
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Vysoké 

Veselí 
 
se sídlem :   Mírové náměstí 9, 507 03 Vysoké Veselí 
zastoupené :   Lubošem Holmanem, starostou 
IČO :    00272418 
bankovní spojení :  Česká spořitelna Nová Paka 
číslo účtu :   1162869379/0800 
 
(dále jen poskytovatel) 
na straně jedné 

a 

 

Tělovýchovná jednota Sokol Vysoké Veselí 

 
se sídlem :   507 03 Vysoké Veselí 
zastoupená :   Pavel Ryba, předseda 
IČO :    44477571 
bankovní spojení :  Poštovní spořitelna a.s. 

číslo účtu :   222126426/0300 
 
(dále jen příjemce) 
na straně druhé 
 

uzavírají tuto smlouvu o poskytnutí dotace: 

 
I. 

Předmět smlouvy 
1. Předmětem této smlouvy je na základě usnesení zastupitelstva města Vysokého Veselí č. 
Z6/2020 ze dne 14.12.2020 poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Vysokého 
Veselí. 
2. Příjemci bude poskytnuta dotace ve schválené výši na základě splnění podmínek 
stanovených touto smlouvou. Dotace je poskytována na činnost TJ Sokol Vysoké Veselí. 
3. Osobou zodpovědnou za příjemce je stanoven pan Pavel Ryba. 
 

II. 

Financování 
1. Smluvní strany nejsou plátcem DPH. Pokud je příjemce plátcem DPH, nakoupí služby nebo 
zboží od plátce DPH, může prostředky poskytnuté poskytovatelem použít i k úhradě ceny s 
DPH. 
2. Poskytovatel se zavazuje schválenou částku ve výši 150.000,-Kč poukázat na účet příjemce 
nejpozději do 14 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 
 

 

III.                                                               
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Příjemce dotace se zavazuje použít poskytnutou dotaci pouze k účelu dle čl.I, dost.2 této 
smlouvy. 



2. Poskytnuté finanční prostředky nesmí být použity na financování mzdových prostředků, 
odměn a jakýchkoli odvodů pro ČSTV. 
3. Čerpání prostředků poskytnuté dotace bude řádně vedeno a odděleně sledováno v 
účetnictví příjemce v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů. 
4. Příjemce se zavazuje připravit a předložit orgánům a osobám pověřeným poskytovatelem 
provedením průběžné a následné kontroly na požádání účetní doklady dokumentující 
způsob využití a výši čerpání dotace a umožní jim kontrolu svého hospodaření s prostředky 
poskytovatele i účetnictví celého projektu, na který byla dotace poskytnuta, a účetnictví celé 
organizace. 
5. Příjemce je povinen vyúčtovat poskytnuté finanční prostředky nejpozději do 31.12.2021. 

 IV.                                                            

Sankce 
1. Neoprávněné použití dotace na jiný než sjednaný účel nebo způsobem odporujícím této 
smlouvě nebo zadržení prostředků patřících poskytovateli je porušením rozpočtové kázně 
dle ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
2. V případě porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen do 15 dnů od obdržení výzvy 
odvést celou výši neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků včetně penále na 
účet poskytovatele uvedený shora. 
3. Příjemce je povinen vrátit poskytovateli celou dotaci do 1 měsíce od písemného uplatnění 
tohoto požadavku poskytovatelem, pokud neprovede vyúčtování poskytnuté dotace dle 
článku III. odst. 5, nebo pokud neprokáže, že byla dotace použita na stanovený účel v 
souladu s článkem I. odst. 2.. Příjemce je povinen vrátit celou dotaci do 1 měsíce od 
písemného uplatnění tohoto požadavku poskytovatelem, pokud neumožní provedení 
kontroly orgány a osobami pověřenými poskytovatelem. 

V.                                                                         
Společná a závěrečná ustanovení 

   1. Tato smlouva může být změněna pouze na základě dohody obou smluvních stran, 
písemně na základě vzájemně odsouhlaseného dodatku k této smlouvě po projednání v 
příslušném orgánu města. 
2. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a 
pokud by mezi nimi vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny 
přednostně vzájemnou dohodou smluvních stran. 
3. Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými vzestupně 
číslovanými dodatky k této smlouvě. 
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu. Jedno vyhotovení 
si ponechává poskytovatel a jedno vyhotovení příjemce 
5. Přidělení dotace bylo schváleno zastupitelstvem města Vysokého Veselí dne 14.12.2020.  
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu osobami oprávněnými jednat za 
smluvní strany. 
 
Ve Vysokém Veselí dne: 11.05.2021 
 
Luboš Holman     Pavel Ryba      
starosta města      předseda TJ Sokol Vysoké Veselí 


