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Veřejnoprávní smlouva číslo 2364462101 

 o poskytnutí dotace  
 

I. 

Smluvní strany 

 
právnická osoba 

Obec Staňkovice 

se sídlem:  Staňkovice č.p.30, PSČ: 28504 Uhlířské Janovice 

IČ:   00236446 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. – číslo účtu 10526161 / 0100   
   IBAN: CZ6801000000000010526161 
zastoupena:  Jaroslav Zahradníček, starosta obce – Obecní úřad Staňkovice 

registrace:  OVM registrující 00007064 Ministerstvo vnitra, datum vzniku 1.7.1973 

právní forma:  801 / Obec;  CZ-NACE: 84110 Všeobecné činnosti veřejné správy 

spojení:  e- mail: ous@mujbox.cz;  datová schránka: dgkb2tk 

dále jen jako „poskytovatel“    
na straně jedné 

 

a 
 

právnická osoba 

Obec Vavřinec 

se sídlem:  Vavřinec č.p.89, PSČ: 28504 Uhlířské Janovice 

IČ:   00236551 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. – číslo účtu 8127161/0100 

zastoupena:  Jana Semerádová, starostka obce 

registrace:  OVM registrující 00007064 Ministerstvo vnitra, datum vzniku 1.7.1973 

právní forma:  801 / Obec;  CZ-NACE: 84110 Všeobecné činnosti veřejné správy 

spojení:  e- mail: vavrinec@cmail.cz;  datová schránka: xpyakrv 

dále jen jako „zřizovatel“, 

pro potřebu své příspěvkové organizace 

 
právnická osoba 

Mateřská škola Vavřinec 

se sídlem:  Vavřinec č.p.89, 28504 Uhlířské Janovice 

IČ:   70993556 

bankovní spojení: 51-6081600207/0100 

zastoupena:  ředitelka školy Bohumila Strnadová 

registrace:   Sp.zn. Pr 358 vedená u Městského soudu v Praze, datum zápisu 19.2.2003 

právní forma:  331 příspěvková organizace  

spojení:  e-mail: vavrinecek@tiscali.cz, datová schránka: u47k3i9 

dále jen jako „příjemce“, 
na straně druhé, 
 
také obecně poskytovatel a příjemce  společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní 

strana“, 
 

uzavírají v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,  a 

§ 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů, tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace:   

 

 

 

mailto:ous@mujbox.cz
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II. 

Obecná ustanovení 

Zastupitelstvo obce Staňkovice rozhodlo dle usnesení č.10/2018-2022 ze dne 30.12.2020 podle zákona 

č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a následně zákona č. 99/2017Sb., kterým se mění zákon č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích 

(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony a dále v souladu se zákonem č.250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace ve výši 

a za podmínek dále uvedených v této smlouvě. 

 

III. 

Účel dotace 

 

1. Poskytovatel poskytuje tuto neinvestiční dotaci na pořízení didaktických pomůcek  (dále jen 

„akce“), které budou pořízeny ve školním roce 2020 – 2021, aplikovány v prostorách příjemce 

a využity při aktivitách dětí. Účel dotace byl specifikován v žádosti příjemce ze dne 

03.03.2021. 
 

2. Příjemce je povinen užít tuto neinvestiční dotaci jen k účelu uvedeném v čl. II odst.1 této 

smlouvy. Dotace nesmí být použita k jinému účelu. 

 

3. Peněžní prostředky nesmí příjemce poskytnout jiným právnickým nebo fyzickým osobám, 

pokud nejde o úhrady spojené s realizací, účelu na nějž byla dotace poskytnuta. 

 

IV. 

Časové užití dotace a doba, ve které má být dosaženo účelu dotace 

 

1. Dotace musí být využita do 31.8.2021 a podléhá finančnímu vypořádání s rozpočtem 

poskytovatele za rok 2021. 

 

V. 

Výše a čerpání dotace (Způsob proplácení dotace) 

 

1. Tato neinvestiční dotace bude poskytnuta jednorázově ve výši =20.000,- Kč, (slovy: 

dvacettisíc korun českých) (dále jen „dotace“) bezhotovostním převodem na výše uvedený 

účet příjemce po nabytí platnosti této smlouvy. 

 

2. Příjemce se zavazuje uchovávat dokumentaci k příslušné dotaci po dobu 3 let po skončení 

akce. 

 

3. Pokud příjemce použije dotaci v rozporu s touto smlouvou nebo nevyčerpá všechny prostředky 

dotace na stanovený účel, je povinen vrátit nevyčerpanou částku nejpozději do 15 dnů po 

předložení vyúčtování dotace poskytovateli. 

 

4. Dotace nesmí být příjemcem použita v roce 2020 a 2021 na tentýž účel současně s jinými 

prostředky účelově poskytnutými ze státního rozpočtu. 

 

5. Neinvestiční dotací se pro účely této smlouvy rozumí dotace, která musí být použita na úhradu 

jiných výdajů než:  

a) výdajů spojených s pořízením hmotného majetku dle § 26 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb.,              

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a od 1.1.2018 dle budoucího znění novel 

č.200/2017 Sb., č.225/2017 Sb., č.293/2017 Sb. (dále jen „cit. zákona“), 

b) výdajů spojených s pořízením nehmotného majetku dle § 32a odst. 1 a 2 cit. zákona, 

c) výdajů spojených s technickým zhodnocením, rekonstrukcí a modernizací ve smyslu § 33 

cit. zákona. 
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VI. 

Vypořádání a vyúčtování poskytnuté dotace 

 

 

1. Veškeré platby faktur souvisejících s uvedenou akcí je příjemce povinen dodavatelům 

poukázat bezhotovostním převodem ze svého bankovního účtu uvedeného v záhlaví této 

smlouvy, a to nejpozději do 31.08.2021. 

 

2.  Příjemce je povinen předložit poskytovateli po ukončení realizace akce nejpozději do 

30.09.2021 závěrečnou zprávu a vyúčtování poskytnuté dotace. Vyúčtování musí obsahovat:  

 

a) řádně vyplněný formulář vyúčtování dotace 

b) soupis dokladů souvisejících s realizací akce s uvedením výše částky a účelu platby u 

dokladů a jako přílohy přiloží prosté fotokopie těchto dokladů. 

c) další doklady : 

• kopie výpisů z účtu příjemce prokazujících zaplacení faktur vystavených dodavateli na 

akci  

• případné doklady prokazující splnění povinnosti uvedené v odst. V a VII této smlouvy 

(fotografie apod.).   

 

 

VII. 

Porušení rozpočtové kázně a výpověď smlouvy 

 

1. Příjemce bere na vědomí, že každé porušení povinností podle této smlouvy bude považováno 

za porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, aktuální znění s novelou 

č.527/2020 Sb. s účinností od 1.6.2021. Poskytovatel je oprávněn požadovat odvod a úhradu 

penále za porušení rozpočtové kázně. 

 

2. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli a jím pověřeným osobám provedení kontroly 

dodržení účelu a podmínek využití poskytnuté dotace, včetně kontroly účetnictví. Při této 

kontrole je příjemce povinen vyvíjet veškerou poskytovatelem požadovanou součinnost 

potřebnou k provedení řádné kontroly. 

 

3. Příjemce je povinen splnit případná opatření, která mu budou uložena kontrolním orgánem 

poskytovatele na základě kontrol zaměřených na čerpání dotace, a to v termínu, rozsahu a 

kvalitě dle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Příjemce je povinen 

písemně informovat orgán, který mu opatření uložil, o splnění uložených opatření k nápravě. 

 

4. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět z důvodů vzniklých na straně příjemce, a to 

zejména v případě, že po uzavření smlouvy nastane nebo vyjde najevo skutečnost, která k tomu 

poskytovatele opravňuje, že údaje které mu příjemce sdělil a které měly vliv na rozhodnutí o 

poskytnutí dotace jsou nepravdivé nebo využití dotace není v souladu s účelem uvedeným v čl. 

III. odst. 1 této smlouvy a další práva a povinnosti vyplývající z § 167 zákona č.500/2004 Sb., 

správní řád, aktuální znění s novelou č.403/2020 Sb., a znění pozdějších předpisů. 

 

5. V případě výpovědi smlouvy před poskytnutím dotace, nevzniká příjemci nárok na poskytnutí 

dotace. V případě výpovědi smlouvy po poskytnutí dotace či její části je příjemce povinen již 

poskytnuté finanční prostředky poskytovateli vrátit bezhotovostním převodem na bankovní 

účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po 

uplynutí výpovědní doby.   

 

6. Výpovědní lhůta činí 10 dní a začíná běžet dnem doručení písemné výpovědi příjemci. 
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7. V písemné výpovědi poskytovatel uvede zjištěné skutečnosti, které jej prokazatelně vedly 

k písemné výpovědi smlouvy, a vyzve příjemce k vrácení dotace nebo její části.  

 

8. Poskytovatel je oprávněn požadovat úhradu penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 

promile denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, nejvýše však do výše této 

částky. 

 

 

VIII. 

Ostatní ujednání 

 

1. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy na straně příjemce ke změně podmínek, za 

kterých byla dotace poskytnuta, je příjemce povinen oznámit toto poskytovateli neprodleně 

po zjištění změny.   

 

2. Poskytovatel je oprávněn provádět u příjemce kontrolu v rozsahu potřebném k posouzení, zda 

je tato smlouva dodržována.  

 

 

IX. 

Závěrečná ujednání 

 

1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá smluvní 

strana obdrží po jednom výtisku. 

 

2. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků, 

podepsaných oběma smluvními stranami. 

 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že smlouvu uzavírají z vážné a svobodné vůle, její obsah 

může kterákoliv strana zveřejnit. 

 

4. Na důkaz výslovného souhlasu s obsahem a všemi ustanoveními této smlouvy a své pravé, 

svobodné vůle, je tato smlouva po jejím přečtení smluvními stranami vlastnoručně podepsána. 

 

5. Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 

6. V případě, že dotace poskytovaná touto smlouvou nepřevyšuje 50.000 Kč, nabývá tato smlouva 

účinnosti dnem její platnosti a převodu prostředků na účet poskytovatele. 

 

 Je-li dotace poskytovaná touto smlouvou vyšší než 50.000 Kč, nebo tuto částku převýší 

zveřejněním dodatku, nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění na úřední desce 

poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to do 30 dnů ode dne jejich uzavření 

dle §10d, zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 

pozdějších předpisů. Veřejnoprávní smlouvy (včetně dodatků) musí být tímto způsobem 

zveřejněny po dobu 3 let. 

Smluvní strany s uveřejněním této smlouvy v takovém případě výslovně souhlasí a dohodly se, 

že smlouvu na svých oficiálních internetových stránkách způsobem umožňujícím dálkový 

přístup uveřejní po dobu minimálně 3 let poskytovatel. Příjemce je povinen poskytnout k tomu 

poskytovateli potřebnou součinnost.   

 

7. Poskytnutí této neinvestiční dotace dle uvedené smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce 

Staňkovice usnesením č.11/2018-2022 ze dne 31.3.2021. 
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8. Tato smlouva byla schválena zřizovatelem, kterým je Obec Vavřinec, usnesením č. 21/20/2021 

ze dne 29.4.2021 

 

 

Ve Staňkovicích dne 31.3.2021     Ve Vavřinci dne 30.4.2021 

 

 

 

Za poskytovatele:    Za příjemce: 

 

 

 

…………………………………..  ………………………………………………………. 

                               Bohumila Strnadová,  

starosta obce Staňkovice                                ředitelka školy 

 


		2021-05-03T17:55:16+0200
	Jaroslav Zahradníček




