
Evidenční č. DOT 17/2021 

Smlouva 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Černilov,  

schválené Zastupitelstvem obce Černilov,  
usnesením č. 2021 12 09 A14 ze dne 9. 12. 2021 

 
Poskytovatel: 
Obec Černilov 
se sídlem:  čp. 310, 503 43 Černilov 
zastoupená:   Ing. Stanislavem Javůrkem, starostou obce 
IČ:    00268674 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s., č. účtu 1080818359/0800 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
Příjemce: 
FK Černilov 
se sídlem:  čp. 38, 503 43 Černilov 
Zastoupený   Ing. Jaroslavem Pokrupou, předsedou spolku 
IČ    70851166 
Tel.:    602 613 633 
e-mail:   info@fkcernilov.cz 
Bankovní spojení:  2400403756/2010 
(dále jen příjemce) 
 
uzavírají tuto smlouvu 
 
 

1. Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace příjemci pro rok 2021 ve výši 75.000 Kč (slovy 
sedmdesát pět tisíc korun českých). 

 
2. Příjemce se zavazuje použít tuto dotaci na celoroční sportovní činnost klubu.  

 
3. Dotace bude poskytnuta jednorázově a bude poukázána na výše uvedený účet příjemce 

dotace do 14-ti dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami, resp. po schválení 
smlouvy Zastupitelstvem obce.  
 

2. Základní ustanovení 
 

1. Dotace podle čl. I. odst. 1) této smlouvy se poskytuje výhradně za účelem vymezeným v čl. I. 
odst. 2) této smlouvy, a to prostřednictvím účtu poskytovatele. 
 

2. Dotace bude příjemci poukázán poskytovatelem na základě řádně uzavřené smlouvy o 
poskytnutí dotace mezi poskytovatelem a příjemcem. 

 
3. Dotace se poskytuje příjemci v ý h r a d n ě na výše uvedené účely uskutečněné v roce 2021 

dle ust. čl. I. odst. 2) této smlouvy. 
 

4. Na poskytnutí dotace není právní nárok. 
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3. Povinnosti příjemce 
 

1. Dotace se poskytuje zálohově. Příjemce je povinen předložit poskytovateli vyúčtování dotace 
dle této smlouvy. Toto vyúčtování předloží nejpozději do 31. 1. 2022 na OÚ v Černilově 
(účtárna, ing. Jana Horáková, účetní). Případné vypořádání provede do 31. 1. 2022 na účet 
obce Černilov č. 1080818359/0800, pod variabilním symbolem, kterým je IČ příjemce.  
 

2. Příjemce je povinen předložit vyúčtování dotace dle čl. I. odst. 1) a 2) této smlouvy a podle 
příslušných ustanovení zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
včetně účetních dokladů, zprávy o činnosti, apod. s originálním podpisem. Účetní doklady 
prokazující čerpání musí mít všechny náležitosti účetních dokladů. Při dokládání vyúčtování 
fakturami je nutné, aby příjemce současně doložil výdajový nebo příjmový pokladní doklad, 
popř. stvrzenku nebo výpis z bankovního účtu jako doklad o úhradě. 
 

3. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné použití přidělených prostředků a za jejich řádné a 
oddělené sledování v účetnictví. Příjemce dotace je povinen trvalým způsobem označit prvotní 
účetní doklady týkající se čerpání dotace.  

 
4. Další ujednání 

 
1. Pokud bude objektivně zjištěno, že poskytnutá dotace byla použita jinak, než je uvedeno v čl. 

I. odst. 2) této smlouvy, je příjemce povinen vrátit předmětnou dotaci v plné výši na účet 
poskytovatele. 
 

2. O veškeré změny v čerpání příjemce žádá předem a písemně. 
 

3. Pokud příjemce ani po výzvě vyúčtování dotace nepředloží, je povinen vrátit dotaci v plné výši 
na účet poskytovatele. 
 

4. Příjemce se zavazuje připravit a předložit příslušným orgánům obce na požádání účetní 
doklady dokumentující způsob využití a výši čerpání dotace a umožnit jim kontrolu svého 
hospodaření s prostředky obce. 

5. Právo kontroly a sankce v případě neoprávněného použití prostředků je nepromlčitelné. 
 

6. Pokud v době plnění smlouvy dojde k zániku, transformaci nebo sloučení příjemce je povinen 
tuto skutečnost oznámit do 8 dnů poskytovateli a přednostně vypořádat vztah k rozpočtu obce 
a nejpozději do 1 měsíce od ukončení činnosti a v této lhůtě vrátit případnou nevyužitou 
částku dotace na účet poskytovatele. 

7. Bude-li dotace použita v rozporu s touto smlouvou, nebo neprokáže-li příjemce její použití pro 
účely stanovené v čl. I. této smlouvy, je povinen dotaci nebo její část vrátit na účet 
poskytovatele do 1 měsíce od písemného uplatnění tohoto požadavku. V případě nedodržení 
této lhůty vzniká příjemci povinnost uhradit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z 
nevrácené částky dotace za každý den prodlení. Stejná smluvní pokuta se sjednává pro 
případ nevrácení nedočerpané zálohy dotace v termínu stanoveném v čl. III., bodě 1. této 
smlouvy. 

8. Příjemce nemůže přidělené finanční prostředky poskytnout jiným právnickým nebo fyzickým 
osobám, pokud se nejedná o úhradu výkonů a služeb spojených s realizací projektu nebo 
činnosti dle schváleného rozpočtu, na který byly prostředky poskytnuty.  

9. Z dotace nelze hradit výdaje uvedené v „Pravidlech pro poskytování dotací z rozpočtu Obce 
Černilov“, schválených ZO 25. 10. 2021. 

 
VI. Závěrečná ustanovení 

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

platnost a účinnost bude ukončena konečným vyúčtováním dotace, případně jeho vrácením 
nebo vrácením přeplatku ze zálohy. 

2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů vyplývajících z této smlouvy. Příjemce se 
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zavazuje v případné mediální propagaci projektu, na který byla poskytnuta dotace, uvést 
poskytovatele jako sponzora. 

3. Právní vztahy plynoucí z této smlouvy se řídí výhradně právními normami českého právního 
řádu. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily a že smlouva plně 
vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. 
 

5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, pro každou stranu jeden. 

 

6. Smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce Černilov na zasedání dne 9. 12. 2021, číslo 
usnesení 2021 12 09 A14.  

 

 

V Černilově dne      V Černilově dne  

 

 

 

…………………………………. …………………………………… 

     za poskytovatele        za příjemce 
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