
Smlouva
o poskytnutí finanční dotace z prostředků obce Borová 

podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v  platném znění

Smluvní strany

Obec Borová
se sídlem Borová 32, 547 01 Borová
IČO 00654141
zastoupená starostou obce Bc. Pavlem Jirkou
(dále jen „poskytovatel“)

a

Tělocvičná jednota Sokol Borová
Se sídlem Borová ev. č.. 13
IČO 48622036
zastoupená starostou ...............
(dále jen „příjemce“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí finanční dotace 
(dále jen „smlouva“)

I.

1. Poskytovatel  poskytuje  touto  smlouvou  finanční  dotaci  ve  výši  60000  Kč,  slovy 
šedesáttisíckorunčeských, která je účelově určena na nákup stavebního materiálu a sloupů 
osvětlení hřiště v souvislosti s úpravami hřiště. Dotace bude příjemcem vyčerpána nejpozději 
do 31.10.2019.

2. Příjemce dotaci ve výši 60000 Kč přijímá za podmínek stanovených v této smlouvě.
3. Dotace bude poskytnuta v hotovosti do 7 (sedmi) dnů od dne následujícího po podpisu této 

smlouvy oběma smluvními stranami.

II.

Příjemce dotace je povinen umožnit poskytovateli dotace provedení veřejnosprávní kontroly, 
zejména

1. provedení kontroly účetnictví, zda poskytuje hodnověrné údaje o použití dotace a zda je o 
dotaci účtováno odděleně

2. zda je dotace použita v souladu s účelem a podmínkami stanovenými ve smlouvě
3. průkaznost a věcnou správnost vykazovaných údajů ve vyúčtování
4. zda jsou prostředky vynakládány hospodárně a v souladu s právními předpisy
5. včasné vrácení nespotřebovaných prostředků
6. zda  nejsou  některé  výdaje  vykazovány  poskytovateli  dotace  duplicitně,  pokud  příjemce 

obdržel dotaci od více poskytovatelů

III.

Příjemce dotace se zavazuje:

1. vyčerpat  poskytnutou  dotaci  pouze  v  souladu  s  jejím  účelovým  určením  nejpozději  do 
31.10.2019

2. závěrečnou zprávu a prohlášení o pravdivosti závěrečného vyúčtování předložit poskytovateli 
nejpozději do 30.11.2019



3. vést v účetní evidenci odděleně použití dotace s návazností na celkovou účetní uzávěrku s 
označením „Financováno z rozpočtu Obce Borová“

4. nevyčerpané  finanční  prostředky  z  poskytnuté  dotace  vrátit  poskytovateli  v hotovosti 
nejpozději do 30.11.2019; 

5. vrátit  poskytovateli  dotaci nebo její poměrnou část, pokud se činnost, na kterou je dotace 
určena, neuskuteční, a to neprodleně, nejpozději  do 7 (sedmi) dnů od dne, kdy se o této 
skutečnosti dozvěděl; nevyčerpané prostředky budou vráceny poskytovateli v hotovosti 

6. v případě porušení rozpočtové kázně odvést finanční prostředky z poskytnuté dotace v plné 
výši zpět poskytovateli nejpozději do 7 (sedmi) dnů od doručení výzvy poskytovatele k jejich 
vrácení

7. neprodleně,  nejpozději  však  do 5  (pěti)  dnů,  informovat  poskytovatele  o  všech změnách 
týkajících se identifikace příjemce nebo realizace smlouvy.

8. při prezentaci účelu poskytnutí dotace informovat o skutečnosti, že tento byl spolufinancován 
z rozpočtu obce Borová 

IV.

1. Smluvní  strany  souhlasí  s  obsahem  smlouvy  a  ustanovení  v  ní  zahrnutá  se  zavazují 
dodržovat.

2. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s právní silou originálu, po jednom pro každou 
ze smluvních stran.

3. Smlouva nabývá platnosti i účinnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují,  že smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné 

vůle, určitě, srozumitelně a vážně. Žádná ze stran neuzavřela smlouvu v tísni a za nápadně 
nevýhodných podmínek.

5. Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s celým obsahem smlouvy připojují své podpisy.

V Borové dne ......................................... V Borové dne ..........................................

_______________________________ _________________________________

           příjemce            poskytovatel 


