
Smlouva
o poskytnutí dotace, finančního příspěvku a daru z rozpočtu

obce Hudlice pro rok 2022
(dále jen „finanční příspěvek)

Poskytovatel: Obec Hudlice

Adresa: Jungmannova 355, 267 03 Hudlice

IČ: 00233285

Statutární zástupce : Pavel Hubený , starosta 

Bankovní spojení: 0363 704 349/0800 ČS Beroun 

(dále jen „ poskytovatel “) 

a

Příjemce : TJ Sokol Hudlice

IČ : 47560142

Statutární zástupce : Rudolf Hrkal, starosta 

Bankovní spojení: ČS Beroun 0361 256 319/0800 

(dále jen „ příjemce1')

Uzavírají v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákonem č. 
250/2001 Sb., o pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a na základě usnesení 
Zastupitelstva obce Hudlice Č.7-5/2021/ZO Hudlice ze dne 14.12.2021, kterým bylo poskytnutí 
příspěvku schváleno

tuto smlouvu

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelově vázaného neinvestičního finančního příspěvku ve 
výši 360 000 Kč (slovy tři sta šedesát tisíc korun českých).

2. Příjemce se zavazuje použít tento finanční příspěvek k dohodnutému účelu.

II. Základní ustanovení

1. Finanční příspěvek se podle čl. I odst. 1 této smlouvy poskytuje výhradně za účelem 
vymezeným v čl. I odst. 2 a 3 této smlouvy a v souladu s obecně závaznými předpisy 
( zákon č.128/200 Sb., o obcích, zákon č.321/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě v platném znění) a rozhodnutí Zastupitelstva obce Hudlice.



2. Poskytnutý příspěvek lze použít pouze v rámci kalendářního roku, v kterém je poskytnuta 
výhradně na účel, na který byl poskytnut.

3. Finanční příspěvek se poskytuje bezhotovostním převodem na bankovní účet příjemce 
nebo v hotovosti na pokladně obce.

III. Ostatní ujednání
1. Příjemce je povinen provést do 31. ledna následujícího roku vyúčtování poskytnutého 

účelového neinvestičního finančního příspěvku dle této smlouvy na přiloženém Formuláři.

2. Za splnění účelu poskytnutého příspěvku a za pravdivost a správnost závěrečného 
vyúčtování odpovídá statutární zástupce žadatele.

3. Příjemce příspěvku se zavazuje umožnit poskytovateli dotace finanční kontrolu použití 
prostředků neinvestičního příspěvku ( podle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole).

4. Poučení pro příjemce příspěvku :

a) Na poskytnutý neinvestiční příspěvek se vztahuje ustanovení § 22 odst.2, 4, 5, 6 a 7 
zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Podle těchto 
ustanovení se bude postupovat v případě porušení účelovosti poskytnutých finančních 
prostředků.

b) V souvislosti s ujednáním obsaženými v této smlouvě nevzniknou plátci příspěvku 
žádná vlastnická práva.

c) Každá ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit, bude-li se domnívat, že 
druhá strana porušuje své závazky.

d) Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést po vzájemné dohodě smluvních 
stran a to formou písemného dodatku.

e) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vzájemně a 
srozumitelně, nikoli v tísni a za nevýhodných podmínek.

f) Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních , z nichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom vyhotovení.


