
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 8/2020 

Smluvní strany: 

Obec Přepychy 

517 32  Přepychy čp.5 

IČ: 00275280  

Bankovní účet: 1240141309/0800 

Zastoupená starostkou obce paní Zdeňkou Seidelovou 

(dále jen poskytovatel) na straně jedné 

 

a 

 

Mgr. Zuzana Luňáková 

Záhumenská 254 

517 71 České Meziříčí 

IČ: 63213206 

DIČ: CZ6562310227 

Zapsaná v: evidenci obecního živnostenského úřadu MÚ Dobruška 

Bankovní spojení: Moneta Money Bank, číslo účtu: 174-4350334594/0600 

 (dále jen příjemce) na straně druhé 

 

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: 

I. 

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci neinvestiční dotaci na činnost ve výši 10.000,- Kč, 

slovy „Desettisíckorunčeských“ (dále jen dotace). 

2.  Dotace je poskytnuta za účelem úhrady neinvestičních výdajů příjemce vznikajících při jeho činnosti 

– provoz pobytové služby Penzionu Bella – Penzion pro seniory. Příjemce je povinen použít 

příspěvek v souladu se žádostí příjemce ze dne 20.12.2019. 

3. Dotace bude poskytnuta hotově nebo převodem na bankovní účet příjemce do 15 dnů ode dne 

uzavření této smlouvy. 

 

II. 

 

1. Příjemce se zavazuje použít dotaci v souladu se sjednaným účelem poskytnutí příspěvku dle čl. I. této 

smlouvy. Příspěvek musí být použit účelně a hospodárně. 

2. Příjemce dotace je povinen použít příspěvek nejpozději do 30.11.2020 a nejpozději do 15.12.2020  

předložit poskytovateli vyúčtování dotace na formuláři, který je přílohou této smlouvy. 

3. K vyúčtování musí být připojeny doklady prokazující využití dotace a jejich úhradu, tzn. fotokopie 

faktur, výdajových pokladních dokladů včetně prvotních dokladů, vše s podrobným rozpisem plnění, 

případně s dodacím listem, kopie výpisů z běžného účtu.  Faktury nebo výdajové doklady ponesou 

označení „Čerpání dotace obce Přepychy za rok 2020". Nevyúčtování dotace v daném termínu je 

považováno za závažné porušení této smlouvy. 



4. Příjemce je povinen oznámit poskytovateli do 30 dnů písemně závažné skutečnosti, které mohou 

podstatně ovlivnit finanční hospodaření příjemce a náplň jeho činnosti, změnu stanov, bankovního 

spojení, statutárního zástupce. 

5. Příjemce je povinen umožnit osobám pověřeným poskytovatelem provést kontrolu účelu a podmínek 

využití dotace včetně kontroly účetnictví. Při této kontrole je příjemce povinen vyvíjet veškerou 

poskytovatelem požadovanou součinnost k provedení řádné kontroly. 

6. Nevyužije-li příjemce dotaci ke sjednanému účelu nebo využije-li ji jen zčásti, je povinen příspěvek 

či jeho nevyužitou část vrátit na účet poskytovatele č. 1240141309/0800 a to ve výše stanovené lhůtě 

pro předložení vyúčtování. 

III. 

1. Pokud příjemce poruší některý závazek dle této smlouvy, zejména použije-li příspěvek nebo jeho část 

na jiný účel, bude to považováno za porušení rozpočtové kázně ve smyslu §22 zákona č.250/2000 Sb., 

v platném znění. Poskytovatel v takovém případě uloží příjemci odvod do svého rozpočtu ve výši částky 

neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků svého rozpočtu spolu s povinností zaplatit penále ve 

výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, nejvýše však do výše této 

částky. Uložený odvod spolu s penále musí být odveden poskytovateli ve stanovené lhůtě. 

2. V případě, že příjemce zvlášť závažným způsobem poruší ustanovení této smlouvy, tj. pokud nevede 

účetnictví stanoveným způsobem nebo neumožní kontrolu čerpání dotace (včetně účetnictví) nebo čerpá 

příspěvek zjevně v rozporu se smlouvou, je poskytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Odstoupením 

se smlouva ruší a příjemce je povinen ihned poskytnuté prostředky vrátit na účet poskytovatele. 

IV. 

1. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně formou oboustranně 

podepsaných číslovaných dodatků. 

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

kterákoliv strana zveřejnit. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž poskytovatel obdrží 2 výtisky a příjemce 

1 výtisk. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

5. Poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy schválila Rada obce Přepychy dne 28.4.2020, zápis č. 

2020-06. 

  

 

 

V Českém Meziříčí dne …………………                       V Přepychách dne ……………………….. 

 

 

  

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

            Mgr. Zuzana Luňáková                     Zdeňka Seidelová, starostka obce 


