
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA 

O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE ZAKŘANY 

č. 1/2022 

 

Smluvní strany: 

1. Obec Zakřany 

zastoupená:   Milanem Veverkou, starostou 

sídlo:    Zakřany 7, 664 84 

IČ:    00282880 

tel.:    546431483 

e-mail:    starosta@zakrany.cz 

bankovní spojení:  Komerční banka 

dotační výdajový účet: 4124641/0100 (slouží i pro vratky dotace) 

(dále jen „poskytovatel“) 

a 

2. TJ Sokol Zakřany 

zastoupený:   Ondřej Kožíšek 

sídlo:    Zakřany 34, 664 84 

IČ:    00558648 

tel.:    792313911 

e-mail:    kozisekondrej1@gmail.com 

bankovní spojení:  Česká spořitelna a. s. 

č. ú.:    2023732369/0800 

(dále jen „příjemce“) 

 

 

uzavírají tuto  

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE ZAKŘANY 

 

 

Článek I. 

Účel dotace 



1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí neinvestiční finanční podpory z rozpočtu 

poskytovatele ve formě dotace (dále jen „dotace“) na výdaje: el. energie, poplatky FAČR, 

hostování a přestupy hráčů, opravy a údržba kabin a hřiště, strojní a mechanické vybavení 

pro opravy a údržbu kabin a hřiště, sportovní vybavení, pronájmy hřišť a hal, tréninková 

příprava, praní dresů a zajištění úklidu kabin, občerstvení rozhodčích a hráčů, reklama a 

propagace oddílu, poplatky za daňovou a účetní činnost, splátky úvěru, internetové a právní 

služby dle žádosti projednávané dne 6. 4. 2022 na veřejném zasedání ZO. 

2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákona o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů“). 

3. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 

změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 

veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 

Článek II. 

Výše dotace 

Příjemci je poskytována dotace ve výši: 130.000 Kč (slovy: sto třicet tisíc korun českých) na 

výdaje dle čl. I. této smlouvy. 

 

Článek III. 

Způsob poskytnutí dotace 

Dotace bude poukázána jednorázově v hotovosti k rukám příjemce, nebo bankovním převodem na 

účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy. 

Dotace je poskytována s povinností následného vyúčtování. 

 

Článek IV. 

Podmínky použití dotace, práva a povinnosti příjemce 

1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci nejpozději do 30. 11. 2022. Prostředky dotace nelze převádět 

do roku následujícího.  

2. Příjemce je povinen předložit poskytovateli nejpozději do 5. 12. 2022 finanční vyúčtování 

dotace. V tomto termínu musí být finanční vyúčtování dotace doručeno poskytovateli, 

nepostačuje předání k poštovnímu doručení. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli, 

nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Nejpozději k termínu 

pro předložení finančního vyúčtování dotace je příjemce rovněž povinen vrátit převodem na 

účet poskytovatele, uvedený v záhlaví této smlouvy, případnou nepoužitou část dotace a 

informovat poskytovatele o zaslané vratce. Příjemce doloží finanční vyúčtování dotace 

soupisem všech prvotních účetních a dalších dokladů prokazujících vznik uznatelných výdajů 

na formuláři Finanční vyúčtování dotace, který je přílohou této smlouvy. Příjemce doloží 

finanční vyúčtování dotace také kopiemi všech dokladů prokazujících čerpání dotace (zejména 

faktur, dodacích listů, smluv, paragonů apod.). 

3. Pokud příjemce dotace nevyúčtuje dotaci ve stanoveném termínu nebo ji použije 

v rozporu s uzavřenou smlouvou, je povinen dotaci vrátit zpět na účet obce Zakřany, 

uvedený v záhlaví této smlouvy. 



Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

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

den podpisu poslední smluvní strany. 

2. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení. 

3. 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. 

4. Příjemce svým podpisem stvrzuje správnost údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, 

především pak název, sídlo, IČ a číslo účtu. 

 

 

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

předpisů 

O poskytnutí dotace rozhodlo Zastupitelstvo obce Zakřany dne 6. 4. 2022 usnesením č. 7/1/2022. 

 

 

 

Zakřany dne: 13. 4. 2022                                                                      Zakřany dne: 13. 4. 2022 

    

 

 

 

 

………………………………………….  …………………………………………. 

       Obec Zakřany                                                            Ondřej Kožíšek 

     (poskytovatel)                 (příjemce) 

  


