
Veřejnoprávní smlouva 
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce Vidče pro rok 2018 

(uzavřená dle §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád , ve znění pozdějších předpisů) 

Poskytovatel dotace: 

Příjemce dotace: 

mezi: 

Obec Vidče 

se sídlem: Vidče 96, 756 53 

zastoupený: starostou Mgr. Pavlem Drdou 

IČ: 00304433 

bankovní spojení: 4120851/0100 
(dále jen „poskytovatel") 

a 

TÉLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA VIDČE, z.s. 

sídlo: č.p. 432, 756 53Vidče 

IČ: 66184673 
zastoupený: předsedou Petrem Jurčou 

bankovní spojení: 1763940329/0800 

Spolkový rejstřík , L 641, vedená u Krajského soudu v Ostravě 

(dále jen „příjemce") 

I. 

Předmět smlouvy 

1.1 Poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený účel za podmínek uvedených v článcích li. až Ill. 
účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu obce ve výš i 180.000,- Kč, slovy jednostoosmdesát tisíc 
korun. 

1.2 Dotace je poskytována na spolufinancování provozu TJ Vidče - úhrada energií, náklady spojené 
s opravou a údržbou budovy TJ, náklady na cestovné pro sportovní oddíly, náklady spojené 
s opravou a údržbou hřiště, nákup sportovního vybavení, sportovních pomůcek a nářadí, režijní 
služby, náklady spojené s vedením účetnictví, nákup drobného materiálu - ceny, činnost oddílů 
kopané, stolního tenisu, futsalu a rekreačního sportu. 

li. 

Splatnost peněžních prostředků 

2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za účelem uvedeným v článku I. a to první 
splátku ve výši 90 tis. Kč do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy a druhou splátku do 
30.9.2018 na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy. 

2.2 Finanční prostředky lze použít na úhradu nákladů vzniklých v období od 1.1.2018 do 31.12.2018 
vztahujících se ke stanovenému účelu poskytnutí, které budou uhrazeny nejpozději do 
31 .12.2018. Finanční prostředky nelze převádět do následujícího kalendářního roku. 

-



2.3 V termínu pro předložení vyúčtování dle článku Ill. odstavec 3.2 vrátí příjemce nevyčerpané 
finanční prostředky na účet poskytovatele. Neučiní-li tak, jedná se o porušení rozpočtové kázně 
dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů . 

111. 

Povinnosti příjemce 

3.1 Příjemce je oprávněn použít dotaci pouze k účelu uvedenému v článku I. této smlouvy. 

3.2 Příjemce je povinen do 31 .1.2019 předložit finanční vypořádání dotace. Příjemce předloží 
poskytovateli originály dokladů , které jsou hrazeny z dotace. Na každém dokladu bude 
vyznačena informace o jejich financování z dotace. Dále příjemce předloží soupisku dokladů , 
které jsou hrazeny z dotace. Pokud příjemce nevyužije všechny prostředky dotace, je povinen 
nevyčerpanou část dotace vrátit poskytovateli. Nevyužité prostředky dotace vrátí příjemce na 
bankovní účet poskytovatele č. ú. 4120851/0100 nejpozději do data finančního vypořádání 
31.1.2019. Prostředky se považují za vrácené dnem připsání na bankovní účet poskytovatele. 

3.3 Příjemce je povinen do 15 dnů oznámit poskytovateli zahájení insolvenčního řízení, vstup 
právnické osoby do likvidace, změnu statutárního orgánu nebo jeho člena , změnu názvu, 
bankovního spojení, sídla či adresy. 

3.4 Vrácení prostředků podle odstavce 2.3 této smlouvy nezakládá právo p říjemce na dočerpán í 
finančních p rostředků v následujícím roce. 

IV. 

Kontrola a sankce 

4.1. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce bude poskytovatel postupovat 
v souladu s ustanovením § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů . 

v. 
Závěrečná ustanovení 

5.1 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami . 

5.2 Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními 
zákona č. 500/2004 Sb. , správní řád , ve znění pozdějších předpis ů , zákona č. 250/2000 Sb. , o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů , ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně 
závaznými předpisy. 

5.3 Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, vzestupně čís lovanými dodatky 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek se neuzavírá v případě 
změny názvu příjemce, statutárního zástupce, sídla či bankovního účtu kterékoli ze smluvních 
stran. V takovém případě postačí písemné oznámení o změně, které v případě změny 
bankovního účtu příjemce musí být doloženo kopií smlouvy o zřízení účtu. 

5.4 Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této smlouvě. 

-



5.5 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk. 

5.6. Příjemce prohlašuje a podpisem smlouvy stvrzuje, že byl před podpisem této smlouvy řádně a 
podrobně seznámen s podmínkami čerpání účelové neinvestiční dotace dle této smlouvy, bere 
na vědomí všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a zavazuje 
se k jejich plnění , stejně jako k plnění závazků vyplývajících mu z této smlouvy. 

5.7 Smluvní strany svými podpisy stvrzují , že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a 
svobodné vůle , nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

Doložka dle§ 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

Rozhodnuto orgánem obce: Zastupitelstvo obce Vidče 

Datum jednání a číslo usnesení: 20.2.2018, číslo usnesení 299/2018 

Ve Vidči dne J../_ l._ ť1} ( / 

za poskytovatele 

Mgr. Pavel Drda 
starosta obce 

Ve Vidči dne /.J. / . Ul/ 

za příjemce 

-


