
 

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace  
 

uzavřená dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů a §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád  

 

 

Obec Loděnice, IČ 00233510 se sídlem: Husovo náměstí 4, Loděnice, PSČ 267 12 

Bankovní spojení: 1724131/0100 

zastoupená starostou obce panem Václavem Bauerem 

na straně jedné  

(dále jen jako „poskytovatel“) 

 

a 

 

Atleticko-Fotbalový Klub, z.s., IČ 43763766, se sídlem U hřiště 86, Jánská, Loděnice, 

PSČ 267 12 

Bankovní spojení: 262200336/0300 

zastoupený předsedou panem Josefem Tůmou 

na straně druhé 

(dále jen jako „příjemce“) 

 

 

uzavírají  tuto smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Loděnice    

(dále jen „Smlouva“) 

 

 

I. 

Předmět a účel Smlouvy 

 

1. Poskytovatel poskytne ze svého rozpočtu příjemci neinvestiční dotaci ve výši 

 

230 000,- Kč (Dvěstětřicettisíckorunčeských) 

 

na zajištění provozu a činnosti klubu, tj. provádění běžné údržby na hlavním a tréninkovém 

hřišti, malování a údržba šaten a sociálního zařízení, pravidelný úklid užívaných prostor a 

přístupové komunikace, sekání trávy, nákupy energií, pohonných hmot, věcné dary, vybavení 

hřišť, sportovní výstroje, startovné, dopravné a další sportovní činnost. 

 

2. Dotace bude převedena na účet příjemce formou záloh ve dvou rovnoměrných splátkách, a 

to k 31.1.2018 a k 31.7. 2018 

 

3. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použít k účelu popsanému v bodě 1 této Smlouvy a 

za podmínek stanovených touto Smlouvou a platnými právními předpisy. 

 

4. Dotace bude čerpána v období od 1.1. 2018 do 31.12. 2018. 

 

 

II. 

Další ujednání 

 

1. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provedení kontroly dodržení účelu a 

podmínek použití dotace. 



 

 

2. Příjemce je povinen nejpozději do 31.3.2019 předložit poskytovateli závěrečnou 

zprávu, jejíž součástí bude vyúčtování poskytnuté dotace. Vyúčtování bude  obsahovat 

soupis výdajů hrazených z dotace v roce 2018, fotokopie faktur a výdajových dokladů 

a čestné prohlášení, že výdaje uvedené v soupisu jsou shodné se záznamy v účetnictví 

příjemce. 

 

3. Nevyužité finanční prostředky se příjemce zavazuje vrátit na účet poskytovatele 

nejpozději do 30.6. 2019. 

 

4. Nedodržení účelu použití dotace se považuje za porušení rozpočtové kázně podle § 22 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů. Poskytovatel uloží příjemci odvod do svého rozpočtu ve výši 

částky neoprávněně použitých prostředků svého rozpočtu spolu s povinností zaplatit 

penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, nejvýše však do 

této částky, a to do 30 dnů od rozhodnutí poskytovatele o vrácení neoprávněně 

použitých prostředků včetně penále. Pokud bude penále nižší než 1 000 Kč, neuplatní 

se. 

 

 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma stranami. 

 

2. Změny a doplňky této Smlouvy mohou být provedeny pouze se souhlasem obou stran, a to 

písemnou formou. 

 

3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží příjemce a dva 

poskytovatel. 

 

 

 

IV. 

 

Poskytnutí dotace bylo schváleno Zastupitelstvem obce Loděnice dne 15.11.2017. 

 

 

 

V Loděnici dne....................................             V Loděnici dne...................................... 

 

 

 

 

 

 

..................................................... ................................................ 

 

za poskytovatele dotace 

starosta obce 

 

za příjemce dotace 

předseda spolku 

 


