní smlouva byla schválena usnesením zastupitelstva obce    

č. 9/2018-10 dne 26.9.2018. 

 

V Šumné, dne 4.10.2018                                           V Šumné, dne 4.10.2018 

 

…….…………………………                                 …………………………………… 

                    příjemce                                                                poskytovatel  



Finanční vyúčtování dotace 

 

PŘÍJEMCE 

(název)  

Adresa 

(sídlo)  

IČ 

  

Veřejnoprávní smlouva, vč. případných 

dodatků, na základě kterých byly 

poskytnuty peněžní prostředky číslo/ze dne  
 

Název akce 
 

Celkové výdaje na akci 

(v Kč):  

Výše dotace z rozpočtu obce 

(v Kč):  

Nepoužité peněžní prostředky k vrácení 

(v Kč):  

Prostředky vráceny na účet obce dne 
 

Osoba odpovědná za vyúčtování dotace 

(jméno a příjmení, funkce, adresa, telefon)  

Soupis dokladů vztahujících se k realizaci akce 

číslo účetního 

dokladu 

v účetní 

evidenci 

číslo 

účetního 

dokladu 

název dokladu datum 

vystavení 

dokladu 

účel platby částka v Kč 

(bez DPH) * 

z toho částka 

hrazená 

z dotace 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

POTVRZUJI SPRÁVNOST A PRAVDIVOST FINANČNÍHO VYÚČTOVÁNÍ. 

 

V …………………… dne …………………. 

Název a podpis osoby zodpovědné za vyúčtování (příp. též otisk razítka):   

....................................................................................................................................... 

 

 


