
Veřejnoprávní smlouva  

o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce Dolní Bečva  
(uzavřená dle §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) 

 

mezi: 

 

Poskytovatelem dotace: Obec Dolní Bečva   

se sídlem: Dolní Bečva  

zastoupený: Bc. Pavlem Manou, starostou 

IČ: 00303747 

bankovní spojení: 3523851/0100 KB Rožnov pod Radhoštěm a.s. 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

a 

 

Příjemcem dotace:  Lyžařský klub Radhošť z.s.   

 sídlo/bytem: Dolní Bečva č.p. 340  

zastoupený: předsedou spolku Vlastimilem Blinkou   

IČO: 44740719 

Č.ú.273662376/0300 .  
(dále jen „příjemce“) 

 

I. 

Předmět smlouvy 

1.1 Poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený účel za podmínek uvedených v článcích II. až III. 
účelovou investiční dotaci z rozpočtu obce ve výši 75000,- Kč (slovy: sedmdesátpětisíckorun  ) 

 
 

1.2 Dotace je poskytována na rekonstrukci elektrorozvodů stanice lyžařského vleku na Radhošti.    
 

1.3 Projekt bude ukončen 31.12.2018 

 

 

II.  

Splatnost peněžních prostředků  

2.1  Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za účelem uvedeným v článku I. na účet 
příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 30 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy. 

  

2.2 Finanční prostředky lze použít na úhradu nákladů vzniklých v období od 1.4.2018 do 31.12.2018 
vztahujících se ke stanovenému účelu poskytnutí, které budou uhrazeny nejpozději do 31.12.2018.  

 

2.3  V termínu pro předložení vyúčtování dle článku III. 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.  

 

III. 

Podmínky udělení peněžních prostředků 

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



3.2 Vyúčtování dotace předloží příjemce Obecnímu úřadu Dolní Bečva do 31.1. 2019.  
  

3.3  Příjemce je povinen vést o projektu/akci oddělenou účetní evidenci a výkaznictví, a to od zahájení 
realizace projektu/akce. Musí být jednoznačně prokazatelné, zda konkrétní výdaj nebo příjem je 
(nebo není) vykazován na podporovaný projekt/akci a skutečně odpovídá charakteru projektu/akce. 
Subjekty, které vedou daňovou evidenci v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů, jsou povinny použít jiný prokazatelný způsob vedení evidence o 
finančních tocích projektu/akce. Doklady prokazující využití dotace musí být viditelně označeny 
„Dotace obce.“ (označeny musí být již originály dokladů). Příjemce je povinen umožnit poskytovateli 
na základě jeho požadavku provedení kontroly všech prvotních účetních dokladů za účelem 
prověření předloženého vyúčtování projektu/akce. Poskytovatel bude vykonávat u příjemce 
kontrolu vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění 
pozdějších předpisů.  

 
3.4 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.  

Příjemce, který je obchodní korporací dle zákona č. 90/2012 Sb., je povinen zaslat poskytovateli 
informaci o přeměně společnosti, jejíž součástí je projekt přeměny, a to alespoň 1 měsíc přede 
dnem, kdy má být přeměna schválena způsobem stanoveným zákonem. U ostatních právnických 
osob je příjemce povinen oznámit poskytovateli přeměnu právnické osoby do 15 dnů od rozhodnutí 
příslušného orgánu. 
 

3.5 Vrácení prostředků podle odstavce 2.3 této smlouvy nezakládá právo příjemce na dočerpání 
finančních prostředků v následujícím roce.  

 

 

 
                                                                             IV. 

 Závěrečná ustanovení 
 

4.1 Jako kontaktní místo poskytovatele se pro účely této smlouvy stanovuje: Obecní úřad Dolní Bečva, 
Ing. Urbanovská Blanka, ekonomka obce tel. 571620211.Jako kontaktní místo příjemce se pro 
účely této smlouvy stanovuje: Vlastimil Blinka  tel. 720063400 

 
4.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 
4.3 Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně 
závaznými předpisy.  

 
4.4 Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky 

podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek se neuzavírá v případě 
změny názvu příjemce, statutárního orgánu, 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.  

 
4.5 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží 1vyhotovení a příjemce 1 

vyhotovení. 
 
4.6 Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a 

svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.  
 
4.7 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 Vyúčtování dotace. 

 

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

Rozhodnuto orgánem obce: zastupitelstvo obce dne 18.6.2018  



Datum jednání a číslo usnesení: 18.6.2018 č.j.19/06/2018   ZO- U 

 
V Dolní Bečvě  dne 19.6.2018          V Dolní Bečvě dne              
 
 
         za poskytovatele                                            za příjemce  
 
 
Bc. Pavel Mana, starosta obce                                    Vlastimil Blinka , předseda LK Radhošť z.s. 

   

 


