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SMLOUVA 
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Heršpice 

3/2020/ 
 
uzavřená ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a zákona č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Dále též jen „smlouva“. 

 
I. Obecná ustanovení 

 
Zastupitelstvo obce Heršpice rozhodlo svým usnesením č. 11/08 ze dne 04. 12. 2019 v souladu 
s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v platném znění, a v souladu se zákonem  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, o poskytnutí finanční 
dotace ve výši a za podmínek dále uvedených v této smlouvě.  
 

II. Smluvní strany 
 
1. Poskytovatelem dotace dle této smlouvy je: 

 
Obec Heršpice 
Se sídlem: Heršpice 91 
IČ: 00542458 
Číslo účtu: 8229731/0100 
zastoupená starostou obce Karlem Kneslem 
(dále též jako „poskytovatel“) 
 

2. Příjemcem dotace dle této smlouvy je: 
 
Jméno a příjmení/Název organizace   CENTRUM ENTENTYKY, z.s. 
Bydliště/Sídlo:     HERŠPICE 91 
Datum narození/IČ:     27060195 
zastoupená Jméno a Příjmení, funkce          Ing. Jakub Hala, předseda 
číslo účtu:      2901681535/2010 
(dále též jako „příjemce“) 

 
 

III. Výše a účel dotace 
 

1. Obec Heršpice poskytne ze svého rozpočtu příjemci finanční dotaci ve výši 150 000,- Kč (slovy: 
stopadesáttisíckorunčeských), na krytí nákladů souvisejících s činností organizace, pořádání 
kulturních, sportovních a jiných společenských akcí v roce 2020. 

2. Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele na účet příjemce číslo 
2901681535/2010 do 15 dnů od podpisu smlouvy.  

3. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se použít jí k účelu popsanému v bodě 1. této části smlouvy a za 
podmínek stanovených touto Smlouvou dále a platnými právními předpisy.  

4. Pokud příjemce nevyčerpá celou dotaci na stanovený účel ve stanovenou dobu, je povinen 
v souladu s § 20 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném 
znění, vrátit poskytovateli nevyčerpanou částku nejpozději ke dni předložení vyúčtování dotace 
podle Čl. VII. této smlouvy 

 
 
 
 



a) Var. 1: bezhotovostm’m pfevodem na stejné Eislo liétu, 2e kterého dotaci obdriel. Za den
vra’cenl'se povaiuje den pFipsénI' Eéstky na UEet poskytovatele.

b) Var. 2: stejnym zpfisobem, jakym mu byla poskytnuta. Za den vrécenl’ se povaiuje den pfipsa’nl’
ééstky na déet poskytovatele nebo den sloiem’ hotovosti na pokladné poskytovatele.

IV. Casové uiitf dotace

1. Prostfedky jsou vsouladu 5 § 18 zékona é. 250/2000 5b., 0 rozpoétovh pravidlech L’Jzemm'ch
rozpoétfl, poskytovény k uiitl' od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020 a podléhaju’ finaném’mu vypoFa’da’nI'
(Vyflétovém’).

2. Wdaje musa’ byt vzniklé v obdobl' realizace projektu, to je v obdobi dle véty prvm’ tohoto Elénku.
Ostatm’ vydaje vznikié pFed timto obdobl'm Ei p0 ukonéem’ tohoto obdobl'jsou neuznatelnymi vydaji.

V. Neuznatelné Wdaje

1. Dotace nesmi t pouiita na Uhradu Wdajf] na:
— Zpracovém’ Eédosti o dotaci véetné dalél' administrace
— Pokuty a/nebo penéle
— Spra’vnf poplatky
— Clenské pFI'spévky
— Dary fyzicky/m nebo pra’vnick osobém
— PoFizovém’ dlouhodobého investiénfho majetku

VI. Da|§i ustanovem’

1. PFI’jemce oznaEI’ véechny uplatnované doklady (originély) hrazené zdotace dle této smlouvy
viditelm’xm a éitelm’lm népisem ,,Hrazeno zpr'ispévku obce Hers'pice” a déle se zavazuje, 2e tyto
doklady nebude uplatnovat vf’JEi jinému zdroji financovénl'.

2. Kopie dokladfi pFedklédanych kVyL'JEtova'nI’ dotace budou poFI'zeny po oznaéenl' dokladu dle
pFedchoziho bodu. Nestaéi timto népisem oznaéit vytvoFené kopie, takovéto doklady nebudou
pfijaty.

3. Poskytovatel je opra’vnén prova’dét u pFI’jemce kontrolu Uéetnictvi, pfip. dalél'ch skuteénostn’,
v rozsahu potFebném k posouzeni, zda je tato smlouva dodriova’na.

4. PFI’jemce 5e zavazuje umoinit poskytovateli nebo jim povéFem'Im osobém provést kdykoliv
(i v prflbéhu realizace akce) komplexni kontrolu postupu a vysledkfl realizace akce, véetné pouiitl’
finanénich prostFedkO a zpfistupnit na poiédém’ veékeré doklady souvisejicn’ srealizaci akce
a s plnénl’m této smlouvy. Timto ujednénl’m nejsou dotéena ani omezena préva kontrolm’ch orgénffiu
stétm’ sprévy CR.

5. PFI’jemce se zavazuje uchovat originély dokladfl po dobu 5 let 0d vétovéni akce.

VII. Vyfiétovénl’ dotace

1. PFI’jemce se zavazuje sestavit pFehled o Eerpénl' poskytnuté dotace, kterV pFedloiI' poskytovateli
nejpozdéji do 10. 12. 2020 na tiskopisu pro vyt'JEtovénI’ dotace. K tomuto pFehIedu pFI’jemce pfiloil’
kopie UEetm’ch dokladfl oznaéenVch dle odst. 1 CI. VI. této smlouvy, véetné dokladfl o platbé (kopie
Wpisu z BU, kopie pokladnl'ch dokladfl).

2. Tiskopis pro vyljétovénl' dotace je dostupm} na webovy'lch strénkéch poskytovatele v elektronické
podobé, popFI’padé mflie b\'/t vydén v sfdle poskytovatele v papirové podobé.
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VIII. Poruéeni rozpoétové ka’zné a Wpovéd’ smlouvy

. PFijemce bere na védomf, ie kaidé poruéenl’ povinnostl' podle této smlouvy zjeho strany,
nedodriem’ déelu pouiitl’ dotace éi jeho pozdm’ vrécem’ se povaiuje 2a poruéem’ rozpoétové kézné
podle § 22 zékona E. 250/2000 5b., 0 rozpoétovVCh pravidlech L’Jzemnl'ch rozpoétl‘fi, ve zném’
pozdéjél'ch pFedpisfl.

. Poskytovatel uloil'vtakovém pFI’padé pFI’jemci, kten’l se poruéem’ rozpoétové kézné dopustil, odvod
do svého rozpoétu ve Wél’ Eéstky neopra’vnéné pouiitV/ch prostFedkO spolu s povinnostl’ zaplatit
penéle ve vyéi 1 promile denné z neopra’vnéné pouiitych prostFe-dkfil, neiée véak do této ééstky,
a to do 15 mil od rozhodnutl' poskytovatele o vrécenl' neoprévnéné pouiith prostFedkfl, véetné
penéle.

. Poskytovatel je oprévnén tuto smlouvu vypovédét zdflvodfl na strané pfijemce, a to zejména
v pFI’padé, 2e po uzavFenI’ této smlouvy nastane nebo vyjde najevo skuteénost, které poskytovatele
opravfiuje dotaci odejmout. Takovymi skuteénostmi jsou zejména pouiitl’ dotace v rozporu 5 Cl. III.
této smlouvy, nedodriem’ terminu uiItI’ dotace uvedeného v Cl. IV. této smlouvy nebo nepFedloiem’
zévéreéného vydétova’m’ v terminu stanoveném v CI. VII. této smlouvy.

. VVpovédm’ IhL'Jta je 10 M a zaéiné béiet dnem doruéem’ pisemné vypovédi pFI‘jemci.

. V pisemné vy'lpovédi poskytovatel uvede zjiéténé skuteénosti, které jej prokazatelné vedly
kvypovédi smlouvy, a vyzve pFIjemce kvrécem’ celé dotace nebo jejl' éésti. PFI'jemce je povinen
vrétit tyto prostfedky poskytovateli do 15 dnCI od ukonéem’ smlouvy na L'Jéet poskytovatele uvedenv
ve Wpovédi nebo sloiem’m hotovosti na pokladné poskytovatele. Pokud tyto prostFedky jeété
nebyly pFevedeny na déet pfijemce, pFestoie byla uzavFena smlouva, mé poskytovatel prévo je
neposkytnout.

. VpFI’padé, poruéem’ rozpoétové kézné dle tohoto Ela’nku nenl’ pFI’jemce oprévnén iédat o jinou
dotaci v tomto roce a v roce nésledujl’cfm.

IX. Zévéreéné ujedna’m‘

. Smlouva nabWé platnosti a L'JEinnosti okamiikem podpisu obéma stranami.

. Zmény a doplfiky této SmIouvy mohou b\}t provedeny pouze se souhlasem obou stran,
a to pl'semnou formou a podobé éfslovam/ch dodatkfl. Pfijemce bere na védoml', ie uzavFené
dodatku mfiie podIéhat opétovnému schvélem’ zastupitelstvem, dle charakteru poiadované zmény
smlouvy, coi mflie t Easové néroénéjéf.

. Smlouva je vyhotovena ve tF‘ech stejnopisech a s platnostl' origina’lu, z nichi poskytovateli néleil' dva
vytisky a pFI’jemci dotace jeden vytisk.

. PFIjemce souhlasi se zveFejném’m této smlouvy. Pfijemce prohla§uje, 2e tato smlouva neobsahuje
Udaje, které tvoFi pFedmétjeho obchodm’ho tajemstvi podle § 504 zékona 6. 89/2012 5b., obéansky/
zékonl’k.

. UEastnI’ci této smlouvy poskytujl’ souhlas se zpracova’m’m osobm’ch L’Jdajfi vsouladu se zékonem
é. 101/2000 8b., zékon o ochrané osobnl'ch Odajfi a o zméné nékten’lch zékonL‘J, v platném zném’,
v rozsahu nezbytném pro dkony spojené s uzavFem’m této smlouvy sobé navzéjem i dalél'm straném
podilejl'cim se na tomto UkOflU éi vjeho souvisIosti.

. Pfijemce bere na védoml', ie v ph’padé zjiétém' zévainych nedostatkfl pFi realizaci projektu, véetné
nedodriem’ terminu odevzda'm' vydétovém’ poskytnutych finaném’ch prostFedkO, je poskytovatel
oprévnén vyloui‘it vtémie a nésledujl'cim roce jeho iédosti o finaném’ podporu zprostFedkO
poskytovatele.

. PFI’padné nepIatnost nebo neL’JpInost nékterého ustanovenf této smlouvy nemé 2a nésledek
nedéinnost ostatm’ch ujedném’ této smlouvy, pokud tl'm nenf dotéen UEel a smysl této smlouvy.

. Vzéjemné préva a povinnosti Uéastnikfi vtéto smlouvé Wslovné neupravené se Fidl' pFI'sluém'Imi
prévnimi pFedpisy, zejména za'konem é. 250/2000 5b., 0 rozpoétovych pravidlech L’Izemm'ch
rozpoéu‘h, v platném zném’.
Vpfipadé, 2e dojde kokolnostem na strané pfijemce, které by mohli mI't 2a nésledek neplném’
podml’nek této smlouvy, informuje 0 tom neprodlené poskytovatele.
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. Smlouva je vyhotovena ve tF‘ech stejnopisech a s platnostl' origina’lu, z nichi poskytovateli néleil' dva
vytisky a pFI’jemci dotace jeden vytisk.

. PFIjemce souhlasi se zveFejném’m této smlouvy. Pfijemce prohla§uje, 2e tato smlouva neobsahuje
Udaje, které tvoFi pFedmétjeho obchodm’ho tajemstvi podle § 504 zékona 6. 89/2012 5b., obéansky/
zékonl’k.

. UEastnI’ci této smlouvy poskytujl’ souhlas se zpracova’m’m osobm’ch L’Jdajfi vsouladu se zékonem
é. 101/2000 8b., zékon o ochrané osobnl'ch Odajfi a o zméné nékten’lch zékonL‘J, v platném zném’,
v rozsahu nezbytném pro dkony spojené s uzavFem’m této smlouvy sobé navzéjem i dalél'm straném
podilejl'cim se na tomto UkOflU éi vjeho souvisIosti.

. Pfijemce bere na védoml', ie v ph’padé zjiétém' zévainych nedostatkfl pFi realizaci projektu, véetné
nedodriem’ terminu odevzda'm' vydétovém’ poskytnutych finaném’ch prostFedkO, je poskytovatel
oprévnén vyloui‘it vtémie a nésledujl'cim roce jeho iédosti o finaném’ podporu zprostFedkO
poskytovatele.

. PFI’padné nepIatnost nebo neL’JpInost nékterého ustanovenf této smlouvy nemé 2a nésledek
nedéinnost ostatm’ch ujedném’ této smlouvy, pokud tl'm nenf dotéen UEel a smysl této smlouvy.

. Vzéjemné préva a povinnosti Uéastnikfi vtéto smlouvé Wslovné neupravené se Fidl' pFI'sluém'Imi
prévnimi pFedpisy, zejména za'konem é. 250/2000 5b., 0 rozpoétovych pravidlech L’Izemm'ch
rozpoéu‘h, v platném zném’.
Vpfipadé, 2e dojde kokolnostem na strané pfijemce, které by mohli mI't 2a nésledek neplném’
podml’nek této smlouvy, informuje 0 tom neprodlené poskytovatele.
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I.10. V pfipadé, 2e dojde ke zruéeni nebo pfeméné pfl'jemce prévmcké osoby s likvidaci, je pFIJemce
povinen o tomto neprodlené uvédomit poskytovatele.

11. Na dflkaz slovného souhlasu sobsahem a véemi ustanovenimi této smlouvy a své pravé,
svobodné a véiné ville, je tato smlouva po jejl’m pFeétem’ smluvnl’mi stranami vlastnoruéné
podepsa’na oprévnénym zéstupcem obou stran.

V Herépicich dne C1 1 =94" 202,7,

Za poskytovatele:

Karel Knes!
starosta obce Herépice

1§ odst. 7 za’kona E. 250/2000 Sb.

V Herépicich dne ii 4;; 4,1“ /w ‘ g ._ 4:

Za pFI’jemce: ; ’~‘i ‘2 v 7x r “:4

{I‘efl‘r M ' j, .znlum Ententyky, 2,5_ 1 J
Her'ép "4,

Jméno a PFI’jmem’ V
funkce, nézev spoleénosti

,/


