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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 
 

z rozpočtu města Štíty uzavřená podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a podle části páté (§§ 159 - 170) zákona  

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 

Poskytovatel:  Město Štíty 

Sídlo:     nám. Míru 55, 789 91 Štíty  

IČO:    00303453 

Zastoupený:  Bc. Jiřím Vogelem, starostou 

Bankovní spojení:   1905698399/0800  

Telefon:  553 440 214   

E-mail:    podatelna@stity.cz 

(dále jen „Poskytovatel“) 

 

a   

 

Příjemce:    TJ SOKOL ŠTÍTY, spolek 

Právní status:   Spolek 

Sídlo/adresa bydliště:  nám. Míru 5, 798 91 Štíty 

IČO:    43961339 

Zastoupený:    Oldřichem Kotrašem, předsedou spolku 

Bankovní spojení:  číslo účtu: 1903959399/0800 

(dále jen „Příjemce“) 

 

I. Účel dotace 

 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Štíty na Činnost:  
činnost TJ Sokol Štíty v roce 2019 pro oddíly: tenis, stolní tenis, fotbal, šachy, cvičení žen. 
Příspěvek bude použit výhradně na placení energií za celé zúčtovací období, poplatku za 
odpady, opravy budov v majetku TJ Sokol Štíty, nákup antuky, náhradní díly na křovinořez a 
malotraktor, sportovní vybavení, náklady související se zabezpečením účasti členů příjemce na 
sportovních akcích (doprava, cestovné, stravné) a s pořádáním domácích sportovních akcí 
příjemce, včetně odměny rozhodčím. 

2. V případě záměru použití příspěvku na jiný než vyjmenovaný účel je podmínkou předchozí 
schválení Rady města Štíty. 

3. Dotace je poskytována na základě žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Štíty. 
4. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude Činnost realizovat na svou vlastní zodpovědnost, 

v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 



2 
 

5. Dotace je poskytována v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

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

II. Výše dotace a způsob úhrady dotace 
 
1. Dotace je poskytována ve výši 420.000 Kč (slovy: Čtyři sta dvacet tisíc korun českých) na 

realizaci Činnosti uvedené v čl. I. této smlouvy, ke které má dojít nejpozději do 31. 12. 2019. 
2. Dotace se poskytuje výhradně za účelem uvedeným v čl. I. této smlouvy, a to bezhotovostním 

převodem na bankovní účet Příjemce uvedený v záhlaví smlouvy ve splátkách dle požadavku 
Příjemce do výše 420.000 Kč.  

 
III. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti příjemce 

 
1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci Činnosti nejpozději do 31. 12. 2019. Čerpáním 

dotace se rozumí úhrada uznatelných nákladů vzniklých při realizaci Činnosti. Uznatelné 
náklady ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví příjemce 
nejpozději do dne určeného v tomto odstavci.  

2. Příjemce je povinen nejpozději na jednání finančního výboru konaného v listopadu 2019 
zpracovat a předložit Poskytovateli ke kontrole předběžné vyúčtování poskytnuté dotace 
(výdaje do 10. 2019) a do 31. 1. 2020 kompletní vyúčtování dotace a závěrečnou zprávu o 
použití dotace. Vyúčtování musí obsahovat:  

– soupis výdajů hrazených z poskytnuté dotace na Činnost, na jejíž realizaci byla 
poskytnuta dotace dle této smlouvy, a to v rozsahu uvedeném v příloze „Finanční 
vyúčtování dotace“. 

V listopadu 2018 bude provedena předběžná kontrola finančním výborem na MěÚ Štíty.  
(Termín kontroly bude upřesněn). Ke kontrole budou předloženy originály veškerých 
účetních dokladů souvisejících s čerpáním dotace. 

Součástí vyúčtování je čestné prohlášení, že výdaje uvedené v soupisech jsou shodné 
s originály dokladů a se záznamy v účetnictví Příjemce. 

Nejpozději k 31. 1. 2020 je Příjemce rovněž povinen vrátit převodem na účet Poskytovatele 
nebo hotově do pokladny Poskytovatele případnou nepoužitou část dotace. Příjemce doloží 
vyúčtování čerpání dotace na formulářích dle Pravidel o poskytování dotací z rozpočtu města 
Štíty. Jiný způsob vyúčtování nebude akceptován. 

3. Příjemce je povinen využívat dotaci co nejhospodárněji, vést řádnou a oddělenou evidenci jejího 
čerpání a nepoužívat dotaci na jiný účel než stanovený v článku I. této smlouvy. 

4. Příjemce je oprávněn hradit z finančního příspěvku poskytovatele DPH jen za podmínky, že 
není plátce DPH a tudíž mu nevzniká nárok na odpočet DPH na vstupu. 

5. Příjemce je povinen průběžně a bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o všech 
změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků 
dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky. Zejména je příjemce 
povinen oznámit poskytovateli do 20 dnů ode dne, kdy došlo k události, skutečnosti, které mají 
nebo mohou mít za následek zánik, transformaci, sloučení, změnu statutárního zástupce apod., 
či změnu vlastnického vztahu k věci, na niž se dotace poskytuje. Dále je Příjemce povinen 
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seznámit Poskytovatele s těmito skutečnostmi: se změnami zakladatelské listiny, adresy sídla, 
bankovního spojení apod., do 20 dnů od jejich vzniku. V případě přeměny Příjemce, který je 
právnickou osobou nebo jeho zrušení s likvidací, je Příjemce povinen  
o této skutečnosti Poskytovatele předem informovat.  

6. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména/názvu, data narození/IČ, adresy trvalého 
pobytu/sídla, názvu Akce/Činnosti a výše poskytnuté dotace. 

7. Příjemce je povinen po dobu pěti let od skončení Činnosti archivovat podkladové materiály: 
- žádost včetně povinných příloh, 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících čerpání dotace, 
- dokumentaci o zadání veřejné zakázky, je-li zadávána, 
- závěrečné finanční vyúčtování Činnosti. 

 
 

IV. Kontrola a sankce 
 
1. Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů, kontrolou ověřovat hospodárnost a účelnost čerpání dotace včetně plnění 
podmínek této smlouvy. Ke kontrole je Příjemce povinen předložit Poskytovateli veškeré účetní 
doklady související s čerpáním dotace. 

2. Příjemce je povinen splnit případná opatření, která mu budou uložena kontrolním orgánem 
Poskytovatele na základě kontrol zaměřených na čerpání dotace, a to v termínu, rozsahu a 
kvalitě dle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. 

3. Příjemce dotace je povinen písemně informovat orgán, který mu opatření uložil, o splnění 
uložených opatření k nápravě. 

4. Pokud bude zjištěno, že poskytnutou dotaci použil Příjemce v rozporu s čl. I. této smlouvy, je 
Příjemce povinen vrátit dotaci v plné výši na účet Poskytovatele do 15 dnů od zjištění této 
skutečnosti. Pro případ prodlení s vrácením dotace sjednávají smluvní strany smluvní pokutu 
ve výši 0,1 % z poskytnuté dotace za každý den prodlení. 
 
 

 
V. Ukončení smlouvy, Odstoupení od smlouvy 

 
1. Závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit na základě písemné dohody smluvních 

stran nebo odstoupením. 
2. Dojde-li ze strany Příjemce k závažnému porušení smlouvy a Poskytovatel takovou skutečnost 

zjistí, je Poskytovatel oprávněn od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným 
Příjemci. Závažným porušením se rozumí: 
a) Realizace Činnosti v rozporu s právními předpisy. 
b) Nedodržení termínů pro použití dotace stanovených touto smlouvou. 
c) Použití poskytnuté dotace (případně její části) v rozporu s účelem, který je stanoven touto 

smlouvou. 
d) Nepředložení vyúčtování ve stanoveném termínu. 

3. Pro případ, kdy Příjemce nebude schopen zajistit realizaci Činnosti nebo z vlastního rozhodnutí 
nebude Činnost realizovat, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit. 
V takovém případě se Příjemce zavazuje již přijatou dotaci vrátit Poskytovateli do 15 dnů po 
odstoupení. Pro případ prodlení s vrácením dotace sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve 
výši 0,1 % z poskytnuté dotace za každý den prodlení. V případě, že dotace do doby odstoupení 
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od smlouvy poskytnuta nebyla, Poskytovatel dotaci Příjemci neposkytne a Příjemce se jí 
nemůže platně domáhat. 

 
VI. Závěrečná ustanovení 

 
1. Příjemce se zavazuje, že při čerpání dotace bude postupovat podle této smlouvy a dále podle 

Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu Města Štíty. 
2. Příjemce prohlašuje a podpisem smlouvy stvrzuje, že se před podpisem této smlouvy řádně a 

podrobně seznámil s podmínkami čerpání dotace ve smyslu Pravidel o poskytování dotací 
z rozpočtu Města Štíty, bere na vědomí všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj 
bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich plnění stejně jako k plnění závazků vyplývajících 
mu z této smlouvy. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
4. Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 

dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních 

stran obdrží po jednom vyhotovení. 
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvy byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich 

svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho 
připojují své podpisy. 
 

Schvalovací doložka dle § 41 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 

Poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením 2. ZMě Štíty dne 19.  12. 2018.  
  

 
Ve Štítech dne 4. 1. 2019 
 
 
 

 

……………………………………………     ……………………………………………

           Bc. Jiří Vogel v. r.       Oldřich Kotraš v. r.  
   starosta                     předseda spolku 

 
 


