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Smlouva o poskytnutí (individuální) dotace 

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

 

 

Poskytovatel: Obec Seletice 

Sídlo:   Seletice 139 

IČO:     00640638 

Číslo bankovního účtu 32620191/0100 

jednající  Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta 

(dále jen „Poskytovatel") 

 

 

a 

Příjemce PO:  Tělovýchovná jednota Seletice z. s. 

Sídlo Seletice 157 

IČO  00662321 

Číslo bankovního účtu 21745817/0300 

jednající  Karel Švásta - předseda 

(dále jen „Příjemce") 

 

1. 

Preambule 

Příjemce podal dne žádost o poskytnutí dotace, která obsahovala všechny náležitosti 

uvedené v § 10a odst. 3 Zákona (dále jen „Žádost"). Poskytovatel se rozhodl Žádosti Příjemce vyhovět, 

v rámci schvalování rozpočtu v roce 2014 na rok 2015. Tato smlouva upravuje podmínky poskytnutí dotace a 

práva a povinnosti smluvních stran. 

Dotací se rozumí peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu Poskytovatele Příjemci na účel stanovený v bodě 3. 

této smlouvy. 

Výše dotace  

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

 

 

Dotace bude Příjemci vyplacena jednorázově v plné výši na bankovní účet číslo 21745817/0300 do 

10 nů po podpisu této smlouvy. 

 

 

3. 

Účel dotace 

Dotace se poskytuje na činnost. 
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4. 

Finanční vypořádání dotace 

Příjemce je povinen do 1. 12. 2017 předložit finanční vypořádání dotace. Příjemce předloží 

Poskytovateli originály dokladů, které jsou hrazeny z dotace. Na každém dokladu bude vyznačena informace o jejich 

Financování z dotace Dále Příjemce předloží soupisku dokladů, které jsou hrazeny z dotace. Pokud Příjemce 

nevyužije všechny prostředky dotace, je povinen nevyčerpanou část dotace vrátit Poskytovateli. Nevyužité 

prostředky dotace vrátí Příjemce na bankovní účet Poskytovatele číslo 32620191/0100 nejpozději dne 31. 12. 

2017. Prostředky se považují za vrácené dnem připsání na bankovní účet Poskytovatele. 

 

 

5. 

Další podmínky poskytnutí dotace 

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

této dotace. 

5.2. Příjemce je povinen vést oddělenou analytickou účetní evidenci o projektu v souladu se zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Příjemci, kteří nevedou účetnictví 

podle tohoto zákona, jsou povinni vést v případě poskytnutí dotace daňovou evidenci podle 

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou o dodatečné 

požadavky: 

 

a. příslušný doklad pro subjekty, které nevedou účetnictví, ale daňovou evidenci, musí 

splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů s výjimkou bodu f ustanovení § 11 zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

b. předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžné 

chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost 

c. při kontrole poskytne příjemce kontrolnímu orgánu na vyžádáni daňovou evidenci 

v plném rozsahu 

d. uskutečněné příjmy a výdaje jsou analyticky vedeny ve vztahu k příslušnému projektu, 

ke kterému se vážou, tzn., že doklady musí být řádně a jednoznačně označeny názvem 

(postačí i zkrácený název projektu) a registračním číslem (postačí posledních pět číslic 

registračního čísla projektu). 

5.3. Příjemce nesmí majetek pořízený z poskytnuté dotace po dobu realizace projektu a po dobu udržitelnosti 

projektu převést na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele. 

5.4. Příjemce muže majetek pořízený z dotace v době udržitelnosti projektu pronajmout či vypůjčit jiné osobě 

pouze s písemným souhlasem poskytovatele. Příjemce musí zabezpečit, že pronajatý majetek pořízený z dotace 

nebude dále jeho nájemcem či vypůjčitelem přenechán k užívání třetí osobě. 

 

6. 

Porušení rozpočtové kázně 

6.1. Příjemce dotace se dopustí porušení rozpočtové kázně, pokud nedodrží podmínky stanovené touto smlouvou. 

V souladu se Zákonem nařídí v takovém případě Poskytovatel odvod za porušení rozpočtové kázně a příslušné 

penále. 

6.2. 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 a dále. 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 
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7. 

Závěrečná ustanovení 

7.1 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

7.2. Smlouva smí být měněna pouze písemnými číslovanými dodatky. 

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

 

 

 

V Seleticích dne 10. května 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Poskytovatel Příjemce 


