
Smlouva 

o poskytnutí individuální dotace  

č.1/2019 
 

 
uzavřená dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon) 

 

Obec Příbram na Moravě 

IČ: 00282413 

Č.ú.: 11025641/0100 

zastoupený starostou obce Rostislavem Trtilkem 

na straně jedné  

(dále jen jako „poskytovatel“) 

 

a 

 

TJ SOKOL Příbram na Moravě 

Příbram na Moravě 

664 84  Zastávka 

IČ: 49460218 

číslo účtu: 1343217329/0800 vedený u České spořitelny 

zastoupená předsedou Pavlem Jochem 

na straně druhé 

(dále též jen jako „příjemce“) 

  

 

 

 

I. 

Preambule 

Příjemce podal dne 5.2.2019 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 č.43/3/2019 ze dne 20.2.2019. 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. 

 

II. 

Předmět a účel Smlouvy 

 
1. Obec Příbram na Moravě poskytne ze svého rozpočtu příjemci příspěvek ve výši 
 

50.000,- Kč (padesáttisíckorunčeských) 
 

Tato částka bude využita pro provoz fotbalového hřiště, cestovné na zápasy, přestupy hráčů, energie a na 
celkovou údržbu areálu. 
 
2. Příspěvek bude převeden na účet TJ Sokol Příbram na Moravě do 30.4.2019 

 

3. Příjemce příspěvek přijímá a zavazuje se ho použít k účelu popsanému v bodě 1 této Smlouvy a za 
podmínek stanovených touto Smlouvou a platnými právními předpisy. 
 

 
 

III. 
Další ujednání 

 
1. Příjemce se zavazuje sestavit přehled o čerpání poskytnutého příspěvku, který předloží obci Příbram na 
Moravě do 30.11.2019 na tiskopise, který tvoří přílohu této Smlouvy. 
 

 



Vyúčtování musí obsahovat: 

a) Soupis výdajů hrazených z poskytnuté dotace v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 „Finanční 
vyúčtování příspěvku“.  

b) fotokopie faktur s podrobným rozpisem dodávky (případně dodacím listem), popřípadě jiných 
účetních dokladů včetně příloh, prokazujících vynaložení výdajů, 

c) fotokopie výdajových dokladů včetně příloh (stvrzenky, paragony apod.), na základě kterých je 
pokladní doklad vystaven, 

d) fotokopie všech výpisů z bankovního účtu, které dokládají úhradu jednotlivých dokladů a faktur, 
s vyznačením dotčených plateb, 

e) čestné prohlášení, že fotokopie předaných dokladů jsou shodné s originály a výdaje uvedené 
v soupisech jsou shodné se záznamy v účetnictví příjemce. 

3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provedení kontroly dodržení účelu a podmínek použití 
poskytnuté dotace. Při této kontrole je příjemce povinen vyvíjet veškerou poskytovatelem požadovanou 
součinnost. 

4. Nedodržení účelu použití příspěvku se považuje za porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  
Obec – poskytovatel uloží osobě, která se porušení rozpočtové kázně dopustila, odvod do svého rozpočtu 
ve výši částky neoprávněně použitých prostředků svého rozpočtu spolu s povinností zaplatit penále ve 
výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, nejvýše však do této částky, a to do 30 dnů od 
rozhodnutí poskytovatele o vrácení neoprávněně použitých prostředků včetně penále. Pokud bude penále 
nižší než 1 000 Kč, neuplatní se. 
 
5. Nevyužité finanční prostředky se příjemce zavazuje vrátit na účet poskytovatele nejpozději do 
30.11.2019 
 
 
 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma stranami. 
 
2. Změny a doplňky této Smlouvy mohou být provedeny pouze se souhlasem obou stran, a to písemnou 
formou. 
 
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží příjemce a jeden poskytovatel. 
 
4. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří tyto přílohy: 
 a) Tiskopis „Vyúčtování neinvestičního příspěvku“ 
 b) Rozhodnutí zastupitelstva obce o poskytnutí příspěvku 
 
 

 
 
 
 
 
V Příbrami na Moravě dne 27.2.2019                                                           V Příbrami na Moravě dne 27.2.2019 
 
 
 
 
 
     .....................................................                               .................................................. 
                  starosta 
       za poskytovatele dotace 

                               předseda TJ Sokol 
                              za příjemce dotace 

 
 
 
 
 
 



 

Vyúčtování individuální dotace  
poskytnuté z rozpočtu Obce Příbram na Moravě. 

 

 

Organizace: TJ SOKOL Příbram na Moravě 

Příbram na Moravě 

664 84  Zastávka 

IČ: 22884173 

Název akce: 

 

 

Celkové náklady:  

 

Výše příspěvku z  rozpočtu 

obce (v Kč) 

 

Z příspěvku vráceno (v Kč): 

 

 

Prostředky vráceny na účet 

Obce dne: 

 

 

 
Číslo účetního 

dokladu 

Dodavatel a účel vynaložených prostředků Datum 

platby 

Částka Kč 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

V Příbrami na Moravě dne ……………………                 ………………………………… 

                  za příjemce 

 

 

 

Využití dotace výhradně pro účel, pro 

který byla poskytnuta (ano, ne) 

 

Penále a platební výměry, celkem Kč:  

 

Kontrola účetní obce provedena dne: 

 

Zpracovala: jméno, příjmení, podpis 

 

 

 

Odpovídá:  

(předseda finanční komise, podpis) 

 

 
 


