
V E Ř E J N O P R Á V N Í    S M L O U V A 
č. 1/2023 

 
 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Ledce na celoroční činnost  

uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a ust. § 10a odst. 5) zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů. 

 
 

Obec  Ledce 
Ledce 120, 294 47 Ledce u Mladé Boleslavi 
IČ: 00238180 
č.ú.:  483201359/0800 
zastoupená Bc. Michalem Rozkovcem, starostou obce 
(dále jen „poskytovatel“) 
 
a 
 
Spolek (nezisková organizace) SK Ledce, z.s. 
Ledce 120, 294 47  Ledce u Mladé Boleslavi 
IČ: 427 19 658 
Bankovní spojení: č.ú. 258722975/0300 
zastoupený  předsedou Pavlem Rudolfem, nar. 20.2.1966, bytem Ledce čp. 82 
(dále jen příjemce) 
 
 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace: 

 
 

I.  
Základní ustanovení 

1.  Poskytovatel dotace je územním samosprávným celkem, který je oprávněn za podmínek 
stanovených platnými právními předpisy poskytovat dotace a návratné finanční výpomoci 
fyzickým a právnickým osobám.  

2. Příjemce dotace podal  dne 28.11.2022 žádost  o poskytnutí dotace ve výši 110.000,- Kč na 
účel uvedený ve smlouvě. Žádost je vedena pod č.j. OÚ/330/2022.  
 

II. 
Předmět smlouvy 

1. Poskytovatel dotace v souladu s ust. § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje 
příjemci dotace ze svého rozpočtu na rok 2023 finanční prostředky v celkové výši 110.000,- 
Kč (slovy jednostodesettisíckorunčeských) jako neinvestiční dotaci na činnost fotbalového 
klubu s podporou akcí pro děti a údržbu sportovního areálu. Příjemce dotace dotaci za 
podmínek stanovených touto smlouvou přijímá. 

2. Dotace je určena na proplacení nákladů příjemce, a to na činnost sportovního klubu a akcí 
pro děti.  



3. Dotace je ve smyslu zákona č. 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 všechna ustanovení tohoto zákona. 

4. Na poskytnutí dotace není právní nárok, jejím poskytnutím nevzniká příjemci dotace nárok 
na poskytnutí další dotace nebo jiné finanční podpory z rozpočtu poskytovatele dotace. 

 

III. 

Čerpání dotace 

1. Poskytovatel dotace dotaci poukáže bezhotovostně na účet příjemce dotace uvedený 
v záhlaví této smlouvy ve dvou splátkách, první částka ve výši 55.000,- Kč bude poskytnuta 
dne 25.2.2023 a druhá částka ve výši 55.000,- Kč bude poskytnuta dne 25.8.2023. 

2. Platba se považuje za uskutečněnou dnem odepsání příslušné částky z účtu poskytovatele 
dotace ve prospěch účtu příjemce dotace. 

3. Příjemce dotace je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně 
k účelu vymezenému touto smlouvou. Dotaci nelze použít na úhradu investičních nákladů, na 
dary (s výjimkou cen v soutěžích), mzdové výdaje, které nesouvisejí s činností sportovního 
klubu dle podané žádosti. Dále nelze použít dotaci na nákup alkoholických nápojů, na placení 
leasingových splátek, ke krytí úvěrů, úroků z úvěrů, náhrad škod, úhrad členských příspěvků. 
Příjemce nesmí poskytnout dotaci nebo její část třetí osobě. 

4. Čerpání dotace je možné nejpozději do 30.12.2023. 

 
IV. 

Kontrola použití dotace 
1. Příjemce dotace je povinen ve svém účetnictví vést dotaci odděleně tak, aby byla možná 
kontrola poskytovatelem dotace. 
2. Příjemce dotace je povinen poskytnout poskytovateli dotace písemně informaci o využití 
poskytnuté dotace včetně finančního vypořádání dotace (přehled o čerpání a použití 
finančních prostředků, včetně případného vrácení nepoužitých finančních prostředků), a to 
nejpozději do 31.12.2023.  
3. Příjemce dotace se zavazuje poskytnout poskytovateli dotace na jeho žádost veškeré 
informace související s ověřením využití dotace, včetně případné možnosti nahlédnutí do 
účetní dokumentace související s poskytnutou dotací, umožnit poskytovateli provedení 
veřejnoprávní kontroly k jejímu čerpání a poskytnout mu součinnost nezbytnou k jejímu 
provedení. 
4. Nevyužité finanční prostředky je příjemce dotace povinen vrátit na výše uvedený účet 
poskytovatele dotace nejpozději do 31.12.2023. 
5. Nesplnění podmínek stanovených touto smlouvou příjemcem dotace je porušením 
rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
6. V případě, že: 
a) příjemce dotace použil dotaci nebo její část v rozporu s touto smlouvou, zejména v rozporu 
s účelem, pro který je dotace touto smlouvou poskytována, nebo 
b) příjemce dotace uvedl údaje v žádosti o dotaci nebo v této smlouvě neúplné nebo 
nepravdivé údaje, na jejich základě byla dotace příjemci dotace poskytnuta, nebo 
c) příjemce dotace dotaci nebo její část nevyčerpal ve lhůtě pro čerpání dotace nebo, 



d) příjemce porušil jiné podmínky stanovené touto smlouvou, nebo jiná ustanovení obecně 
závazných právních předpisů,  
je poskytovatel dotace oprávněn od této smlouvy odstoupit a příjemce dotace je povinen 
poskytnuté finanční prostředky poskytovateli dotace vrátit na jeho účet, uvedený v záhlaví 
této smlouvy, nejpozději do 15ti dnů ode dne, kdy příjemce dotace obdržel písemné 
prohlášení poskytovatele o odstoupení od této smlouvy. 
7. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním této smlouvy, popř. jednotlivých údajů v ní 
uvedených (identifikace, dotační titul, výše poskytnuté dotace, atd.) 
 

V. 
Závěrečná ustanovení 

1. Příjemce dotace je povinen bez zbytečného odkladu (nejpozději do 10ti dnů) písemně 
oznámit poskytovateli dotace veškeré změny, týkající se této smlouvy a skutečnosti, které by 
mohly mít vliv na předmět, plnění a povinnosti související s realizací této smlouvy, včetně 
změn údajů o příjemci dotace (změna IČ, bankovního spojení, apod.) 
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních 
stran. 
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá 
strana obdrží po jednom vyhotovení. 
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, že jejímu textu 
porozuměly, že smlouva plně vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že nebyla uzavřena 
za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich zástupci vlastnoruční 
podpisy. 
6. Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem obce Ledce na veřejném zasedání dne 
22.12.2022 usnesením č. 3/3/2022. 
 
 
 
 
V Ledcích dne 8. února 2023 
 
 
 
 
 
 
 
……………………..      ……………………. 
Bc. Michal Rozkovec      Pavel Rudolf  
Obec Ledce       SK Ledce z.s. 


