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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 
č. 1/ZO/2022 

 

 
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Ostrožská Lhota ze dne 14.12.2021 usnesení č. 
5/21/9  a v souladu s ust. § 159 a násl. zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
změn, a §10a a násl. zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších změn 
 
 
Obec Ostrožská Lhota, IČO: 00 29 11 96 
se sídlem 687 23 Ostrožská Lhota č.p. 148 
zastoupená starostou obce Ing. Romanem Tuháčkem 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. - číslo účtu 1543 074 369/0800 
jako poskytovatel na straně jedné 
(dále jen jako "poskytovatel") 
 
a 
 
SK Ostrožská Lhota, z.s., IČO: 485 06 184 
se sídlem Ostrožská Lhota čp. 4, PSČ 687 24 
zastoupené předsedou klubu p. Josefem Lopatou a místopředsedkyní klubu pí Jitkou 
Štěpánovou 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  - číslo účtu 1541310399/0800                                              
jako příjemce na straně druhé 
(dále jen jako „příjemce“) 

 
 

uzavírají tuto veřejnoprávní smlouvu č. 1/ZO/2022: 
 

Článek I. 
Předmět a účel smlouvy 
 

1. V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn (dále jen 
„zákon o obcích“), a v souladu s ust. § 10a zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn (dále jen „zákon o rozpočtových 
pravidlech“), poskytuje poskytovatel - Obec Ostrožská Lhota - ze svého rozpočtu příjemci 
- Sportovní kluby Ostrožská Lhota: 
a) neinvestiční dotaci ve výši 355 000,- Kč (slovy: třistapadesátpět tisíc korun českých), 

která je určena na dofinancování provozních nákladů Sportovních klubů 
Ostrožská Lhota (dále jen „Akce č. 1“) 

b) investiční dotaci ve výši 65 000,- Kč (slovy: šedesátpět tisíc korun českých), která je 

určena na definitivní dokončení rekonstrukce hudebního pódia na hřišti. (dále 
jen "Akce č. 2"). 

 

2. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že dotace použije na realizaci Akce č. 1 uvedené v 
odst. 1 písm. a) tohoto článku a na realizaci Akce č. 2 uvedené v odst. 1 písm. b) tohoto 
článku. 
 

3. Dotace je poskytována na základě individuální žádosti příjemce ze dne 27.10.2021, která 
obsahuje náležitosti stanovené v § 10a odst. 3. zákona o rozpočtových pravidlech. 
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Článek II. 
Způsob poskytnutí dotace 
 

1.  Dotace na Akci č. 1 ve výši 355 000,- Kč bude poskytovatelem poskytnuta na účet příjemce 
nejpozději do dne 31.10.2022, dotace na Akci č. 2 ve výši 65 000,- Kč bude poskytovatelem 
poskytnuta na účet příjemce rovněž nejpozději do dne 31.10.2022. 

 
2.  Dnem poskytnutí dotace se rozumí den odepsání prostředků z účtu poskytovatele. 
 
 
Článek III. 
Podmínky použití dotace, práva a povinnosti příjemce  
 

1.  Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně k účelu 
uvedenému v čl. I. odst. 1. písm. a) a písm. b) této smlouvy, tedy na realizaci předmětné 
Akce č. 1 a č. 2. Příjemce bude při čerpání dotace postupovat v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy a podmínkami stanovenými v této smlouvě.  

 

2.  Příjemce je povinen předložit poskytovateli po ukončení Akce č. 1 a Akce č. 2, nejpozději 
však do 15.12.2022, finanční vyúčtování čerpání dotace, a to na tiskopisu, který tvoří přílohu 
č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Příjemce doloží vyúčtování čerpání dotace 
soupisem všech účetních a dalších dokladů prokazujících její čerpání. Všechny náklady 
musí být kalkulovány včetně daně z přidané hodnoty.  

 

3.  Pokud doložené náklady nedosáhnou částky schválené dotace, je příjemce povinen vrátit 
převodem na účet poskytovatele případnou nepoužitou část dotace, a to nejpozději do dne 
31.12.2022. 

 

4.  Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provedení kontroly použití a dodržení účelovosti 
poskytnuté dotace v celém rozsahu účetnictví. V případě nesplnění této povinnosti se má 
za to, že příjemce neprokázal použití dotace k účelu stanovenému v čl. I. odst. 1. písm. a) 
či písm. b) této smlouvy a vzniká mu tak povinnost vrátit poskytnutou dotaci v plné výši 
poskytovateli na jeho účet a v termínu stanoveném poskytovatelem. 

 

5.  Příjemce se zavazuje, že nebude vyúčtovávat jiným právnickým či fyzickým osobám, od 
kterých případně čerpá prostředky na Akci č. 1 či Akci č. 2, stejné náklady či jejich část.  

 

6.  Příjemce prohlašuje, že nemá ke dni podpisu této smlouvy závazky po splatnosti vůči 
státním organizacím (tj. FÚ, zdravotním pojišťovnám, správě sociálního zabezpečení a 
dalším). Příjemce dále prohlašuje, že není v úpadku ani mu úpadek nehrozí. 

 

7.  Příjemce dotace (právnická osoba) je povinen oznámit poskytovateli případnou přeměnu 
nebo zrušení právnické osoby s likvidací nebo jinou podstatnou skutečnost mající vliv na 
čerpání dotace, a to do 15-ti dnů od vzniku takové skutečnosti.  

 

8.  Poskytnuté finanční prostředky jsou ve smyslu zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě, ve znění pozdějších změn, veřejnou finanční podporou a vztahují se na ně 
ustanovení tohoto zákona. 

 
 
Článek IV. 
Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1.  Příjemce bere na vědomí, že nesplnění povinností vyplývajících z této smlouvy je 
porušením rozpočtové kázně dle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech. Poskytovatel uloží 
osobě, která se tohoto porušení kázně dopustila, odvod do svého rozpočtu ve výši částky 
neoprávněně použité spolu s povinností zaplatit penále ve výši stanovené zákonem z 
neoprávněně použitých prostředků, nejvýše však do této částky. 

 

2.  V případě, že příjemce po ukončení Akce č. 1 a Akce č. 2 nejpozději do 31.12.2022: 
a) nevrátí převodem na účet poskytovatele nevyčerpané prostředky dotace, nebo 
b) nepředloží finanční vyúčtování dotace, 
považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech. 
Příjemce je v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto zadržené prostředky.  
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3.  V případě neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen poskytnutou 
dotaci, případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet 
poskytovatele. Prostředky se považují za neoprávněně použité počínaje dnem, kdy byly 
použity v rozporu s touto smlouvou.  

 
 
 
Článek V. 
Závěrečná ustanovení 
 

1.  Tato smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  
 

2.  Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 
dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

 

3.  Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom vyhotovení obdrží 
poskytovatel a příjemce.  

 

4.  Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy třetím osobám v souladu se zák. č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Příjemce 
souhlasí se zveřejněním smlouvy na úřední desce poskytovatele. 

 

5.  Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.  

 
 
V Ostrožské Lhotě dne 5 .1. 2022 

 
 
 
poskytovatel dotace:      příjemce dotace: 
 
 
 
 
 
................................................              ...................................    
za Obec Ostrožská Lhota                           předsedou klubu  
starosta obce       p. Josefem Lopatou 
Ing. Roman Tuháček 

 
 
 
 
 

…………………… 
místopředsedkyní klubu 

     Jitka Štěpánová 
 

 
Doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v účinném znění 
 
V souladu s ust. § 85 písm. c) zákona o obcích bylo poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o jejich poskytnutí schváleno zastupitelstvem Obce Ostrožská Lhota dne 14.12.2021 
– Usnesení č. 5/21/9. 


