




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.  
 
2. Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 15.12. 2019.  

3. 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.  
 
4. Příjemce je povinen nejpozději do 31. 12. 2019 předložit poskytovateli vyúčtování 
poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).  
Vyúčtování musí obsahovat:  
 

- závěrečnou zprávu k vyúčtování dotace,  
- soupis výdajů hrazených z poskytnuté dotace  
- čestným prohlášením, že výdaje odpovídají dokladům v účetní evidenci TJ. 
 

5. V případě, že dotace nebyla použita v celé výši ve stanovené lhůtě, je příjemce 
povinen vrátit nevyčerpanou část dotace na účet poskytovatele nejpozději do 15 dnů ode 
dne předložení vyúčtování poskytovateli. Nevrátí-li příjemce nevyčerpanou 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.  

6. V případě, že příjemce použije dotaci nebo její část na jiný účel než účel sjednaný 
touto smlouvou v čl. I. odst. 2 a 4, poruší některou z jiných podmínek použití dotace nebo 
poruší některou z povinností uvedených v této smlouvě, dopustí se porušení rozpočtové 
kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Pokud příjemce předloží vyúčtování a závěrečnou zprávu v termínu stanoveném v čl. II. 
odst. 4 této smlouvy, ale vyúčtování nebo závěrečná zpráva nebudou obsahovat 
všechny náležitosti stanovené v čl. II. odst. 4 této smlouvy, dopustí se příjemce porušení 
rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní nebo neopraví chybné nebo neúplné 
vyúčtování nebo závěrečnou zprávu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy 
poskytovatele.  
 
7. Za porušení rozpočtové kázně uloží poskytovatel příjemci odvod ve výši 2 % z celkové 
poskytnuté dotace.  

8. V případě, že je příjemce dle této smlouvy povinen vrátit dotaci nebo její část nebo 
uhradit odvod nebo penále, vrátí příjemce dotaci nebo její část, resp. uhradí odvod nebo 
penále do pokladny obecního úřadu nebo na účet poskytovatele č.ú. 19-
2138100257/0100, VS je IČ organizace.  

9. Dojde-li po podání žádosti ke změnám týkajících se identifikačních údajů žadatele, 
právní subjektivity žadatele, statutárního orgánu žadatele apod., musí být taková změna 
poskytovateli neprodleně písemně oznámena a doložena, a to nejpozději do 14 dnů od 
této změny.  

10. Příjemce dotace se zavazuje, že bude spolupracovat při všech kulturních a dalších 
akcích pořádaných obcí Olšany u Prostějova, bude pravidelně přispívat svými články do 
obecního zpravodaje a jednou za rok předloží zprávu o činnosti do kroniky obce. 
Příjemce je povinen označit propagační materiály znakem obce Olšany u Prostějova a 
umístit ve svém areálu po dobu poskytování dotace reklamní panel či billboard se 




