
Veřejnoprávní smlouva č. 1/2020 

o poskytnutí jednorázového finančního příspěvku dle zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

 

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Velká Losenice č. 8/2/2020/ZO ze dne 27. 5. 2020 

a žádosti Komunitní školy Velká Losenice, z. s. o finanční příspěvek ze dne 26. 9. 2019 

uzavírají níže uvedené smluvní strany podle ustanovení § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tuto 

veřejnoprávní smlouvu: 

 

 

 

Čl. I 

Smluvní strany 

1. Obec Velká Losenice 

IČ: 00295655 

DIČ: CZ00295655 

sídlo: Velká Losenice 360, 592 11 Velká Losenice  

bankovní spojení: ČSOB, a. s. Žďár nad Sázavou 

bankovní účet č.: 108300865/0300 

zastoupená starostou: Bc. Svatoplukem Klusáčkem 

 

(dále jako "poskytovatel") 

 

2. Komunitní škola Velká Losenice, z. s. 

IČO: 06304516 

sídlo: Velká Losenice 248, 592 11 Velká Losenice 

bankovní spojení: ČSOB, a. s. Žďár nad Sázavou 

bankovní účet č.:280827386/0300 

zastoupena předsedkyní: Mgr. Marií Dobrovolnou 

 

(dále jako "příjemce") 

 

 

 

Čl. II 

Předmět smlouvy 

 

Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci jednorázový finanční 

příspěvek (dále jen „příspěvek“) ve výši 30 000,00 Kč, slovy: Třicettisíc korun českých, na 

projekt Komunitní škola Velká Losenice, z. s., na zájmovou činnost pro děti, mládež i dospělé 

– dlouhodobé i jednorázové kurzy, přednášky, kulturní a sportovní aktivity, navázání 

zahraničního přátelství s polskými partnery. Poskytovatel se zavazuje příspěvek převést na 

účet příjemce do 2 měsíců od podpisu této smlouvy. 

Příjemce příspěvek přijímá a zavazuje se jej použít výlučně v souladu s účelem poskytnutí 

příspěvku a v souladu s podmínkami stanovenými v této smlouvě. Příspěvek musí být použit 

hospodárně. 

 

 

 



2 

 

Čl. III 

Podmínky použití příspěvku 

 

Při čerpání tohoto příspěvku se příjemce zavazuje dodržet tyto podmínky: 

1.  Poskytnutou dotaci čerpat pouze za účelem, který uvedl příjemce ve své žádosti.  

2.  Nepřevádět dotaci na jiné fyzické či právnické osoby.  

3.  Úhrady provádět pouze na základě faktur, pokladních dokladů.  

4. Jednorázový finanční příspěvek vyúčtovat nejpozději do 30. 11. 2020. Závěrečné 

vyúčtování bude předloženo na předepsaném tiskopise s komentářem o výdajích, 

rozpisem skutečných nákladů na jednotlivé položky - fotokopie účetních dokladů 

(faktury nebo doklad o zaplacení v hotovosti). Dále fotokopie dokladů o uskutečnění 

úhrad faktur – tj. kopie výpisů z účtu, v případě plateb v hotovosti kopie výdajových 

pokladních dokladů. 

5. Příjemce nesmí příspěvek použít zejména na nákup darů (s výjimkou cen v soutěžích), 

nákup alkoholických nápojů, na placení pokut, penále, úroků z úvěrů, ke krytí úvěrů, 

dále na placení leasingových splátek, náhrad škod, úhrad členských příspěvků a odpisy 

hmotného a nehmotného majetku. Příspěvek nelze rovněž použít na úhradu ostatních 

daní. 

6. V případě, že v roce 2020 příjemce příspěvek nebo jeho část nevyčerpá, je povinen 

příspěvek či jeho nevyčerpanou část vrátit na výše uvedený účet poskytovatele 

nejpozději v termínu do 15. 12. 2020. 

7. V případě, že příjemce nevyčerpá celý příspěvek ve stanoveném termínu, je povinen tyto 

nevyčerpané prostředky vrátit poskytovateli na výše uvedený účet nejpozději v termínu 

do 15. 12. 2020. 

8. Poskytovatel má právo požádat o nahlédnutí do účetních dokladů příjemce, které se 

týkají realizace této smlouvy. 

9. Pokud poskytovatel zjistí kdykoliv v průběhu čerpání a užívání příspěvku jakékoliv 

porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č.250/2000 Sb., (např. použití 

příspěvku k jinému, než sjednanému účelu, nepředložení vyúčtování příspěvku ve 

sjednaném termínu, porušení jiných podmínek, za kterých byl příspěvek poskytnut, 

nevrácení nevyčerpaných prostředků v termínu stanoveném v bodě 6), je příjemce 

povinen celý příspěvek vrátit na účet poskytovatele, a to do 10 dnů po té, co bude 

k vrácení příspěvku vyzván.  

Příjemce je povinen umožnit oprávněným osobám poskytovatele provádět kontrolu 

dodržování podmínek čerpání a užití příspěvku.  

10. V případě porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále ve výši 

1 promile z částky odvodu (neoprávněně použitých, nebo zadržených prostředků) za 

každý den prodlení, nejvýše však do výše odvodu ve smyslu § 22 odst. 8 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

11. Pokud nebudou splněna všechna ustanovení uzavřené smlouvy, nebude na následné 

žádosti brán zřetel. 
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Čl. IV 

Závěrečná ustanovení 

 

Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží poskytovatel 

a jedno vyhotovení příjemce. 

Text podepsané smlouvy bude poskytovatelem zveřejněn minimálně po dobu 3 let od data 

uzavření smlouvy. 

Smluvní strany prohlašují, že smlouva odpovídá jejich vůli a na důkaz připojují své 

vlastnoruční podpisy. 

Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami. 

 

 

 

 

Ve Velké Losenici dne 18. 6. 2020  Ve Velké Losenici dne 26. 6. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................   ........................................................ 

          Bc. Svatopluk Klusáček    Mgr. Marie Dobrovolná

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


