
Dodatek č. 1  

 

k  veřejnoprávní  smlouvě  o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2020 uzavřené dne 29.1.20219 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,  

mezi poskytovatelem dotace  

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

a  

příjemcem  

ART TIME, z.s., IČ 2669048, se sídlem Plzeňská 94, Loděnice, PSČ 267 12. 

 

Smluvní strany se dohodly na změně článku I a II. smlouvy, a to takto: 

I. Předmět a účel Smlouvy :  

1. Poskytovatel poskytne ze svého rozpočtu příjemci neinvestiční dotaci ve výši 150 000,- Kč 

(Jednostopadesáttisíckorunčeských). Pro účely provádění běžné údržby pronajaté budovy 

„Klubu“ č.p. 94 v obci Loděnice tj. malování, údržba a opravy sanitárních zařízení, úklid 

pronajatých prostor včetně chodníku před vchodem do budovy bude poskytnuta dotace do 

výše 25 000,- Kč, na výdaje spojené s nájmem budovy a dodávkami energií, pojistného a 

nákupu věcných darů pro akce pořádané příjemcem bude poskytnuta dotace do výše 125 

000,- Kč.  

2. Dotace bude převedena na účet příjemce formou záloh ve dvou splátkách, a to k 31.1.2020 

ve výši 100 000,- Kč (Jednostotisíckorunčeských), k 31.5.2020 ve výši     50 000,- Kč 

(Padesáttisíckorunčeských). 

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. Příjemce nesmí 

bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele poskytnout dotaci nebo její část třetí 

osobě.  

4. Dotace bude čerpána v období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020.  

 

II. Další ujednání 

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

dotace.  

2. Příjemce je povinen nejpozději do 31. 10. 2020 předložit poskytovateli závěrečnou zprávu, jejíž 

součástí bude vyúčtování poskytnuté dotace. Vyúčtování bude obsahovat soupis výdajů hrazených  

 

 



z dotace v roce 2020, 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 30.11. 

2020.  

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. 

 

Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem obce Loděnice dne 27.7. 2020.  

 

 

 

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

 

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

za poskytovatele dotace      za příjemce dotace  

     starosta obce                        předseda spolku 


