
 

 

 V E Ř E J N O P R Á V N Í  S M L O U V A 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Tvrdonice 

 
 

1. Obec Tvrdonice 

se sídlem:  nám. Míru 96/31, 691 53 Tvrdonice 
zastoupena: Ing. Zdeněk Tesařík, starosta obce 

      IČ:   00283631 
DIČ:  

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Břeclav, č. účtu 1382189359/0800 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

 

a    Fotbalový klub mládeže Podluží z.s. 

se sídlem:             Kostice č.p. 724, 691 52  Kostice  
zastoupena:  Libor Pačuta, předseda 

IČ:     03935612 

DIČ:   
bankovní spojení:     217440568/0600 

(dále jen „příjemce“) 

 

Článek I. 
Účel dotace 

 

1. Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle §10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.,   
rozpočtových pravidel územních rozpočtů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů), ve znění pozdějších předpisů. 
 
2. Předmětem této smlouvy je poskytnutí investiční finanční podpory z rozpočtu poskytovatele ve 

formě dotace (dále je „dotace“) na realizaci projektu: zabezpečení dopravy na svoz dětí, na činnost a 

projekt Školky na Podluží sportují , č.j. 1034/2020. 

3. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude projekt realizovat na vlastní zodpovědnost, v souladu 

s právními předpisy, podmínkami této smlouvy. 

4. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

a zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  

5. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole) veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna 

ustanovení tohoto zákona. 

 

Článek II. 
Výše dotace 

1. Příjemci je poskytována dotace ve výši 218.000,- Kč, slovy: dvěstěosmnácttisíc Kč na realizaci 

projektu uvedeného v článku I. Odst. 2 této smlouvy. 

    

 



 

 

Článek III. 
Způsob poskytnutí dotace 

     Dotace bude poukázána jednorázově, splátkami, bankovním převodem (případně v hotovosti z 
pokladny obce) vždy do výše předloženého vyúčtování a kopií uhrazených dokladů na účet   

příjemce, uvedený v záhlaví smlouvy nejpozději do 7 dnů ode dne doručení. Dotace bude 

vyčerpána nejpozději do 30. listopadu 2021. 

 

Článek IV. 
Podmínky použití dotace, práva a povinnosti příjemce 

 
1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu uvedeného v čl. I odst. 2 do 30.11.2021. 

Prostředky dotace nelze převádět do roku následujícího. Čerpáním dotace se rozumí úhrada 

uznatelných výdajů hrazených z dotace a vzniklých při realizaci projektu převodem finančních 
prostředků v hotovosti nebo bankovním převodem ve prospěch jiné oprávněné právnické či fyzické 

osoby. Dotace je poskytována na uznatelné výdaje projektu. Uznatelnými výdaji se rozumí výdaje 
projektu, které jsou uvedeny v žádosti o dotaci a hrazeny z dotace. 

 

2. Příjemce je oprávněn provádět změny projektu jen s předchozím písemným souhlasem 
poskytovatele. Za písemný souhlas se považuje uzavření dodatku k této smlouvě, jehož 

předmětem je požadovaná změna.  
 

3. Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárných způsobem a výhradně k účelu 
uvedenému v čl. I. této smlouvy. 

 

4. Uznatelné výdaje projektu musí vzniknout v době od 1.1.2021 do dne uvedeného v odst. 1 
tohoto článku. 

 
5. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zajistit řádné a oddělené sledování 

čerpání dotace. Příjemce, který nevede účetnictví podle tohoto zákona, je povinen vést daňovou 
evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 

rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu 
ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, s výjimkou § 11 odst. 1 písm. f) a aby předmětné doklady 

byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem 

zaručujícím jejich trvanlivost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu 
k dotaci, popř. jinou evidenci jedná-li se o fyzickou osobu. 

 
6. Příjemce je povinen nejpozději k 30.11.2021 vrátit převodem na účet poskytovatele, uvedený 

v záhlaví této smlouvy, případnou nepoužitou část dotace (dále jen „vratka dotace“). Příjemce 
doloží vyúčtování čerpání dotace se soupisem všech prvotních účetních a dalších dokladů 

prokazujících její čerpání s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního vyúčtování v souladu 

s čl. V odst. 4 této smlouvy a také kopiemi všech prvotních účetních a dalších dokladů 
prokazujících čerpání dotace.  

 
7. Příjemce souhlasí se zveřejněním této smlouvy. 

 

8. Příjemce se zavazuje, že při případné prezentaci projektu bude uvádět Obec Tvrdonice jako 
poskytovatele části finančních prostředků. Při použití loga nebo znaku obce je povinen dodržet 

zásady pro jejich použití. 
 

9. Příjemce se zavazuje, že jak při realizaci Projektu, tak po jeho ukončení, bude dbát dobrého 
jména poskytovatele a akci realizovat v souladu s touto smlouvou, právními předpisy a ostatními 

podmínkami stanovenými poskytovatelem. 

 
 



 

 

Článek V. 
Kontrola 

     1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zvláštním právním předpisem 
zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, kdykoli 
kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta. 

2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto článku, 
zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí originály všech účetních 

dokladů prokazujících vznik uznatelných výdajů projektu a využití prostředků v souladu s účelem 

projektu. 

3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu, jak v průběhu, tak i po ukončení 

realizace projektu nebo jeho jednotlivých částí.  
 

4. Za pravdivost i správnost finančního vyúčtování dotace odpovídá osoba oprávněná jednat jménem 
příjemce, která tuto skutečnost na vyúčtování písemně potvrdí. 

 

Článek VI. 
Důsledky porušení povinností příjemce 

 
1. Pokud se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně, poskytovatel postupuje dle § 22 zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

2. V případě, že příjemce v termínu nejpozději do 30.11.2021 nepředloží finanční vyúčtování čerpání 

dotace, považují se poskytnuté prostředky dotace za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto 

zadržené prostředky.  
 

3. V případě neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen poskytnutou dotaci, 

případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet poskytovatele. Prostředky se 
považují za neoprávněně použité počínaje dnem, kdy byly použity v rozporu s touto smlouvou. 

 
4. Dotace či její části se považují za vrácené dnem, kdy byly připsány na účet poskytovatele. 

 

Článek VII. 
Ukončení smlouvy 

 
1. Závazek založený touto smlouvou lze ukončit na základě písemné dohody smluvních stran nebo 

výpovědí. 
 

2. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna závazek z této smlouvy písemně vypovědět bez udání 

důvodu. Výpovědní lhůta činí 14 dnů a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni doručení 
výpovědi druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že výpověď byla doručena třetí 

den od jejího odeslání. 
 

3. Ve výpovědní lhůtě poskytovatel pozastaví uvolňování finančních prostředků. 

 
4. V případě ukončení závazku plynoucího z této smlouvy dle tohoto článku je příjemce povinen vrátit 

dotaci poskytovateli ke dni zániku závazku. 

 



 

 

Článek VIII. 
Závěrečné ustanovení 

 
 

1.  Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 
2.  Jakékoliv změny této smlouvy, vyjma změn týkajících se údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, 

lze provádět pouze formou písemných dodatků a na základě dohody obou smluvních stran. 
 

3.  Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom vyhotovení.  

 

4.  Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 2 – Finanční vyúčtování dotace z rozpočtu obce Tvrdonice. 
 

5.  Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich 
svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

6.  Příjemce svým podpisem stvrzuje správnost údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, především 
pak název, sídlo, IČ, DIČ a číslo účtu. 

 
 

 
O poskytnutí dotace rozhodlo Zastupitelstvo obce Tvrdonice na svém zasedání dne, 

usnesením č.. 

 
 

 
 

 

 
Ve Tvrdonicích dne …………… Ve Tvrdonicích dne ........... 

 
 

 

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

         za poskytovatele za příjemce 

                       

 


