
Veřejnoprávní smlouva 
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Petřvald 

 
   
 
uzavřena dle § 10a odst. 5 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a právních předpisů souvisejících a nařízení komise ES č. 
448/2004: 
 
 
 
 
Smluvní strany: 
 
poskytovatel:   Obec Petřvald 
   zastoupena Václavem Kološem, starostou 
   IČ: 00298263 
   DIČ:  CZ00298263 
   Obec Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald 175, 742 60 Petřvald 
   bankovní spojení: 1766194309/0800 
 
 
 
 
příjemce:  TJ Petřvald na Moravě, z.s. 

se sídlem: Petřvald 1 – Petřvald č.p. 122, 742 60 Petřvald 
IČ: 44937661 
zastoupen:  Ludmila Polášková, předseda 
  Tomáš Klečka, místopředseda 
bankovní spojení: 242861217/0300 

   spolek zapsán ve spolkovém rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, 
   oddíl L, číslo vložky 92 
 

 
 

čl. I. 
Základní ustanovení 

 
1.Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle § 10a odst. 5 a následujících zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
2. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni 
ustanovení tohoto zákona. 
 
3. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu 
poskytovatele je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. V případě porušení 
rozpočtové kázně bude postupováno dle zákona č. 250/2000 Sb. 
 
 
 
 
 

1. 



      čl. II. 
Předmět smlouvy 

 
Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci dotace podle sjednaných 
podmínek účelově určenou dotaci a závazek příjemce tuto dotaci přijmout a užít v souladu s jejím 
určením a za splnění podmínek stanovených touto smlouvou a  ustanovením § 10a odst. 5 a násl. zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a právních předpisů 
souvisejících. 
 

čl. III. 
Účelové určení a výše dotace 

 
1.Poskytovatel podle této smlouvy poskytne příjemci neinvestiční dotaci ve výši celkových skutečně 
vynaložených uznatelných nákladů na realizaci činnosti uvedenou v žádosti příjemce ze dne  24. 3. 
2016, ve výši 294.000,- Kč ( slovy: dvěstadevadesátčtyřitisíce korun českých ). 
 
Na základě rozhodnutí zastupitelstva ze dne 11. 4. 2016, číslo usnesení 28.2/12/2016 je dotace příjemci 
z rozpočtu obce přiznána částka do maximální výše 294.000,- Kč, která bude vyplacena příjemci ve  
splátkách, a to první splátka do tří dnů od podpisu této smlouvy smluvními stranami  do maximální výše 
50 % z částky 294.000,- Kč, druhá splátka do maximální výše 40%  z částky 294.000,- Kč  a to do tří 
měsíců od podpisu této smlouvy. Zbývající maximální část ve výši  10%  z částky 294.000,- Kč bude 
příjemci vyplacena po předložení všech dokladů, které je povinen příjemce poskytovateli předložit dle 
této smlouvy.  
 
Poskytnutá dotace je účelově určena k úhradě pouze uznatelných nákladů vymezených v čl. IV/6 a čl. 
V. této smlouvy a dle Pravidel o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Petřvald, ze dne 22. 2. 2016. 
 
Za rozdělení dotace příjemcem pro jednotlivé oddíly TJ je odpovědný statutární orgán příjemce. 
 
 
2. Konečná výše dotace bude příjemci poskytnuta s ohledem na skutečnou výši celkových uznatelných 
nákladů uvedených a doložených v rámci závěrečného vyúčtování dle čl. IV. bodu 8 písmeno i a j)  
této smlouvy. 
 
Pokud budou celkové skutečné uznatelné náklady projektu nižší než celkové předpokládané uznatelné 
náklady, resp. požadovanou dotaci,  pak příjemce obdrží dotaci ve výši skutečných uznatelných nákladů 
a konečná výše požadované dotace se tak úměrně sníží. 
 
Pokud celkové skutečné uznatelné náklady projektu překročí celkové předpokládané  uznatelné náklady, 
konečná výše dotace se nezvyšuje a příjemce obdrží maximálně částku ve výši  294.000,- Kč. 
Doba podpory činnosti žadatele: duben – listopad 2016. 
 
 
3.Účelem poskytnutí dotace je podpora činnosti příjemce v rozsahu uznatelných nákladů dle této 
smlouvy, především však dle článku IV/3  a IV/6 této smlouvy, pravidel o poskytování dotace 
z rozpočtu obce Petřvald a dle ustanovení  § 10a odst. 5 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a právních předpisů 
souvisejících a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 
 
4. Žádost příjemce ze dne  24. 3. 2016,  která byla projednána radou obce Petřvald dne 6. 4. 2016  
a doporučena zastupitelstvu obce Petřvald ke schválení. 
 
 
 

2. 



Poskytovatel poskytne příjemci dotaci za sjednaných podmínek v této smlouvě  na číslo účtu: 
242861217/0300 
 
Příjemce nevyčerpanou část dotace je povinen vrátit na číslo účtu poskytovatele: 1766194309/0800 
 
 
5. Finanční prostředky z dotace  lze použít výhradně na úhradu nákladů v období vztahující se ke 
stanovenému účelu za splněných podmínek upravených v zákoně č. 250/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, pravidel vydaných poskytovatelem o poskytnutí dotace,  a to v období ode dne 
1. 4. 2016 do dne  30. 11. 2016. Za čerpání poskytnuté dotace dle této smlouvy je zcela odpovědný 
statutární orgán příjemce. 
 
 
6. Finanční prostředky poskytnuté z dotace nelze převádět do následujícího kalendářního roku. 
 
 
7. V termínu pro předložení vyúčtování  jednak za I. pololetí 2016 do dne 30. 6. 2016 a hlavně pak 
celkově  do dne 30.  11.  2016  je příjemce povinen vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté 
dle této smlouvy na účet poskytovatele, popřípadě vrátit tu část poskytnuté dotace odpovídající výši 
poskytovatelem  neuznaným nákladům na realizaci činnosti příjemce. 
Příjemce je  povinen předat poskytovateli do dne 30. 11. 2016  písemnou Závěrečnou zprávu o čerpání 
dotace, včetně řádně podepsaného Čestného prohlášení statutárního orgánu příjemce dotace.  
 
 

 
čl. IV. 

Závazky smluvních stran 
 

1.Příjemce je povinen použít dotaci pouze k účelu  uvedeném dle čl. III/3. této smlouvy.  
Příjemce nesmí poskytnout dotaci převést na jiný právní subjekt či osobu. 
 
2. Příjemce je povinen předložit poskytovateli relevantní doklady za čerpání dotace ke dni  30. 6. 2016 
za I. pololetí 2016 a především nejpozději do dne 30. 11. 2016 předložit poskytovateli všechny 
relevantní doklady prokazující provedení úhrad nákladů spojených s účelem poskytnuté dotace, tj. 
doklady prokazující uznatelné náklady.  V případě, že příjemce nesplní sjednané smluvní podmínky pro 
poskytnutí dotace, tj. nepředložení relevantních dokladů k uznatelným nákladům, pak příjemci nelze 
poskytnout dotaci v požadované výši. 
 
3. Příjemce  musí zajistit ve svém účetnictví vedení analytické účetní evidence související s realizací 
žádosti, tzn. účtovat dotaci na zvláštním  analytickém účtu. 
Z účetních dokladů musí být jednoznačně prokazatelné, zda konkrétní výdaj nebo příjem je vykazován 
na podporovaný projekt dle žádosti a zda skutečně odpovídá  charakteru účelu dotace.  
Subjekty, které vedou daňovou evidenci v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve 
znění pozdějších předpisů, jsou povinny použít jiný prokazatelný způsob vedení evidence o finančních 
tocích účelu dotace. Doklady prokazující využití dotace příjemcem, musí být viditelně označeny takto: 
„Financováno z rozpočtu obce Petřvald“.  Originály všech dokladů musí být požadovaným způsobem 
označeny.  
Příjemce je povinen umožnit poskytovateli na základě jeho požadavku provedení kontroly všech 
prvotních účetních dokladů za účelem prověření předloženého projektu či žádosti.  
Poskytovatel bude vykonávat u příjemce kontrolu, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

3. 



4. Příjemce dotace je povinen do 15 dnů oznámit poskytovateli zahájení insolvenčního řízení, vstup do 
likvidace, změnu sídla změnu statutárního orgánu nebo jeho člena, změnu názvu, změnu bankovního 
spojení. 
 
5. Vrácení finančních prostředků podle čl. III., této smlouvy nezakládá právo příjemce na dočerpání 
finančních prostředků v následujícím roce.  
 
Rozhodným okamžikem vrácení nevyčerpaných finančních prostředků dotace zpět na účet 
poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce. 
 
6. Způsobilými - uznatelnými náklady jsou proplacené náklady, jež mohou být hrazeny z dotace a 
vyhovují zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, ve znění pozdějších předpisů jsou: nákup spotřebního sportovního vybavení, oprava a údržba 
sportovního areálu, náklady na energii, vodné, plyn, odvoz odpadu, služby spojené s pronájmem 
sportovních zařízení k tréninkům, na odměny rozhodčím, poháry pro účastníky sportovních akcí,  
případná autobusová doprava na zápasy pro oddíl kopané, cestovní výdaje na soutěže pro oddíl 
krasojízdy dále dle „Pravidel o poskytování dotace z rozpočtu obce Petřvald“, popřípadě dle dalšího 
rozhodnutí poskytovatele. 
 
 
Nezpůsobilými – neuznatelnými náklady jsou: odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr, 
ostatní osobní výdaje a odvody na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců příjemce, výdaje na 
školení, odměny statutárnímu orgánu, odstupné dle ZP, výdaje na propagaci, výdaje na pohoštění, 
náklady různé rekreační a léčebné pobyty a procedury, náklady na členské příspěvky poskytované 
členům příjemce, náklady na kulturní a společenské akce, které  nesouvisí s  činností příjemce a dále 
akce které nesouvisí  s účelem dotace.  
Dále viz  „Pravidla o poskytování dotace z rozpočtu obce Petřvald“  a platné právní předpisy 
upravující čerpání finančních prostředků na dotace z rozpočtu obce, popřípadě dle dalšího rozhodnutí 
poskytovatele. 
 
 
 
7.  Příjemce dotace se zavazuje při použití peněžních prostředků splnit tyto podmínky: 
 
a)řídit se při použití poskytnuté dotace touto smlouvou, 
b)použít poskytnutou dotaci v souladu s jejím účelovým určením a to pouze k úhradě uznatelných 
nákladů vymezených v čl. IV/6 a  čl. V. této smlouvy, dále pravidel o poskytování dotace,  
c)vrátit nevyčerpané peněžní prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než 10,- Kč zpět na účet 
poskytovatele do 7 kalendářních dnů ode dne předložení data stanoveného pro předložení závěrečného 
vyúčtování  (  viz čl. III/7 této smlouvy ), 
 
 
 
8.Příjemce se zavazuje dodržet tyto podmínky související s účelem, na nějž byla dotace poskytnuta: 
 
a)řídit se při vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou a právními předpisy souvisejícími 
s poskytnutou dotací, 
 
b) realizovat účel dotace vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a naplnit účelové 
určení dle této smlouvy, 
 
c) dosáhnout stanoveného účelu, tedy realizovat účel žádosti dle čl. III/3., této smlouvy, 
 
 

4. 



 
 
 
d) vést oddělenou účetní evidenci dokladů dle realizované žádosti, a to v členění na náklady financované 
z prostředků dotace a náklady financované z jiných zdrojů. Tato evidence musí být podložena 
účetními doklady ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
Čestné prohlášení příjemce o vynaložení finančních prostředků v rámci uznatelných nákladů 
realizované dle žádosti není považováno za účetní doklad, 
 
e) příjemce je povinen označit originály všech účetních dokladů vztahující se k účelu projektu textem: 
--- „Financováno z rozpočtu obce Petřvald“ dále uvést výši použité dotace v Kč 
--- pokud není z dokladu naprosto zřejmé, co bylo pořízeno z prostředků dotace, příjemce musí uvést  
     na dokladu co konkrétně  bylo zakoupeno či pořízeno z dotace  
--- datum a podpis statutárního orgánu příjemce dotace 
 
f) příjemce je povinen na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetních dokladů, a 
účetních výkazů příjemce týkajících se žádosti, 
 
g) předložit na požádání poskytovateli průběžné vyúčtování realizace žádosti, 
 
h)  předložit poskytovateli průběžné vyúčtování dle písmene g) tohoto odstavce smlouvy, které obsahuje 
popis zboží, materiálu, popis postupu práce na projektu, průběžného naplňování účelového určení a 
zhodnocení dodržování závazných ukazatelů, spolu s kopiemi účetních dokladů vztahujících se 
k uznatelným nákladům projektu a týkající se dotace a dokladů o jejich úhradě. V rámci závěrečného 
vyúčtování již příjemce není povinen předložit kopie účetních dokladů a dokladů  o  jejich úhradě, které 
předložil v rámci průběžného vyúčtování, 
 
i) předložit poskytovateli ke dni 30. 6. 2016 čerpání dotace z rozpočtu obce za I. pololetí 2016  a 
především ke dni 30. 11. 2016 předložit poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování celého 
realizovaného projektu, jež je finančním vypořádáním ve smyslu § 10a odst. 1 písmeno d) zákona č. 
250/2000 Sb.,  nejpozději do dne uvedené v čl. III/7. této smlouvy, včetně Závěrečné zprávy o čerpání 
dotace a čestného prohlášení statutárního orgánu. V závěrečné zprávě příjemce je povinen poskytovateli 
předložit čitelné kopie   dokladů  ( faktur, paragonů, výpisu bankovního účtu, pokladními doklady a 
jinými doklady, které se vztahují k použití dotace). Poskytovatel si vyhrazuje právo fyzické kontroly 
čerpání finančních prostředků z rozpočtu obce Petřvald, poskytnuté v rozsahu dle této smlouvy. 
 
j) předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování v tištěné podobě celého realizované žádosti tak, aby 
bylo úplné, bezchybné, včetně 
----závěrečné zprávy jako slovního popisu realizace žádosti s uvedením jeho výstupů a celkové 
zhodnocení, 
----seznamu účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům žádosti, včetně uvedení obsahu 
jednotlivých účetních dokladů, bankovních výpisu popřípadě výpisu z pokladního deníku 
----kopií účetních dokladů týkajících se dotace včetně dokladů o jejich úhradě, pro potřebu 
poskytovatele, 
----čestného prohlášení osoby oprávněné jednat za příjemce o úplnosti, správnosti a pravdivosti 
závěrečného vyúčtování. 
 
k) v souladu s právními předpisy  řádně uschovat originály všech účetních dokladů vztahujících se 
k realizaci žádosti,  na nějž byla poskytnuta dotace po dobu 10-ti let, 
 
 
 
 

5. 
 



 
 
l)  umožnit poskytovateli v souladu se zákonem o finanční kontrole řádné provedení průběžné a následné 
kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití  do účelového určení 
stanoveného touto smlouvou, provedení kontroly faktické realizace činnosti na místě a předložit při 
kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady. Kontrola na místě bude dle pokynu poskytovatele 
provedena v sídle příjemce nebo v sídle poskytovatele, 
 
m)  při peněžních operacích dle této smlouvy převádět peněžní prostředky na účet poskytovatele uvádět 
IČ,  dále nepřevést realizaci žádosti příjemce na jiný právní subjekt, 
 
n) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, informovat poskytovatele o všech změnách 
souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace, realizaci projektu či identifikačními údaji příjemce, 

 
o) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, informovat poskytovatele o vlastní přeměně nebo 
zrušení s likvidací, v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou práva a povinnosti vyplývající 
z této smlouvy. 
 
 
 
9. Porušení podmínek uvedených v odstavci 8 pod písmeny g), h), i), j), m), n), o) je méně závažné  ve 
smyslu § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. 
 
Odvod za tato porušení rozpočtové kázně se stanoví následujícím procentem: 
a)předložení vyúčtování podle odst. 8 písmene g) a i) po stanovené lhůtě 
 
do 7 kalendářních dnů     5% z celkové poskytnuté dotace 
od 8 do 30 kalendářních dnů  10% z celkové poskytnuté dotace 
od 31 do 50 kalendářních dnů  20% z celkové poskytnuté dotace 
 
b)porušení podmínky stanovené v odst. 8 písmeno h)  spočívající ve formálních nedostatcích 
průběžného vyúčtování   10% z celkové poskytnuté dotace 
 
c)porušení podmínky stanovené v odst. 8 písmeno j) spočívající ve formálních nedostatcích závěrečného 
vyúčtování      10% z celkové výše poskytnuté dotace 
 
d)porušení podmínky stanovené v odst. 8 písmeno m)      5% z celkové poskytnuté dotace 
  
e)porušení podmínky stanovené v odst. 8 písmeno n)         2% z celkové poskytnuté dotace 
 
f)porušení podmínky stanovené v odst. 8 písmeno o)       10% z celkové ceny poskytnuté dotace 
 
 
10. Poskytovatel je odpovědný za čerpání finančních prostředků z rozpočtu obce, proto je povinen 
sám jednostranně rozhodovat o tom, které náklady jsou uznatelné a které nikoliv. 
Příjemce dotace potvrzuje svým podpisem, že poskytovatelem neuznané náklady z poskytnuté dotace 
z rozpočtu obce Petřvald v roce 2016, jsou pravým dluhem příjemce, který je povinen uhradit ve 
stanoveném termínu poskytovateli. 
 
 
 
 
 

6. 



11. Příjemce bere na vědomí, že žádost o dotaci z rozpočtu obce Petřvald na svou činnost v roce 2017 
lze podat písemně poskytovateli v době ode dne 1. 2. 2017 do 28. 2. 2017. K pozdějším žádostem o 
dotaci z rozpočtu nebude přihlíženo. 
 
 

čl. V. 
Uznatelný náklad 

 
1.Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje podmínky zákona o účetnictví a dále všechny níže 
uvedené podmínky: 
 
a)vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace žádosti, tj. v době dle čl. III/2., této smlouvy, 
b)byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. III/3 a čl. IV/6   této smlouvy, 
c)vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole, 
d)je uveden v nákladovém rozpočtu projektu, popř. v žádosti předložené příjemcem ( viz příloha č. 1 ). 
 
2. DPH vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud příjemce není plátcem 
této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně. 
 
3. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. 
 
4. Doklady předložené příjemcem, které budou kontrolním orgánem označeny za neuznatelné, pak 
příjemce je povinen částku poskytnutou příjemci dotace odpovídající neuznatelným nákladům vrátit 
poskytovateli dotace v jím stanoveném termínu. 

 
 
 
 

čl. VI. 
Závěrečná ustanovení 

 
1.Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody smluvních stran nebo písemnou výpovědí. 
Poskytovatel má právo vypovědět tuto smlouvu s výpovědní lhůtou 15 kalendářních dnů ode dne 
doručení výpovědi příjemci v případě, že příjemce poruší rozpočtovou kázeň. 
 
2. Poskytovatel může tuto smlouvu vypovědět jak před proplacením dotace, tak i po proplacení dotace. 
 
3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemcem dotace stanovených touto smlouvou nebo 
porušením obecně závazných právních předpisů, kterého se příjemce dopustí: 
 
a)svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
b) poruší pravidla veřejné podpory, 
c) je-li statutární orgán příjemce dotace  nebo kterýkoliv jeho člen odsouzen za trestný čin, jehož 
skutková podstata souvisí s předmětem podnikání nebo činností příjemce, nebo pro trestný čin 
hospodářský, anebo trestný čin proti majetku ve smyslu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů a zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění 
pozdějších předpisů, 
 
d) bylo zahájeno insolvenční řízení  podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, 
ve znění pozdějších předpisů, 
e) příjemce dotace uvedl nepravdivě, neúplné nebo uvedl zkreslené údaje, popř. některé skutečnosti 
neuvedl, které se vztahují k uzavření této smlouvy, 
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f) příjemce dotace se ocitl v likvidaci, 
g) příjemce dotace změnil právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou 
oblast podpory, 
h) pro opakované neplnění smluvních i jiných právních povinností v souvislosti s touto smlouvou,  
i kdy byl k jejich nápravě vyzván poskytovatele. 
 
4. V případě výpovědi této smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace nevzniká 
a nelze se jej platně domáhat.  
V případě výpovědi smlouvy po proplacení dotace je příjemce povinen poskytnuté peněžní prostředky 
v plné výši vrátit bezhotovostním převodem na účet podnikatele bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do 15-ti kalendářních dnů od doručení výpovědi.  
Odpovědnost za vrácení poskytnutých peněžních prostředků příjemci nese statutární orgán příjemce. 
Odpovědnost statutárního orgánu vyplývá z ustanovení § 159 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, v platném znění a ustanovení § 52  
odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v platném znění. Z uvedeného důvodu 
poskytovatel dotace požaduje, aby statutární orgán, resp. její členové byli řádně pojištění na případ 
škody související s činností a výkonem funkce statutárního orgánu příjemce. 
 
5. Výpověď této smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího udělení. 
 
6. Výpovědní lhůta činní 3 kalendářní měsíce a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po 
měsíci, v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení výpovědi pro účely této 
smlouvy však nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil. 
 
7. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce dotace vrátí 
poskytnuté peněžní prostředky před uplynutím výpovědní lhůty. Jinak ukončení smluvního vztahu 
upraveného touto smlouvou dojde až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran, včetně 
vrácení celé dotace poskytovateli. 
 
8. Příjemce dotace je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět nejpozději však do konce 
lhůty pro podání vyúčtování, přičemž výpověď je účinná dnem jejího doručení poskytovateli. 
V takovém případě je příjemce povinen vrátit poskytnutou dotaci poskytovateli do 14 dnů ode dne 
účinnosti výpovědi. 
 
9. Při ukončení smlouvy dohodou je příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet 
poskytovatele poskytnutou dotaci, která mu byla vyplacena, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 
30 dnů ode dne doručení dohody podepsané smluvními stranami. 
 
10. Dohoda o ukončení smlouvy nabývá účinnosti dnem připsání vrácených peněžních prostředků na 
účet poskytovatele. 
 
11. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písmeno b) až e) zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení smlouvy musí být učiněn písemně a musí 
být v něm uvedeny důvody, které vedou k zániku smlouvy. 
 
12. Pokud příjemce ve stanovené lhůtě poskytnuté peněžní prostředky nevrátí v souladu s tímto článkem 
poskytovateli, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
13. Případné změny a doplňky této smlouvy budou řešit písemnými, vzestupně číslovanými dodatky 
k této smlouvě. 
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14. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží 
poskytovatel a  dvě příjemce. 
 
15. Nedílnou součástí této smlouvy je nákladový rozpočet žádosti, který tvoří přílohu žádosti. 
 
16. Příjemce prohlašuje, že  před podpisem této smlouvy se seznámil s Pravidly pro poskytování 
dotací z rozpočtu obce Petřvald, ze dne 22. 2. 2016.   
Příjemce dotace bere na vědomí, že poskytovatel je povinen tuto smlouvu dle ustanovení § 66c odst. 2 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejnit na úřední desce.  
 
17. Příjemce dotace souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem obsažených v této smlouvě 
a v čestném prohlášení statutárního orgánu příjemce,  ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, ve znění pozdějších právních předpisů a to po dobu 10 let ode dne uzavření této 
smlouvy.  
Příjemce je si zároveň vědom svých práv podle  zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve 
znění pozdějších právních předpisů. 
Příjemce současně prohlašuje, že sdělené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. 
 
18. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu.  
 
19. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomu úkonu oprávněny. 
 
20. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o 
celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
 
21. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů: 
 
Tato smlouva byla projednána a schválena zastupitelstvem obce Petřvald dne  30.5.2016,  usnesením 
číslo 7/13/2016. 
 
Přílohy: 
Žádost o poskytnutí dotace z  rozpočtu obce Petřvald, ze dne 24. 3. 2016 
Pravidla o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Petřvald, ze dne 22. 2. 2016. 
 
 
V Petřvaldě, dne  ..……….. 2016   V Petřvaldě, dne ..………… 2016 
 
 
Podpisy smluvních stran: 
 
 
za příjemce dotace:     za poskytovatele dotace: 
 

 
 
 
 
Ludmila Polášková    Václav Kološ 

  předseda TJ     starosta 
           

Tomáš Klečka 
  místopředseda  
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