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Smlouva o poskytnutí  veřejné finanční podpory (dotace) 

podle § 10a a násl. zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon") 

 

 

Poskytovatel: Obec Pěčice 

Sídlo:   Pěčice 1, 294 46 Semčice  

IČO:     00509370 

Číslo bankovního účtu 33220181/0100 

Zastoupená Lukášem Kováčem -  starostou obce 

(dále jen „Poskytovatel") 

 

a 

Příjemce :  TJ Sokol Pěčice 

Sídlo Pěčice 101, 294 46 Semčice   

IČO 48680800 

Číslo bankovního účtu 253465228/0300 

Zastoupený Liborem Dlaskem 

(dále jen „Příjemce") 

 

1. 

Preambule 

Příjemce podal dne 29.12.2021 žádost o poskytnutí dotace, která obsahovala všechny náležitosti uvedené v § 10a 
odst. 3 Zákona (dále jen „Žádost"). Poskytovatel se rozhodl Žádosti Příjemce vyhovět, a to usnesením 
zastupitelstva obce č.2-19/2021. Tato smlouva upravuje podmínky poskytnutí dotace a práva a povinnosti 
smluvních stran. 

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout Příjemci veřejnou finanční podporu (dotaci) v níže sjednané 

výši a příjemce se zavazuje tuto finanční podporu (dotaci) použít pouze k účelu sjednanému v čl. 2 této smlouvy.  

2. 

Účel dotace a výdaje hrazené z dotace 

2.1. Dotace se poskytuje z 50% na Provoz všech mládežnických mužstev a z 50% na správu areálu (dále jen 
„Projekt"). 

2.2. Finanční prostředky dotace lze za dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti použít pouze                    
na provozní náklady Projektu. Do výdajů nelze zahrnout náklady na pozápasové občerstvení všech mužstev.  

2.3.  Příjemce není oprávněn čerpat na výdaje hrazené z dotace finanční prostředky jiných veřejných rozpočtů. 

3. 

Výše čerpání dotace  

3.1.  Celková výše dotace činí 70.000,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele. 

3.2. Dotace bude Příjemci vyplacena jednorázově v plné výši na bankovní účet číslo 253465228/0300 do deseti 

dnů od podpisu této smlouvy. 

3.3. V případě, že Příjemce použije finanční prostředky v rozporu s touto smlouvou nebo nevyčerpá všechny 

poskytnuté finanční prostředky na stanovený účel, je povinen takové prostředky vrátit Poskytovateli (viz čl. 

5 této smlouvy).   
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4. 

Termíny realizace 

Příjemce dotace se zavazuje dodržet následující termíny realizace Projektu 

Zahájení realizace 7.4.2021 

ukončení realizace 31.12.2021 

  

5. 

Finanční vypořádání dotace 

5.1. Příjemce je povinen předložit finanční vypořádání dotace do 31.12.2021.  

5.2. Vyúčtování bude provedeno formou kopií písemností majících náležitosti účetních dokladů podle zvláštních 
právních předpisů s označením účetního dokladu a položky, která byla z poskytnuté dotace uhrazena. 

5.3.Pokud Příjemce nevyužije všechny prostředky dotace, je povinen nevyčerpanou část dotace vrátit 
Poskytovateli. Nevyužité prostředky dotace vrátí Příjemce na bankovní účet Poskytovatele číslo 
33220181/0100 nejpozději dne 1.1.2020. Prostředky se považují za vrácené dnem připsání na bankovní účet 
Poskytovatele. 

 

6. 

Další podmínky poskytnutí dotace 

6.1 Příjemce dotace se zavazuje pro obec Pěčice odpracovat 70 brigádnických hodin. Konkrétní práce budou 

konzultovány a schváleny OÚ Pěčice. Soupis odpracovaných hodin a akcí, na kterých byly odpracovány, 

předloží Příjemce spolu s finančním vypořádáním dotace do 31.12.2021 

6.2 Příjemce dotace se zavazuje alespoň 2x ročně posekat celý sportovní areál 

6.3 Příjemce se zavazuje umožnit poskytovateli po předchozí dohodě nahlédnout do účetních záznamů 

6.4 U veškerých výdajů hrazených z prostředků dotace musí být z dokladů zřetelný účel, na jaký mají být 

prostředky vynaloženy. 

6.5 Příjemce je povinen informovat Poskytovatele o veškerých změnách, které mohou mít vliv na poskytnutí 

této dotace. 

6.6 Příjemce je povinen řádně uchovávat originál Smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, 

veškeré originály účetních dokladů a další dokumenty souvisejících s realizací projektu po dobu 10 let od 

ukončení financování projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb.,            

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a                 

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Příjemce je v této lhůtě povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům Poskytovatele vstup                          

do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a umožnit jim přístup k veškeré dokumentaci 

projektu. Dále je příjemce povinen za účelem ověřování plnění podmínek této Smlouvy poskytovat 

uvedeným subjektům požadované informace a dokumentaci. 

6.4. Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání dotace v souladu se zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

6.5. Po dobu realizace projektu a po dobu udržitelnosti projektu je příjemce povinen s veškerým majetkem 

získaným, byť i jen částečně, z dotace nakládat s péčí řádného hospodáře a nesmí tento majetek ani jeho 

části zatížit zástavním právem, a ani jiným věcným právem třetí osoby (jako je např. zadržovací právo či 

zajišťovací převod práva). Věcné břemeno je možné zřídit pouze s písemným souhlasem poskytovatele. 
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6.6. Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn provádět u příjemce kontroly účetnictví, 

případně dalších skutečností osvědčujících dodržování ustanovení této smlouvy.  

 

7. 

Porušení rozpočtové kázně 

7.1. Příjemce podpisem této smlouvy bere na vědomí, že každé porušení povinností podle této smlouvy je 

považováno za porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, a poskytovatel je oprávněn 

požadovat úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši neoprávněně použitých nebo zadržených 

prostředků. 

7.2. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále ve výši 1 promile 

z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

7.3. Za méně závažné porušení podmínek, jehož důsledkem je uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně 

nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, se považuje zejména 

nedodržení podmínek stanovených v bodě 8 této smlouvy. V takovém případě uloží Poskytovatel odvod za 

porušení rozpočtové kázně v rozmezí 10-50% z částky poskytnutých finančních prostředků, v souvislosti s 

jejichž použitím došlo k porušení rozpočtové kázně 

 

8. 

Závěrečná ustanovení 

8.1. Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě neupravená se řídí příslušnými právními předpisy,   
zejména zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a občanským zákoníkem. 

8.2. Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o své přeměně (fúzi, rozdělení, 
apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy na 
právního nástupce.  

8.3. Příjemce bere na vědomí, že tato smlouva, jakož i další dokumenty s plněním této smlouvy související, 
které má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou informacemi, které je poskytovatel povinen poskytnout 
žadatelům, popř. zveřejnit na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů. 

8.4. Příjemce bere na vědomí, že v případě zjištění závažných nedostatků při realizaci akce, včetně nedodržení 
termínu odevzdání vyúčtování poskytnutí finančních prostředků, je poskytovatel oprávněn vyloučit 
v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí dotace z prostředků poskytovatele. 

8.5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

8.6. Smlouva smí být měněna pouze písemnými číslovanými dodatky. 

8.7. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk. 

8.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si smlouvu před jejím 
podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají svobodně a vážně.   

 
 

 

              V Pěčicích dne 7.4.2021                                                   V Pěčicích dne 7.4.2021 
 

 

 

 
                     Poskytovatel           Příjemce 

 
 


