
  Obec Dlouhoňovice                
564 01  Dlouhoňovice Školská čp. 75, email-urad@dlouhonovice.cz 

tel.: 465 614 791,   

___________________________________________________________________________ 

 

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dlouhoňovice 

 

schválená usnesením zastupitelstva obce Dlouhoňovice dne 12. 2. 2017. 

 

Poskytovatel:  

Obec Dlouhoňovice: 

Zastoupený: Petrem Nunem, starostou obce  

IČ: 00580899  

Bankovní spojení: č. účtu:   26620611/0100                                   

Telefon: +420 465 614 791        e-mail: obec@dlouhonovice.cz  

(dále též jen Poskytovatel)  

a  

Příjemce:  

Název: TJ Dlouhoňovice  

se sídlem: Dlouhoňovice, Školská 71  

Zastoupený/jednající:  p. Podhájecký Vladimír 

IČ: 44469861  

Bankovní spojení: KB Žamberk 31235611/0100 

Telefon: 737377361 e-mail:hcdlouhonovice@seznam.cz 

(dále též jen Příjemce)  

 

uzavírají Smlouvu o poskytnutí dotace v tomto znění:  

 

I. Předmět smlouvy 

 

Předmětem smlouvy, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  a 

zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, obojí v platném 

znění,  je účelové poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků obce 

Dlouhoňovice na „činnost oddílů  TJ Dlouhoňovice, a to HC Dlouhoňovice, Junior-fotbal 

děti, KAPŘI, JUNIOR, AEROBIC –ženy,příspěvek na MČR v přespolním běhu 2017“, tak 

jak je uvedeno v příloze( viz. žádost), která je nedílnou součástí této smlouvy. 

 

 

 

 

 



 

II. Výše poskytované podpory 

 

Dotace na realizaci činností oddílů specifikovaných v čl. I. smlouvy se poskytuje ve výši 

132.000,00 Kč, slovy jednostotřicetdvatisíc korun českých, a poskytovatel ji uhradí na účet 

příjemce ve dvou splátkách, a to k 31.5.2017 -70% a do 30.9.2017 dalších 30%. 

 

III. Povinnosti Příjemce 

Příjemce se zavazuje: 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy 

specifikovaným v čl. I., a to nejpozději do 30.11.2018 

b) vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání dotace,  

c) jakékoliv změny v čerpání dotace provést jen po předchozím písemném souhlasu 

poskytovatele, 

d) neposkytovat tuto dotaci jiným fyzickým či právnickým osobám, pokud se nejedná o 

úhradu nákladů spojených s činností žadatele, nepoužít prostředky z dotace na jiné 

účely, 

e) v rámci propagace vhodným a viditelným způsobem prezentovat obec 

Dlouhoňovice, 

f) oznámit neprodleně poskytovateli změnu všech identifikačních údajů uvedených 

v této smlouvě a změny struktury příjemce včetně přeměny nejpozději do 10 dnů ode 

dne, kdy tyto změny nastaly, 

g) předložit poskytovateli vyúčtování realizovaného projektu  nejpozději do 30.11.2018;  

h) případné nevyčerpané prostředky vrátit nejpozději do 30 dnů od data předložení 

vyúčtování poskytovateli na účet poskytovatele.  

i) za účelem ověření plnění povinností, vyplývajících z této smlouvy, vytvořit 

podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu.  

 

IV. Kontrola a sankce 

1) Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v 

platném znění, kontrolou ověřovat hospodárnost a účelnost čerpání finanční podpory 

včetně plnění podmínek této smlouvy. Tuto kontrolu je oprávněn provádět za 

Poskytovatele  finanční výbor obce Dlouhoňovice, nebo další osoby určené pověřením 

zastupitelstvem obce.  

2) Příjemce je povinen splnit případná opatření, která mu budou uložena kontrolním 

orgánem Poskytovatele na základě kontrol zaměřených na čerpání příspěvku, a to v 

termínu, v rozsahu a v kvalitě dle požadavků stanovených příslušným kontrolním 

orgánem.  

3) Příjemce finančních prostředků je povinen písemně informovat orgán, který mu opatření 

uložil o splnění uložených opatření k nápravě.  



4) Pokud Příjemce nepředloží v závěrečném vyúčtování doklady potvrzující dosažení 

celkové výše uznatelných nákladů dle čl.I odst.2 této smlouvy, pak je povinen vrátit 

poměrnou část  poskytnuté dotace Poskytovateli na účet do 15 dnů od zjištění této 

skutečnosti.  

(Příklad: Spolek předložil rozpočet na činnost s mládeží ve výši 120.000,- Kč. Byla 

odsouhlasena  a vyplacena 30% dotace z uvedené částky, tedy  36.000,- Kč. 

Subjekt naplnil rozpočet jen do výše 70.000,- Kč. Z toho  30% dotace  je 21.000,- Kč.  

Z uvedeného vyplývá, že subjekt musí vrátit  částku ve výši 15.000,- Kč  ( 36.000,- Kč  - 

21.000,- Kč). 

5) Pokud bude zjištěno, že poskytnutou dotaci Příjemce použil v rozporu s čl. I. odst. 2) této 

smlouvy, nebo pokud Příjemce nepředloží řádně a včas vyúčtování poskytnuté  účelové 

dotace dle čl. III. písm. g)  této smlouvy, je Příjemce povinen vrátit předmětnou dotaci v 

plné výši na účet Poskytovatele do 15 dnů od zjištění této skutečnosti, a dále zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 0,5% z poskytnuté dotace za každý den prodlení.  

 

V. Závěrečná ustanovení 

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

podle Zásad pro poskytování dotací neziskovým organizacím a spolkům z rozpočtu obce 

Dlouhoňovice.  

2) Příjemce prohlašuje a podpisem smlouvy stvrzuje, že se před podpisem této smlouvy 

řádně a podrobně seznámil s podmínkami čerpání finančních prostředků ve smyslu Zásad 

pro poskytování dotací neziskovým organizacím a spolkům z rozpočtu obce Dlouhoňovice, 

a 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) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž obě mají platnost originálu a 

každá ze dvou smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.  

4) Obě strany prohlašují, že smlouva 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 vlastnoruční podpisy.  

 
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcíc 

Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Dlouhoňovice 

Č.j. 74/2017 ze dne 12.2.2017 

V Dlouhoňovicích 16.2.2018 

 

 

 

 

 

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

Poskytovatel       Příjemce 

 (razítka a podpisy statutárních zástupců) 


