Smlouva o poskytnutí dotace
Uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních
předpisů, a se zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších právních předpisů.
Městys Brodek u Přerova
Masarykovo náměstí 13, 751 03 Brodek u Přerova
IČ: 00301078
DIČ: CZ00301078
číslo účtu: 1883113379/0800
zastoupený starostou městyse Ing. Romanem Zbožínkem
na straně jedné (dále jen jako poskytovatel)
a
FK Brodek u Přerova, z.s.
Tyršova 564, 751 03 Brodek u Přerova
IČ: 19014074
číslo účtu: 157194587/0300
zastoupený předsedou Viktorem Kociánem
na straně druhé (dále jen jako příjemce)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:
I.
1. Městys Brodek u Přerova se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci dotaci ve výši
500 000,-Kč (slovy: Pětsettisíckorun českých).
2. Účelem poskytnutí dotace je financování nákladů souvisejících s údržbou hrací plochy a
nemovitosti, náklady na úhradu dodávek plynu, elektrické energie, vodného, dále nákladů
souvisejících s organizováním činností jednotlivých družstev jako je nájem sportovišť, nákup
dresů a sportovních pomůcek, náklady na dopravu.
3. Dotace bude poskytnuta převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy po
uzavření této smlouvy.
4. Dotace se poskytne na účel stanovený v této smlouvě jako dotace neinvestiční. Pro účely této
smlouvy se neinvestiční dotací rozumí dotace, která musí být použita na úhradu jiných výdajů než:
a) výdajů spojených s pořízením hmotného majetku dle § 26 odst. 2 zákona č.586/1992 Sb., o
daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
b) výdajů spojených s pořízením nehmotného majetku dle § 32 odst. 1 a 2 cit. zákona,
c) výdajů spojených s technickým zhodnocením, rekonstrukcí a modernizací ve smyslu § 33 cit.
zákona.
II.
1. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použít hospodárně výlučně v souladu s účelem poskytnutí
dotace dle čl.I. odst.2 a 4 této smlouvy, v souladu s podmínkami stanovenými v této smlouvě a
v souladu s usnesením Zastupitelstva městyse Brodek u Přerova.
Je-li příjemce plátce daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) a může uplatnit odpočet DPH ve
vazbě na ekonomickou činnost, která zakládá nárok na odpočet daně podle §72 odst.1 zákona
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH), a to v plné nebo
částečné výši (tj. v poměrné výši podle § 75 nebo krácené výši podle § 76 ZDPH, popř. kombinací
obou způsobů), nelze z dotace uhradit DPH ve výši tohoto odpočtu DPH, na který příjemci vznikl
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nárok. V případě, že si příjemce - plátce DPH bude uplatňovat nárok na odpočet daně z přijatých
zdanitelných plnění v souvislosti s touto smlouvou, na které byla dotace poskytnuta, a to nárok na
odpočet v plné či částečné výši, uvádí na veškerých vyúčtovacích dokladech finanční částky bez
DPH odpovídající výši, která mohla být uplatněna v odpočtu daně na základě daňového přiznání
k DPH. Příjemce – neplátce DPH uvádí na veškerých vyúčtovacích dokladech finanční částky
včetně DPH.
V případě, že se příjemce stane plátcem DPH v průběhu čerpání dotace a jeho právo uplatnit
odpočet DPH při registraci podle § 79 ZDPH se vztahuje na zdanitelná plnění hrazená včetně
DPH z dotace, je příjemce povinen snížit dosud čerpané dotace o výši daně z přidané hodnoty,
kterou je příjemce oprávněn v souladu § 79 ZDPH uplatnit v prvním daňovém přiznání po
registraci k DPH.
V případě, že dojde k registraci příjemce k DPH a příjemce při registraci podle § 79 ZDPH je
oprávněn až po vyúčtování dotace uplatnit nárok na odpočet DPH, jež byla uhrazena z dotace, je
příjemce povinen vrátit poskytovateli částku ve výši nároku odpočtu DPH, který byl čerpán jako
uznatelný výdaj.
Pokud má příjemce (plátce daně) ve shodě s opravou odpočtu podle § 75 ZDPH a úpravou
odpočtu podle § 78 a 78 c) ZDPH právo zvýšit ve lhůtě stanovené ZDPH svůj původně uplatněný
nárok na odpočet DPH, který se vztahuje na zdanitelná plnění hrazená včetně DPH z dotace, je
příjemce povinen upravit a vrátit poskytovateli část dotace ve výši uplatněného odpočtu DPH, a to
do jednoho měsíce ode dne, kdy příslušný státní orgán vrátil příjemci uhrazenou DPH.
Nevrátí-li příjemce takovou část dotace v této lhůtě, dopustí se porušení rozpočtové kázně ve
smyslu ust. § 22 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
Dotaci nelze rovněž použít na úhradu ostatních daní.
Bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele nesmí příjemce dotaci nebo její část
poskytnout třetí osobě, není-li touto smlouvou stanoveno jinak. Příjemce je povinen vést dotaci ve
svém účetnictví odděleně.
Příjemce je dále oprávněn použít poskytnutou dotaci na úhradu nákladů vynaložených příjemcem
v souladu s účelem poskytnutí dotace dle čl. I odst.2 a 4 této smlouvy a podmínkou užití dotace
dle čl. II odst.1 této smlouvy v období od 1.1.2022 do vyúčtování 14.11.2022
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.
Příjemce je povinen nejpozději do 15.11.2022 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté
dotace (dále jen vyúčtování) na tiskopise, které tvoří přílohu této smlouvy. Součástí vyúčtování
budou výdaje hrazené z poskytnuté dotace, které budou doloženy fotokopiemi účetních dokladů.
Ty prokazují čerpání dotace a proto musí mít náležitosti účetních předpisů. Při dokladování
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.
Čestné prohlášení, že fotokopie předaných dokladů jsou shodné s originály a výdaje uvedené
v soupisech jsou shodné se záznamy v účetnictví příjemce. Společně s vyúčtováním příjemce
předloží poskytovateli Závěrečnou zprávu.
Pokud příjemce nepředloží řádně a včas doklady pro vyúčtování poskytnuté finanční dotace nebo
pokud dotaci použije jinak, než jak je uvedeno v článku I. dle této smlouvy zaniká příjemci nárok
na poskytnutou finanční dotaci a ta musí být do 15.12.2022 vrácena na účet poskytovatele.
Příjemce vrací do tohoto termínu i část dotace, která nebyla použita (vyčerpána).

Nedodržení účelu použití finanční dotace se považuje za porušení rozpočtové kázně podle § 22
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů. Městys (poskytovatel) uloží osobě, která se nedodržení rozpočtové disciplíny dopustila,
odvod do svého rozpočtu ve výši částky neoprávněně použitých finančních prostředků s povinností
zaplatit penále stanovené platnými právními předpisy.
III.
1. Smlouva se uzavírá v souladu s § 159 a násl. zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších právních předpisů, a se zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky.
4. Poskytnutí dotace bylo schváleno na 16. veřejném zasedání Zastupitelstva městyse v Brodku
u Přerova dne 13.12.2021.
5. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

V Brodku u Přerova dne 6.1.2022

…………………………………
Ing. Roman Zbožínek
starosta městyse Brodek u Přerova

V Brodku u Přerova dne 6.1.2022

……………………………….
Viktor Kocián
předseda FK Brodek u Přerova, z.s.

