
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA 
 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 159 
a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, mezi těmito smluvními stranami (dále jen Smlouva): 
 
Město Písek,  
se sídlem Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek,   
zastoupené starostkou Mgr. Evou Vanžurovou 
IČO 00249998 
č. účtu: 127271/0100 
jako poskytovatel 

a 
 
Tělocvičná jednota Sokol Písek, IČO 48256943, 
se sídlem Tyršova 395/3, 397 01 Písek, 
zastoupená Milanem Matějkou,  
registrace L 28241 vedená u Městského soudu v Praze, provedena dne 1.1.2014, 
č. účtu: 0640326359/0800 
jako příjemce 
 

v tomto znění: 
      

I. Předmět smlouvy a výše dotace 

1. Předmětem této veřejnoprávní smlouvy je poskytnutí dotace (neinvestiční) z rozpočtu 
poskytovatele příjemci pro kalendářní rok 2021 ve výši 80 000 Kč, slovy: Osmdesát 
tisíc korun českých na základě žádosti podané příjemcem v souladu se Zásadami pro 
poskytování dotací na sportovní činnost, které byly schváleny zastupitelstvem města 
Písek dne 03.12.2020 usnesením č. 203/20 (dále jen Zásady), dle čl. III. e) – systémová 
podpora sportu v uplynulé sezóně, tj. 1. liga muži basketbal. Poskytnutí této dotace bylo 
schváleno usnesením zastupitelstva města Písku č. 160/21 dne 30.09.2021. 

2. Dotaci lze použít pouze k účelu, pro který byla schválena, tedy na systémovou podporu 
sportu.  

 
 

II. Práva a povinnosti smluvních stran, vyúčtování a vypořádání dotace 
1. Příjemce dotaci uvedenou v čl. I této smlouvy přijímá a zavazuje se ji použít pouze 

a výhradně k účelu uvedenému v čl. I odst. 2 této smlouvy a v souladu s dalšími 
podmínkami stanovenými v této smlouvě (nelze použít na stravování a občerstvení). 
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2. Poskytovatel poskytne dotaci příjemci bezhotovostním převodem na bankovní účet 
příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy nejdéle do 60 dnů ode dne uzavření této 
smlouvy. Dnem poskytnutí dotace se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu 
poskytovatele. 

3. Příjemce se zavazuje použít dotaci zcela v souladu se Zásadami. Příjemce je povinen 
použít dotaci účelně a hospodárně. 
 

4. K vypořádání této smlouvy dojde do 30.06.2022. Příjemce je povinen do tohoto dne 
předložit odboru školství a kultury Městského úřadu Písek, který je přispívajícím pověřen 
kontrolou: 
 

a) kopie všech prvotních účetních dokladů skutečně vynaložených nákladů (výdajů) 
z dotace příjemce s označením na originále dokladu, tudíž i na kopii, číslem schválené 
žádosti tj. č.j. MUPI/2021/24329 a kopie dokladů o jejich zaplacení (výpis z běžného 
účtu, pokladní výdajový doklad), 

b) písemné vyúčtování poskytnuté dotace na předepsaném formuláři (http://www.granty-
pisek.cz/cs/dotacni-programy/sport/) v souladu s čl. I. a II. této smlouvy, 

c) prohlášení, že doložené fotokopie dokladů souhlasí s originálem. 
 

5. O užití prostředků vede příjemce oddělenou průkaznou účetní evidenci. Doklady, které 
příjemce vykazuje ve vyúčtování, nesmí být předloženy duplicitně ve vyúčtování 
činnosti, záštity starostky, podpory vyjmenovaných kolektivních sportovních 
oddílů a podpory sportovní činnosti nad minimální limit dle Zásad.  

6. V případě, že je příjemce plátcem DPH, daň z přidané hodnoty nelze zahrnout do 
celkových nákladů (výdajů). 

7. V případě, že příjemce nevyčerpá dotaci definovanou v ustanovení čl. I této smlouvy 
v plné výši, je povinen nevyčerpanou část v rámci vypořádání této dotace odvést na účet 
poskytovatele, číslo účtu 127271/0100, a to nejpozději ke dni vyúčtování poskytnuté 
dotace. 

8. Poskytovatel je oprávněn provádět u příjemce kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní 
řád). Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provedení kontroly dodržení účelu a 
podmínek použití poskytnuté dotace. Při této kontrole je příjemce povinen vyvíjet 
veškerou poskytovatelem požadovanou součinnost. 

9. V případě zjištění, že příjemce použil poskytnutou dotaci v rozporu s účelem uvedeným 
v čl. I této smlouvy, je příjemce povinen vrátit poskytnutou dotaci poskytovateli v plné 
výši zpět, a to nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy poskytovatele k vrácení 
poskytnuté dotace. 

10. Příjemce bere na vědomí, že neoprávněné použití dotace definované v čl. I této 
smlouvy, dále zadržení dotace, popř. jakékoli jiné porušení i jednotlivé povinnosti 
příjemce stanovených touto smlouvou, je považováno za porušení rozpočtové kázně dle 
ust. § 22 a následujících zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a lze za něj uložit povinnost provést odvod do 
rozpočtu města, popř. penále. 

11. Doklady, které příjemce dokládá k vyúčtování, nesmí být předloženy duplicitně ve 
vyúčtování jakékoliv jiné dotace poskytnuté z rozpočtu města Písek. Duplicitní úhrada 
stejných nákladů z různých zdrojů není dovolena. 

12. V případě, že doklady předložené příjemcem nebudou splňovat náležitosti dle zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, je poskytovatel dotace 
oprávněn tyto doklady jako neprůkazné z vyúčtování dotace vyloučit.  
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III. Povinnosti příjemce při přeměně právnické osoby, při prohlášení úpadku či 
zrušení s likvidací 

1. V případě, že je příjemce právnickou osobou a má dojít k jeho přeměně podle 
příslušného zákona a příjemce má být zanikající právnickou osobou, má povinnost tuto 
skutečnost oznámit s dostatečným předstihem poskytovateli se žádostí o udělení 
souhlasu s přechodem práv a povinností z tohoto smluvního vztahu na právního 
nástupce. Přitom musí respektovat, že každá taková skutečnost musí být projednána 
v tom orgánu poskytovatele, který schválil poskytnutí dotace a veřejnoprávní smlouvu 
o jejím poskytnutí (dále také jen jako „smlouva“). 

 
2. K žádosti o udělení souhlasu podle odstavce 1 musí příjemce prokázat příslušnými 

dokumenty, že práva a povinnosti z tohoto smluvního vztahu, včetně případné 
udržitelnosti, přejdou na právního nástupce a právní nástupce se zavazuje tyto 
povinnosti plnit (např. projekt fúze). Poskytovatel je oprávněn si vyžádat dodatečné 
podklady, pokud z dodaných podkladů nebude tato skutečnost vyplývat. 

3. V případě, že poskytovatel žádosti vyhoví, spraví o tom bez zbytečného odkladu 
příjemce po projednání v příslušném orgánu poskytovatele a uzavře dodatek ke 
smlouvě, který bude obsahovat popis a důvod jeho uzavření s ohledem na přeměnu 
příjemce. 

4. V případě, že žádosti poskytovatel nevyhoví, bezodkladně o tom spraví příjemce  
po projednání v příslušném orgánu poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn posoudit 
dosavadní naplnění účelu smlouvy a rozhodne o vrácení poskytnuté dotace nebo její 
části. V takovém případě má příjemce povinnost vrátit doposud vyplacenou dotaci nebo 
její část způsobem a ve lhůtě stanovené výzvou poskytovatele. 

5. V případě, že je příjemce příspěvkovou organizací jiného územního samosprávného 
celku, je povinen při sloučení, splynutí či rozdělení postupovat obdobně podle odstavce 
1 (doložení např. formou usnesení zastupitelstva územně samosprávného celku). 
Poslední věta odstavce 2 platí obdobně. 

6. V případě, že příslušný soud rozhodl o úpadku příjemce, či má být příjemce zrušen 
s likvidací, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit poskytovateli. Poskytovatel je 
oprávněn posoudit dosavadní naplnění účelu smlouvy a rozhodne o vrácení dotace 
nebo její části. V takovém případě má příjemce povinnost vrátit doposud vyplacenou 
dotaci nebo její část způsobem a ve lhůtě stanovené výzvou poskytovatele. Zároveň je 
povinen bezodkladně oznámit insolvenčnímu správci či likvidátorovi příjemce, že tento 
přijal dotaci z rozpočtu poskytovatele a váže ho povinnost vyplacenou dotaci vrátit zpět 
do rozpočtu poskytovatele. 

 

IV. Veřejná podpora 

 
 

1. Příjemce bere na vědomí, finanční prostředky poskytnuté dle této smlouvy mají 
charakter podpory de minimis podle nařízení Evropské komise č. 1407/2013 o použití 
článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis 
zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2013. Podpora „de 
minimis“ poskytnutá jednomu subjektu nesmí za tři po sobě jdoucí jednoletá účetní 
období používaná příjemcem přesáhnout částku odpovídající 200.000,- EUR. 
Příjemce bere na vědomí, že dle zákona č. 215/2004 Sb. je poskytovatel povinen do 
5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy zaznamenat údaje o poskytnuté podpoře 
de minimis do centrálního registru podpor de minimis. Vyjde-li při zaznamenávání 
údajů do centrálního registru najevo, že je limit příjemce pro poskytnutí podpory de 
minimis vyčerpán, příjemci zaniká nárok na poskytnutí dotace a tato smlouva se od 
počátku ruší. 
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2. Příjemce prohlašuje, že mu nejsou známy překážky, které by bránily poskytnutí podpory 
de minimis dle výše uvedeného nařízení Evropské komise. Pokud se později ukáže toto 
prohlášení jako nepravdivé, příjemci zaniká nárok na dotaci a tato smlouva se od 
počátku ruší. 

V. Ostatní a závěrečná ustanovení 

1. Příjemce prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 
tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

2. S veškerými osobními údaji, včetně osobních údajů příjemce, které jsou shromažďovány 
a následně zpracovávány v souladu s předmětem této smlouvy, poskytovatel nakládá 
dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04. 2016  
o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů  
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen 
„Nařízení“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů. Poskytovatel dále činí, v souladu s článkem 13 nařízení GDPR a ustanovením 
§ 8 Zzoú, informační povinnost prostřednictvím Zásad ochrany osobních údajů, které 
jsou dostupné na webových stránkách města www.mesto-pisek.cz. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem jejího 
podpisu oběma smluvními stranami, anebo dnem jejího uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv, vztahuje-li se na smlouvu povinnost uveřejnění dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  

4. Vztahuje-li se na smlouvu povinnost uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, obě strany se dohodly, že 
smlouvu zveřejní poskytovatel. Smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, straně 
přijímající přísluší jeden výtisk a straně poskytující dva výtisky.  

5. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze dohodou smluvních stran formou 

písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

6. Práva a závazky vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních 

stran. 

 
Písek 26.10.2021     Písek 12.10.2021 
 
 
 
 
 
…………………………………                                            ………………………………….. 
             TJ Sokol Písek                                                         Město Písek 

Milan Matějka               Mgr. Eva Vanžurová, starostka   
   za příjemce                za poskytovatele          
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