
 

 

VI. 
Zvláštní ujednání 

 
1. Příjemce finančního příspěvku dle této smlouvy se zavazuje k tomu, aby při pořádání akcí dle 

ustanovení čl. II. odst. 2 této smlouvy na veškerých reklamních a obdobných materiálech, popř. v 
reklamních spotech, uvedl skutečnost, že akci pořádá ve spolupráci nebo s finanční podporou Obce 
Prackovice nad Labem. 

2. Příjemce finančního příspěvku je povinen bez zbytečného odkladu poskytovateli oznámit zahájení 
(případného) insolvenčního řízení, svůj hrozící úpadek či svůj vstup do likvidace, a dále 
(případně) změnu statutárního orgánu nebo jeho člena, změnu názvu, bankovního spojení, sídla či 
skutečné adresy. 

3. Příjemce, pokud je obchodní korporací dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích je 
dále povinen zaslat poskytovateli písemnou informaci o případné své přeměně ve smyslu zákona o 
obchodních korporacích, součástí informace je v tomto případě i projekt přeměny, a to alespoň 15 
dnů přede dnem, kdy má být takováto případná přeměna schválená. Pokud příjemce není korporací 
ve smyslu zákona o obchodních korporacích, je povinen poskytovateli oznámit přeměnu do 15 dnů 
od rozhodnutí příslušného orgánu. 

 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel i příjemce obdrží po jednom 

vyhotovení. 

2. Tato smlouva se stává platnou a účinnou dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

3.  Právní vztahy plynoucí z této smlouvy se řídí výhradně právními normami českého právního řádu. 

4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily a že smlouva plně vyjadřuje 
jejich pravou a svobodnou vůli. 

 
V Prackovicích nad Labem, dne 10.10.2018     V Prackovicích nad Labem, dne ………… 
 
 
 
 
………………………………………   ………………………………………. 
za poskytovatele     za příjemce 
Obec Prackovice nad Labem    TJ Sokol Prackovice nad Labem 
Mgr. Andrea Svobodová Křešová, starostka  Jaroslav Bílek, předseda 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohou této smlouvy je: 

 
1) Výpis ze spolkového rejstříku zapsaného spolku Tělovýchovná jednota Sokol 

Prackovice n.L., z.s. 
2) Smlouva o zřízení běžného účtu vedeného u České spořitelny 
3) Smlouva o zřízení podúčtu pro dotaci vedeného u České spořitelny 
4) Podpisové vzory schvalujících osob 

   



 

 

ze získané dotace od MŠMT). Jako doklad o vyčerpání dotace od MŠMT předloží TJ Sokol 
Prackovice před zahájením jednotlivých úhrad kopie dosud vystavených a již proplacených faktur 
včetně výpisů z účtů jako dokladu o jejich zaplacení.  

2. Finanční příspěvek po jednotlivých částech bude poskytnut poskytovatelem vždy po předložení 
řádně schválené a oprávněné faktury vystavené zhotovitelem. Faktury budou opatřeny podpisem 
osob odpovědných za řádnou realizaci projektu, a to od TDI (p.Holinger), zástupců TJ Sokol 
(J.Bílek), zástupce obce (L.Svoboda) a zástupce zhotovitele (V.Šíma). Každá schválená faktura 
bude opatřena podpisy výše uvedených osob odpovědných za kontrolu řádné realizace projektu a 
textem: Faktura schválená k proplacení dne: ….. + podpisy osob. 

 

3. Finanční příspěvek se poskytuje příjemci výhradně na účel uvedený v ustanovení čl. II.   odst. 1 a 2 
této smlouvy, uskutečněný v období od 1.1.2018 do 31.12.2018. 

 
 

IV. 
Finanční vypořádání příspěvku 

 
1. Příjemce je povinen po ukončení kalendářního roku (nejpozději do 31.1. následujícího roku) 

předložit poskytovateli vyúčtování poskytnutého účelového finančního příspěvku dle této 
smlouvy, na nějž byla finanční podpora poskytnuta. 

2.  Příjemce je povinen předložit vyúčtování finančního příspěvku dle čl. II. odst. 1. a 2. této smlouvy 
a podle příslušných ustanovení zákona o účetnictví č.563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

3.  Kopie účetních dokladů prokazující čerpání dotace musí mít náležitosti dle účetních předpisů: 

a) při dokládání vyúčtování fakturami je nutné, aby příjemce současně doložil výdajový nebo 
příjmový pokladní doklad, popř. stvrzenku těchto dokladů nebo výpis z bankovního účtu 
jako doklad o úhradě. 

b) příjemce je povinen předložit vyúčtování dle čl. IV. odst. 1 na stanoveném formuláři 
společně s kopiemi účetních dokladů. 

4. Případně nevyužitou část příspěvku je příjemce povinen vrátit nejpozději do 30 dnů od konce 
období na který je příspěvek poskytnut (čl. III/3 smlouvy) bezhotovostním převodem na účet 
poskytovatele, č.ú. 10420471 /  0100, vedený u Komerční banky, a.s. 

 
 

V. 
Další ujednání 

 
1. Pokud bude prokazatelně zjištěno, že poskytnutý finanční příspěvek byl použit jinak, než je 

uvedeno v čl. II. odst. 2 této smlouvy, je příjemce povinen vrátit předmětný finanční příspěvek 
v plné výši poskytovateli. 

2. Pokud příjemce nepředloží řádně a včas doklady pro vyúčtování poskytnutého finančního 
příspěvku dle čl. IV. této smlouvy, je povinen do 15 dnů po výzvě poskytovatele zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 0,05% denně z výše finančního příspěvku poskytnutého dle této smlouvy, jdoucí od 
prvního dne prodlení. 

3. Pokud příjemce nepředloží řádně a včas doklady nutné pro vyúčtování poskytnutého finančního 
příspěvku dle čl. I., II. a IV. této smlouvy nejpozději do 31.1.2018, zaniká příjemci nárok na 
poskytnutí finančního příspěvku a je povinen vrátit celou poskytnutou částku dle čl. II./1 smlouvy 
na účet poskytovatele, a to nejpozději do 20.2.2019. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 4/2018 
o poskytnutí účelového investičního finančního příspěvku z rozpočtu obce Prackovice nad Labem 
(veřejnoprávní smlouva mezi obcí a žadatelem ve smyslu § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o	
rozpočtových	pravidlech	územních	rozpočtů) 
 

mezi 
 
společnost: Obec Prackovice nad Labem 
se sídlem: Prackovice nad Labem 54, 411 33 Prackovice nad Labem 
zastoupená: Mgr. Andrea Svobodová Křešová 
IČ:  002 64 229 
(dále jen „poskytovatel“) 
 

a 
 
společnost: Tělovýchovná jednota Sokol Prackovice nad Labem, z.s. 
se sídlem: Dlouhá 1046/9, 410 02 Lovosice 
zastoupená: předsedou Jaroslavem Bílkem 
IČ:  467 72 456 
(dále jen „příjemce“) 
 
 

I. 
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí druhé části účelového příspěvku příjemci pro rok 2018 ve výši 

2.500.000,- Kč (slovy dva miliony pět set tisíc korun českých) dle schváleného rozpočtu Obce na 
rok 2018 a usnesením ze dne 3.10.2018, č.6/2018, bod 4). 

 
 

II. 
Účel poskytnutí příspěvku a povinnosti příjemce 

 
1. Účelem poskytnutí příspěvku je poskytnutí finančních prostředků na kofinancování projektu 

„Rekonstrukce a rozšíření kabin se zázemím TJ Sokol Prackovice“ podpořené dotačním 
programem MŠMT pro realizaci v roce 2018, ke kterému se obec zavázala usnesením ze dne 
27.6.2018, č.3/2018, bod 6). 

2. Příjemce se zavazuje využít výše uvedený investiční příspěvek na kofinancování výdajů spojených 
s projektem „Rekonstrukce a rozšíření kabin se zázemím TJ Sokol Prackovice“ podpořené 
dotačním programem MŠMT pro realizaci v roce 2018, ke kterému se obec zavázala usnesením ze 
dne 27.6.2018, č.3/2018, bod 6), a to z podúčtu č.19-882122359 / 0800. 

3. Termín pro dosažení účelu poskytnutí příspěvku je do 31.12.2018. 

 
III. 

Způsob a termín poskytnutí příspěvku 

1. Poskytovatel poskytne finanční příspěvek příjemci ve splátkách odpovídajících jednotlivým 
schváleným fakturacím po vyčerpání částky dotace od MŠMT, a to na podúčet příjemce č. 19-
882122359 / 0800 (vedený u České spořitelny zřízený dne 7.2.2018 pro účely financování projektu 


