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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA 

ČÁSTEČNÉ POKRYTÍ NEINVESTIČNÍCH NÁKLADŮ ZÁKLADNÍ 
ŠKOLY V HOLČOVICÍCH 

Smlouva o poskytnutí dotace 
uzavřená v souladu s § 159 a násl zákona č:. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozděJších 

právních předpisu, a se zákonem č. 250/2000 Sb . o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtu. ve znění pozdějších právních předpisu 

Obec Heřmanov ice 

793 74 Heřmanovice 136 

IC 00295981 

Zastoupená: Janem Tomalským. starostou obce 

(dále jen .,poskytovatel") 

a 

Obec Holčovice 

Holčov1ce 44 

793 71 Holčov1ce 

IC 00295990 

číslo bankovního účtu : 5326771 /0100 

Zastoupená. Mgr. Pavlem $pnnzem - starostou obce 

(dále jen "příjemce") 

uzavírají niže uvedeného dne, měsíce a roku 

tuto smlouvu o poskytnuti dotace: 

I. 

1. Poskytovatel se na základě teto smlouvy zavazuje poskytnout příjemci dotaci ve 
výši 100 000,- Kč na rok 2017. slovy Jednostotisic korun českých (dále jen 
.dotace"). 

2. Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada neinvestičních nákladu na žáka 

3. Dotace bude poskytnuta pfevodem na bankovní účet příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy a to jednorázově. 

4. Dotace se poskytuje na úče l stanovený v čl. I. odst. 2 této smlouvy jako dotace 
neinvestiční 



Pro účely této smlouvy se nei nvestiční dotací rozumí dotace, která musí být 
použita na úhradu jiných výdajů než: 

a) výdajů spojených s pořízením hmotného majetku dle § 26 odst. 2 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen .cit. zákona"), 

b) výdajů spojených s pořízením nehmotného majetku dle § 32a odst. 1 a 
2 cit. zákona, 

c) výdajů spojených s technickým zhodnocením, rekonstrukci a 
modernizací ve smyslu § 33 cit. zákona. 

ll. 

1. Příjemce dotaci pr!Jima a zavazuje se ji použit výlučně v souladu s účelem 
poskytnuti dotace dle čl. I. odst. 2 a 4 této smlouvy, v souladu s podmínkami 
stanovenými v této sm louvě a v souladu s usnesením Zastupitelstva obce 
Heřmanovice . 

2. Dotace musí být použita hospodárně a příjemce je povinen předložit vyúčtování 
tohoto čerpán í do 30.06.2018 poskytovateli. 

Bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele nesmí příjemce dotaci 
nebo její část poskytnout třetí osobě . není-li touto smlouvou stanoveno jinak. 

Příjemce není povinen vést dotaci ve svém účetnictví odděleně. 

3. Příjemce je povinen použit poskytnutou dotaci nejpozději do 31 .12.2017. 

4. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provedeni kontroly dodrženi účelu a 
podmínek použiti poskytnuté dotace. Při této kontrole je příjemce povinen 
vyvíjet veškerou poskytovatelem požadovanou součinnost. 

5. V případě, že příjemce použije dotaci nebo její část na jiný účel než účel 
sjednaný touto smlouvou v čl. I. odst. 2 a 4, poruš i některou z jiných podmínek 
použiti dotace, stanovených v čl. ll. odst. 1 této smlouvy, nebo poruší některou 
z povinnosti uvedených v této smlouvě, dopustí se porušeni rozpočtové kázně 
ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů . V případě , že je příjemce dle 
této smlouvy povinen vrátit dotaci nebo její část nebo uhradit odvod nebo 
penále, vrátí příjemce dotaci nebo její část , resp. uhradí odvod nebo penále na 
účet poskytovatele. 

5. Příjemce se zavazuje seznámit poskytovatele, do 15 dnů od jejich vzniku, 
s těmito skutečnostmi : se změnami zakladatelské listiny, adresy sídla, 
bankovního spojeni, statutárního zástupce, jakož i jinými změnami , které 
mohou podstatně ovlivnit způsob jeho finančního hospodaření a náplň jeho 
aktivit ve vztahu k poskytnuté dotaci. 

111 . 

1. Smlouva se uzavírá v souladu s §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších právních předpisů , a se zákonem č. 250/2000 Sb . o 



rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších právních 
předpisů . 

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

3. Tuto smlouvu lze měnil pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky. 

4 . Smluvní strany prohlašuji, že souhlasí s případným zveřejněnlm textu této 
smlouvy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů . 

5. Poskytnuti dotace a uzavfeni této smlouvy bylo schváleno usnesením 
Zastupitelstva obce Heřmanovice dne 27.6.2017. 

6. Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana 
obdrží 1 vyhotoveni. 

• • o J I Ja I ,. 
V Heřmanov1C1ch dne .............. . 

Za poskytovatele: 

OISl-.l < ( 
.u.Jt\t \"0' 1<. E 

7-~~ ~~ ....... ~ ..... ... (1 
Jan Tomalský, starosta 

V H lč . . h d " j 'i I ,_ 
O OVICIC ne .... .............. . 

Za příjemce: 
..:!· 

OBEC HOLCOVI CE 
,----..,~~1 HOLCOVICE 

' ICO 002 )990, OIC CZ00295990 

l '1~ 
Mgr. Pavel $prinz, starosta 
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