
SMLOUVA 
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dolní Lutyně 

 
I. 

SMLUVNÍ STRANY 
Obec Dolní Lutyně  
Sídlo :                  Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně 
Zastoupená :     Mgr. Pavlem Buzkem 
IČ :                       00297461 
DIČ :                    CZ00297461 
Bank. spojení :   Komerční banka, a.s., čís. účtu : 2920791/0100 
(dále jen „poskytovatel“  
a 
TJ Sokol Dolní Lutyně – Věřňovice, z.s.  
Sídlo:                  Dolní Lutyně - Věřňovice 
Zastoupená :     Lumírem Twardzikem  
IČ :                       410 30 150 
DIČ :  
Bank. spojení :  1724396359/0800 
(dále jen „příjemce“ ) 
 
 

II. 
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle § 10a odst. 5 zákona čís. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon čís. 250/2000 Sb.“).  

2. Dotace je ve smyslu zákona čís. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
III. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 
1. Poskytovatel poskytne příjemci účelovou finanční dotaci ve výši 144.414, - Kč (slovy: 

jednostočtyřicetčtyřitisícečtyřistačtrnáctkorunčeských), a to určenou na realizaci fitness 
hřiště se čtyřmi cvičebními stroji v areálu fotbalového hřiště ve Věřňovicích v souladu s  
usnesením zastupitelstva obce čís. 234/21 bod 1. ze dne 15.09.2021. 

 
IV. 

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 
1. Příjemce je povinen použít finanční prostředky účelně a výhradně na úhradu nákladů 

uvedených v čl. III. této smlouvy.   
2. Poskytovatel si vyhrazuje právo kontroly využití poskytnutých prostředků (věcné, finanční i 

účetní). Příjemce je přitom povinen poskytnout náležitou součinnost a na vyžádání předložit 
poskytovateli další potřebné doklady související s předmětem této smlouvy a podat o nich 
vysvětlení.  

3. Příjemce je povinen nejpozději do 10.12.2021 předložit poskytovateli její vyúčtování 
v souladu se zák.č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Nevyužije-li příjemce finanční prostředky uvedené v čl. III. této smlouvy v celkové výši, je 
povinen nevyužité  finanční prostředky do 14 dnů od předložení vyúčtování (tj. nejpozději do 
27.12.2021 ) vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v záhlaví.  



 
V. 

SANKČNÍ UJEDNÁNÍ 
1. Nepřeloží-li příjemce vyúčtování poskytnuté mimořádné účelové dotace ve stanoveném 

termínu, bude k této skutečnosti přihlíženo při projednávání následných žádostí o jakékoli 
dotace. 

2. V případě, že poskytnutá dotace nebo její část nebude použita k účelu uvedenému v čl. III. 
této smlouvy, je příjemce povinen vrátit poskytovateli finanční částku použitou na jiné účely 
do 10-ti dnů po doručení písemné výzvy. 

3. V případě, že příjemce uvede poskytovateli mylné informace, které jsou rozhodné pro 
poskytnutí či vyúčtování  dotace, je povinen poskytnuté finanční prostředky nebo jejich část  
poskytovateli vrátit. O výši částky, termínu vrácení, popř. dalších sankcích rozhodne 
zastupitelstvo obce.  

 
VI. 

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
1. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
2. Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemného dodatku. 
3. Smlouva se sepisuje ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží příjemce a 1 si ponechá poskytovatel. 
4. Ostatní práva a povinnosti se řídí obecně platnými předpisy. 

 
 
 
 
V Dolní Lutyni dne 22.09. 2021 
 
Mgr. Pavel Buzek                                                                                    Lumír Twardzik 
 
starosta obce                                                                                           předseda spolku 

 

 


