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Smlouva o poskytnutí dotace
uzavřená podle § 1746 ods.2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
I.
Smluvní strany
Obec Rohoznice, Rohoznice 96, 533 41 Lázně Bohdaneč
IČ: 00274160, bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 1205468349/0800
Zastoupená starostkou obce Alenou Smolíkovou
dále jen „poskytovatel“
a
Tělovýchovná jednota Sokol Rohoznice, sídlo: Rohoznice, 533 41 Lázně Bohdaneč
IČ: 46497978
bankovní spojení: ČSOB a.s. č. účtu 254404021/0300
Zastoupená předsedou: Ing. Lubošem Brandou a hospodářem: Bc. Vlastimilem Halbichem
dále jen „příjemce“.
II.
Předmět a účel smlouvy
1) Předmětem smlouvy, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a zákonem č. 250/2000

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, obojí v platném znění, je účelové poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu Obce Rohoznice:


na aktivity spojené s pořádání sportovních a společenských akcí pořádané příjemcem v roce 2016.

2) Dotaci poskytuje poskytovatel příjemci v souladu se Zásadami a pravidly obce Rohoznice
pro poskytování dotací z rozpočtu obce na kulturní, sportovní a společenské akce, na aktivity spojené s
ochranou životního prostředí a péčí o přírodu a jiné společensky prospěšné činnosti.

III.
Výše poskytnuté dotace
1) Dotace na realizaci akce, specifikované v čl. II. se poskytuje ve výši 6 000 Kč (slovy: Šest tisíc
korun českých) a poskytovatel ji převede příjemci na bankovní účet č. 254404021/0300 do 20
dnů po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
IV.
Povinnosti příjemce
1) Příjemce je povinen použít poskytnuté finanční prostředky výhradně pro účel stanovený
v článku II. této smlouvy, přičemž se zavazuje zabezpečit hospodárné nakládání s těmito
finančními prostředky.
2) Použití poskytnuté dotace ve skutečné výši musí být vyúčtováno, uhrazeno a promítnuto
v účetnictví příjemce, které bude vedeno v souladu s platnými právními předpisy.
3) Příjemce předloží poskytovateli do 30. 11. 2016 vyúčtování přijaté dotace a to ve formě kopií
daňových dokladů o úhradě nákladů souvisejících s účelem poskytnuté dotace.
4) Pokud dotace, případně její část, nebude vyčerpána do 30. 11. 2016, je příjemce dotace
povinen vrátit celou dotaci, popř. její nevyčerpanou část do 15. 12. 2016 zpět na účet
poskytovatele č. ú. 1205468349/0800.
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V.
Kontrola hospodaření s poskytnutými prostředky
1) Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, provádět kontrolu plnění
této smlouvy, přičemž příjemce je povinen tuto kontrolu strpět a poskytnout poskytovateli při
výkonu kontroly patřičnou součinnost.
VI.
Důsledky porušení povinností příjemce
1) Neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků poskytnutých na základě této
smlouvy, je porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Zadržením
finančních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků dle čl. IV. této
smlouvy. Za porušení rozpočtové kázně bude příjemce povinen provést odvod do rozpočtu
poskytovatele, který mu bude uložen v souladu s ustanovením § 22 shora citovaného zákona.
VIII.
Závěrečná ustanovení
1) O poskytnutí dotace ve výši 6.000,- Kč a o uzavření této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo obce
Rohoznice dne 17. 2. 2016 usnesením č. 1/2016.
2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran.
3) Tato smlouva je provedena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž
poskytovatel i příjemce obdrží jedno vyhotovení.
4) Poskytovatel a příjemce shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném
projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni. Na důkaz
souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany svoje podpisy.

V Rohoznici dne:

………………………………..
poskytovatel

V Rohoznici dne:

………………………………..
příjemce

