
Smlouva č. ………….. 

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE 

Smlouva o poskytnutí dotace  

uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů 

Obec Horšice 
Horšice čp. 7,  334 55 
IČ: 00256609 
Zastoupena   Miroslavem Čepickým , starostou obce  
Bankovní spojení : 5523361/0100,  KB Přeštice 
(dále jen „poskytovatel“) 
 
a 
 
Jméno a p říjmení  fyzické osoby nebo název právnické osoby. 
Datum narození  fyzické osoby nepodnikatele 
Bydlišt ě fyzické osoby nepodnikatele, sídlo fyzické osoby podnikatele nebo právnické osoby 
IČ u právnické osoby nebo fyzické osoby podnikatele 
Údaj o zápisu ve ve řejném rejst říku  osoby v něm zapsané (soud, oddíl, vložka), v případě 
zápisu v jiném rejstříku uvést údaje z tohoto rejstříku. 
Označení zástupce , který bude podepisovat smlouvu, tj. statutární orgán právnické osoby, 
osoba určená vnitřními organizačními předpisy právnické osoby nebo pověřením 
statutárního orgánu, příp. jiná osoba na základě plné moci udělené statutárním orgánem 
právnické osoby nebo fyzickou osobou. 
Bankovní spojení: 
(dále jen „příjemce") 
 

uzavírají níže uvedeného dne, m ěsíce a roku  
tuto smlouvu o poskytnutí dotace : 

 
I. 

1. Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci dotaci ve 
výši .......... Kč, slovy:............. korun českých (dále jen „dotace"). 

2. Účelem poskytnutí dotace je ..............  

3. Dotace bude poskytnuta příjemci (převodem na bankovní účet či v hotovosti) do 30 dnů 
ode dne uzavření této smlouvy. 

4. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použít výlučně v souladu s účelem 
poskytnutí dotace dle či. I. odst. 2 této smlouvy, v souladu s podmínkami stanovenými 
v této smlouvě a v souladu s Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu Obce 
Horšice (dále jen „Pravidla"). Dotace musí být použita efektivně, účelně a 
hospodárně. 

5. Dotaci nelze použít na úhradu ostatních daní (vyjma DPH v souvislosti s účelem 
dotace). 

6. Bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele nesmí příjemce dotaci nebo její 
část poskytnout třetí osobě, není-li touto smlouvou stanoveno jinak. 

7. Příjemce je povinen vést dotaci ve svém účetnictví odděleně. 

8. Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do …………. 



9. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provedení kontroly dodržení účelu a 
podmínek použití poskytnuté dotace.  Při této kontrole je příjemce povinen 
vyvíjet veškerou poskytovatelem požadovanou součinnost 

10. Příjemce je povinen nejpozději do ................  předložit poskytovateli vyúčtování 
poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování"). 

Vyúčtování musí obsahovat: 

• soupis výdajů hrazených z poskytnuté dotace v rozsahu uvedeném v 
přílohách č. 3 a č. 4 obsažených v Pravidlech, 

• fotokopie všech dokladů dle přílohy č. 3 a č. 4. 

11. V případě, že dotace nebyla použita v celé výši ve stanovené lhůtě, je příjemce 
povinen vrátit nevyčerpanou část dotace na účet poskytovatele nejpozději do 15 dnů 
ode dne předložení vyúčtování poskytovateli. Nevrátí-li příjemce nevyčerpanou část 
dotace v této lhůtě, dopustí se porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

12. V případě, že příjemce použije dotaci nebo její část na jiný účel než účel 
sjednaný touto smlouvou v čl. I. odst. 2 a 4, poruší některou z jiných podmínek použití 
dotace nebo poruší některou z povinností uvedených v této smlouvě, dopustí se 
porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

Pokud příjemce předloží vyúčtování v termínu stanoveném v čl. I. odst. 10 této 
smlouvy, ale vyúčtování nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené v čl. I. odst. 
10 této smlouvy, dopustí se příjemce porušení rozpočtové kázně až v případě, že 
nedoplní nebo neopraví chybné nebo neúplné vyúčtování ve lhůtě 15 dnů ode dne 
doručení výzvy poskytovatele. 

13. V případě, že je příjemce dle této smlouvy povinen vrátit dotaci nebo její část, vrátí 
příjemce dotaci nebo její část na účet poskytovatele. 

 

II. 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. 

2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky. 

3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním textu této 
smlouvy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů. 

4. Poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením 
Zastupitelstva obce Horšice č…………………..ze dne……………. 

5. Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž poskytovatel obdrží 1 
vyhotovení a příjemce 1 vyhotovení. 

V Horšicích ............................................  V Horšicích ............................................  

            

…………………………….      …………………….. 

 Příjemce                                                                                           Poskytovatel 


