
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí příspěvku 

 

1. Obec Nížkovice, se sídlem Nížkovice č.p. 39, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 00292168, 

zastoupena starostou obce Dušanem Horákem, číslo bankovního účtu 4420731/0100, jako 

poskytovatel příspěvku (dále jen obec), 

 

a 

 

2. Příjemce příspěvku 

 

(dále jen příjemce) 

 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu: 

 

I. 

1. Obec touto smlouvou poskytuje příjemci finanční příspěvek ve výši (částka) (slovy) Kč, dle 

předložené žádosti o poskytnutí příspěvku ze dne (den, měsíc, rok), která tvoří nedílnou 

součást této smlouvy – příloha č. 1. Příjemce prohlašuje, že od obce tento příspěvek na 

uvedený účel bez jakýchkoli výhrad přijímá. 

2. Příjemce je oprávněn čerpat příspěvek od (den, měsíc, rok) nejpozději do (den, měsíc, rok). 

Čerpáním příspěvku se rozumí úhrada výdajů hrazených z příspěvku. 

3.   Podmínky, které je příjemce povinen při použití peněžních prostředků splnit: 

- příspěvek musí být použit toliko na účel uvedený v žádosti: (účel z žádosti) 
 - příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních prvotních účetních 

dokladů prokazujících použití dotace uvedením ,,hrazeno z dotace Obce Nížkovice ve 

výši (částka),-Kč“. Příjemce uvede toto označení zejména na originálech výdajových 

pokladních dokladů a dále pak na originálech faktur a zjednodušených daňových 

dokladech, 

 - výše uvedeného účelu musí být dosaženo do (den, měsíc, rok). 

 - vyúčtování použití příspěvku na předepsaném formuláři – příloha č. 2 – musí být 

předloženo obci nejpozději do (den, měsíc, rok). K vyúčtování příjemce doloží také kopie 

všech prvotních účetních a dalších dokladů prokazujících čerpání příspěvku. 

4.  Neuznatelnými výdaji jsou výdaje vynaložené na: 

 - nákup věcí osobní spotřeby 

 - penále, pokuty, sankční poplatky 

 - úhradu členských příspěvků 

 

II. 

1. Obec vyplatí příspěvek příjemci na účet č. (číslo účtu příjemce) do pěti dnů od uzavření této 

smlouvy. Smlouva je uzavřena dnem, kdy dojde k jejímu podpisu všemi jejími účastníky 

(tj. dnem podpisu posledního účastníka). 

2. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude akci realizovat na svou vlastní zodpovědnost, 

v souladu s právními předpisy a s podmínkami této smlouvy. 

3. Použije-li příjemce prostředky k jinému účelu než je uvedený v této smlouvě, považují se 

tyto prostředky za neoprávněně použité ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. V takovém případě je příjemce povinen 

vrátit takto neoprávněně použité prostředky.  

4. V případě nedočerpání příspěvku se příjemce zavazuje vrátit nepoužité peněžní prostředky 

na účet obce nejpozději do (den, měsíc, rok).  

5. Nevrátí-li příjemce v termínu vyúčtování nevyčerpané prostředky na účet poskytovatele, 

považují se tyto prostředky za neoprávněně použité ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. V takovém případě je 

příjemce povinen vrátit takto neoprávněně použité prostředky včetně penále dle platných 

právních předpisů. 



6. Nepředloží-li příjemce řádně a včas vyúčtování příspěvku, je povinen vrátit 100 % příspěvku 

na účet poskytovatele včetně penále dle platných právních předpisů. 

7. Spolu s předložením vyúčtování příspěvku předloží žadatel výroční zprávu organizace za rok 

ve kterém se čerpá příspěvek (netýká se fyzických osob). Výroční zpráva bude obsahovat 

minimálně aktuální počet členů, zprávu o činnosti za uvedený rok a složení vedení 

organizace.  

8. Příjemce je povinen umožnit orgánům obce provést kontrolu čerpání příspěvku po dobu    5-

ti let   následujících po roce, v němž byl příspěvek poskytnut. 

 

III. 

1. V případě přeměny právnické osoby nebo zrušení právnické osoby likvidací je příjemce 

povinen obec o této skutečnosti neprodleně, tj. nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy tato 

skutečnost nastane, informovat. V případě přeměny právnické osoby dojde k přechodu 

práv a povinností z této smlouvy vyplývajících na právního nástupce příjemce. V případě 

zrušení příjemce právnické osoby likvidací je příjemce povinen dosud nevyčerpané 

poskytnuté finanční prostředky na základě této smlouvy bezodkladně vrátit na účet obce, 

nejpozději do 10 dnů ode dne přijetí rozhodnutí o zrušení právnické osoby likvidací 

příslušným orgánem této právnické osoby. 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích. Po podpisu oběma smluvními stranami 

obdrží jeden obec a jeden příjemce. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření. Za den uzavření se považuje den 

podpisu poslední smluvní strany. 

4.  Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 

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. 

 

 

Doložka dle § 41, zákona č.128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů. 

O poskytnutí finančního příspěvku bylo rozhodnuto Zastupitelstvem obce Nížkovice dne 

(den, měsíc, rok), usnesením č. (číslo usnesení). 

 

 

 

 

V Nížkovicích dne …………………   V Nížkovicích dne ………………. 

 

 

 

 

 

 

 

………………………..………    ………………………………….. 

            Dušan Horák                                                            jméno, příjmení osoby zastupující   

            starosta obce                                                                                  příjemce                                                                                                              

         

 

 

 

 

Příloha č. 1 Žádost 

Příloha č. 2 Finanční vyúčtování dotace 

Příloha č. 4 Výroční zpráva  


