
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

z rozpočtu města Bohumín 

 
uzavřená mezi smluvními stranami: 
 
město Bohumín 
Masarykova 158 
735 81 Bohumín 
zastoupené: Ing. Petrem Víchou, starostou města 
zástupce s pověřením k podpisu smluv: Mgr. Pavla Skokanová 
IČO: 00297569 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. 
Číslo účtu: 27-1721638359/0800 
(dále jen „poskytovatel“ na straně jedné) 

a 

Tělocvičná jednota Sokol Bohumín 
Fügnerova 877 
735 81 Bohumín-Nový Bohumín  
zastoupená: Ing. Alfrédem Hermannem, starostou pobočného spolku 
IČ: 18055796 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. 
Číslo účtu: 1724382379/0800 
(dále jen „příjemce“ na straně druhé) 
 

 
I. 

Účel smlouvy 

Město Bohumín každoročně poskytuje dotace na podporu a rozvoj amatérské sportovní, 
kulturní a ostatní zájmové činnosti, pořádání akcí, investiční akce a opravy majetku ve 
vlastnictví zájmových organizací a dotace církevním organizacím na opravy církevních objektů 
a památek nacházejících se na jeho území. Způsob a podmínky upravuje Program poskytování 
dotací z rozpočtu města Bohumín neziskovým zájmovým a církevním organizacím (dále jen 
„Program …“) schválený zastupitelstvem města a následně vyhlášený pro určité období, 
zpravidla následující kalendářní rok. Pro rok 2016 platí „Program …“ schválený usnesením č. 
99.2/8 ze zasedání zastupitelstva města dne 9. 11. 2015. 

 

II. 
Předmět smlouvy 

1.  Poskytovatel poskytne příjemci dotace na akce realizované v roce 2016, a to: 

   

Č. j. Název akce 
Výše dotace 

v Kč 

82/2016/S/D Bohumínská městská liga v kuželkách  10 000 

83/2016/S/D Turnaj 4 družstev v kuželkách 3 000 

84/2016/S/D Letní turnaj dvojic v kuželkách 2 000 

85/2016/S/D Bohumínský pohár v kuželkách-Memoriál E. Kicy 10 000 

86/2016/S/D Vánoční turnaj v kuželkách 5 000 

87/2016/S/D Silvestrovský turnaj v kuželkách 3 000 

88/2016/S/D Sokol Cup 2016 - 12. roč. tenis turnaje ve čtyřhrách 2 500 

89/2016/S/D Turnaj v sálovém fotbale - 2. roč. 5 000 



90/2016/S/D Turnaj starých gard v malé kopané - 8. roč. 3 000 

91/2016/S/D Turnaj v nohejbale trojic - 3. roč. 4 000 

92/2016/S/D Liga žactva v malé kopané - 14. roč. 4 000 

93/2016/S/D Bohumínská liga v malé kopané - 23. roč. 10 000 

94/2016/S/D Turnaj žáků v malé kopané - 12. roč. 3 000 

95/2016/S/D Turnaj dvojic v míčovém pětiboji - 13. roč. 4 000 

96/2016/S/D Letní turnaj v malé kopané - 15. roč. 4 000 

97/2016/S/D Turnaj junioři + senioři v malé kopané - 13. roč. 3 000 

98/2016/S/D Turnaj v nohejbale dvojic - 8. roč. 3 500 

99/2016/S/D Sokol Cup v malé kopané - 19. roč. 5 000 

100/2016/S/D Pohár v malé kopané - 7. roč. 3 000 

101/2016/S/D Turnaj v sálové kopané - 12. roč. 3 500 

103/2016/S/D Orange Cup 7 225 

104/2016/S/D Vánoční turnaj  4 250 

105/2016/S/D Šprtec - tour Bohumín 3 900 

106/2016/S/D Šprtec - tour Bohumín 3 900 

 

 Poskytnutí dotací bylo schváleno na zasedání komise pro schvalování dotací na akce do 10 
tis. Kč dne 15. 2. 2016. 

2. V případě, že budou skutečné náklady na realizaci akce uvedené v čl. II. odst. 1. této 
smlouvy nižší než rozpočtové náklady uvedené v žádosti o poskytnutí dotace evidované pod 
příslušným č. j., bude v souladu s „Programem …“ poskytovatelem adekvátně procentuálně 
snížena i výše dotace.  

 

III. 

Platební podmínky 

Poskytovatel poukáže předmětnou dotaci na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 
14 dnů od předložení vyúčtování celkových nákladů na realizaci akce. 
 

IV. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Příjemce je povinen použít finanční prostředky účelně v souladu s „Programem …“ a 
výhradně na úhradu nákladů souvisejících s realizací akce uvedené pod příslušným č. j. 
v čl. II. odst. 1 této smlouvy. 

2. Obdržené finanční prostředky příjemce neposkytne jiným fyzickým či právnickým osobám 
než těm, vůči nimž se stane při úhradě nákladů spojených s realizací akce uvedené pod 
příslušným č. j. v čl. II. odst. 1. této smlouvy stranou povinnou. 

3. Poskytovatel si vyhrazuje právo kontroly využití poskytnutých finančních prostředků (věcné, 
finanční a účetní), a to i po skončení účinnosti smlouvy. Příjemce je při tom povinen 
poskytnout náležitou součinnost a na vyžádání předložit poskytovateli případné další 
potřebné doklady související s předmětem této smlouvy a podat o nich vysvětlení. 

4. Nastanou-li před nebo v průběhu konání akce jakékoli změny, které mají vliv na poskytnutí 
dotace, je příjemce povinen o nich poskytovatele neprodleně písemně informovat. 

5. Příjemce je povinen do 30 dnů od termínu ukončení akce uvedené pod příslušným č. j. v čl. 
II. odst. 1. této smlouvy, nejpozději však do 15. 12. roku poskytnutí dotace, předložit 
poskytovateli její vyúčtování, a to v souladu se zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném 
znění zpracované na příslušném formuláři v souladu se zněním aktuálně platného 
„Programu …“. Akce pořádané koncem listopadu a v měsíci prosinci je příjemce povinen 
vyúčtovat nejpozději do 30. 12. roku poskytnutí dotace. 



 

6. Příjemce je povinen provést účinnou propagaci akce (např. v bohumínských městských 
novinách OKO, v textovém zpravodajství T.I.K., prostřednictvím služby e-info, vyvěšením 
plakátků, rozesláním pozvánek apod.). 

7. Příjemce je rovněž povinen neprodleně oznámit poskytovateli každou změnu, která je pro 
splnění smluvního závazku podstatná (např. změnu stanov, názvu, sídla, čísla účtu, 
statutárního orgánu či osob oprávněných jednat jménem právnické osoby na základě plné 
moci včetně kontaktních údajů). 

8. Při přeměně právnické osoby je příjemce povinen zajistit přechod práv a povinností 
vyplývajících z této smlouvy na nástupnickou právnickou osobu nebo podat návrh na 
ukončení smlouvy a provést s poskytovatelem finanční vypořádání. V případě zrušení 
právnické osoby s likvidací je příjemce povinen provést finanční vypořádání ke dni likvidace.  

 

V. 

Sankční ujednání 

1. Nepředloží-li příjemce bez předchozího písemného vyrozumění a řádného zdůvodnění 
vyúčtování dotace ve stanoveném termínu, ztrácí nárok na její poskytnutí a současně bude 
k této skutečnosti přihlíženo při projednávání případných dalších žádostí o dotace. 

2. Bude-li při kontrole vyúčtování zjištěno, že předložené doklady nebo jejich část neodpovídají 
podmínkám dle čl. IV. odst. 1. a 2. této smlouvy, budou tyto z finančního vypořádání 
vyloučeny s důsledkem adekvátního snížení skutečné výše dotace.  

3. Jestliže příjemce nesplní některou ze svých povinností stanovených v čl. IV., popřípadě 
jinou povinnost nepeněžité povahy vyplývající z této smlouvy, považuje se toto jednání za 
porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů. Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 
22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně. 

 

VI. 

Závěrečná ustanovení 

1. O uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodlo v souladu s ust. § 85 písm. c) zákona o obcích 
zastupitelstvo města usnesením č. 141.7/11 ze dne 11. 4. 2016.  

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje o smluvních stranách uvedené v záhlaví jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření smlouvy. 

3. Veřejnoprávní smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemného dodatku.  

4. Smlouvu lze zrušit na základě písemné dohody smluvních stran nebo výpovědí. 

5. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna veřejnoprávní smlouvu písemně vypovědět bez 
udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 30 kalendářních dní a počíná běžet 1. dnem 
následujícím po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně. V případě pochybností se má 
za to, že výpověď byla doručena 5. dnem od jejího odeslání. 

6. Ostatní práva a povinnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy. 

7. Smlouva se sepisuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom 
vyhotovení. 

8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
s účinností od 1. 1. do 31. 12. 2016. Tito prohlašují, že si smlouvu přečetli a s jejím 
obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 

 
 
 
 



Správce rozpočtu dne:  25. 4. 2016                                           podpis: Magyarová Jarmila, v.r.  
 
 
  
   25. 4. 2016 
V Bohumíně dne ……………………....... 
 
 
 
 
 
Mgr. Pavla Skokanová, v.r.        Ing. Alfréd Hermann, v.r.  
.....………………………………………..                                 ……………………………………… 
                  za poskytovatele                                                                    za příjemce 
 
 
 
 
 
(V případě, že jménem spolku není oprávněna jednat pouze 1 osoba samostatně): 

 
 
                                                                 …………………..….........................................................
                             za příjemce  
                                                                                                                                   (jméno, funkce, podpis)                           

 
 
 
                                                                 …………………..….........................................................
                             za příjemce  
                                                                                                                                   (jméno, funkce, podpis) 

 


