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Okresní sdružení České unie sportu Prostějovska, z. s. 
Česká 813/15 796 01 Prostějov, 
IČ: 004 35 937, DIČ: CZ00435937 
účet u Poštovní spořitelny ČSOB, a. s. č.: 212 900 916/0300, 
jeho jménem statutární zástupce RNDr. Boris Vystavěl, předseda sdružení 
dále jen „poskytovatel“                                        
a 
TJ Horní Dolní, z. s. 
Wolkerova 1, 796 01, Prostějov 
IČ: 657 62 304,  
GE Money Bank, a.s., č. ú.:  123456789 / 0600  
 jeho jménem statutární zástupce: předseda-  Ing. Jan Novák 
 
dále jen „příjemce“                                        
 

 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 
SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU  

Z ROZPOČTU OLOMOUCKÉHO KRAJE V ROCE 2017 
     

Čl. I 
Účelové určení dotace a cíl projektu 

 
1) Dotace je určena na podporu udržování a provozování sportovních a tělovýchovných zařízení ve vlastnictví, 

výpůjčce nebo dlouhodobém nájmu SK/TJ sdružených v České unii sportu (ČUS). 
2) Pro účely této smlouvy se neinvestičním příspěvkem rozumí příspěvek, který musí být použit 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 (dále jen „cit. zákona“). 
b) výdajů spojených s pořízením nehmotného majetku dle § 32a odst. 1 a 2 cit. zákona. 
c) výdajů spojených s technickým zhodnocením, rekonstrukcí a modernizací ve smyslu § 33 cit. zákona. 

3) Přidělené finanční prostředky dle této smlouvy na rok 2017 musí být použity pouze na údržbu a provoz 
sportovních a tělovýchovných zařízení podle odstavce 1. 

4) Specifikace pojmů prostředky na údržbu a prostředky na provoz: 
a) Údržba sportovních zařízení: 

Dotace nesmí být použita na pořízení investičního majetku a na modernizace a rekonstrukce sportov-
ních zařízení. Jedná se tedy o údržbu sportovních zařízení - nemovitého majetku - objektů, pozemků, 
budovy, hřišť, kterým se dotčená nemovitost udržuje v odpovídajícím technickém stavu, aby na něm 
bylo možno sportovat a nedocházelo k poškozování a chátrání tohoto majetku. 

b) Provoz sportovních zařízení: 
Jedná se o náklady, které umožní zařízení provozovat ke sportovní činnosti, tedy náklady energetické 
(elektřina, voda, plyn, uhlí), náklady pronájmů, náklady úklidu sportovního zařízení, běžné dosévání, 
hnojení a dosypávání, sekání povrchu travnatých hřišť, dosypávání antuky volejbalových a tenisových 
hřišť, lajnování hřišť včetně drobných oprav lajnování u kurtů, oprav lajnování a drobných poškození 
umělých povrchů hřišť a drah, malování tělocvičen, opravy nátěrů různých zábradlí, oken, výměna skel 
v oknech po rozbití, drobné opravy oplocení, laviček, včetně nutných oprav laviček, sedadel, opravy 
osvětlení, výměny žárovek, zářivek či jiných svítidel, opravy a výměny zámků, dveřních pantů, opravy 
nátěrů parket, pastování povrchů atd. 

5) Údržba i provoz mohou být provedeny dodavatelsky (jako služba včetně materiálu) nebo svépomocí. Při 
svépomoci nemohou být z dotace hrazeny mzdy.  
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Čl. II. 
Výše dotace 

  
Ve smyslu usnesení předsednictva OS ČUS Prostějovska ze dne 10. července 2017 činí dotace  

XXXX,00 Kč (slovy: xxxxxxxxxxxxxxx) 
Na dotaci není právní nárok. 
 

Čl. III 
  Povinnosti příjemce 

 
Příjemce je povinen 
1. Použít dotaci výhradně k účelům uvedeným v článku I. této smlouvy, tedy na náklady údržby a provozu 

sportovních zařízení ve vlastnictví nebo výpůjčce/nájmu SK/TJ – člena OS ČUS Prostějovska. Nelze použít 
na občerstvení, dary a ceny. 

2. Neprodleně písemně oznámit poskytovateli změny identifikačních údajů uvedených v této smlouvě, které 
jsou rozhodné pro poskytnutí dotace. 

3. Odpovídá za hospodárné využití dotace a za její řádné a oddělené sledování v podvojném účetnictví. Ne-
splnění povinnosti vedení účetnictví ve smyslu zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, tedy 
tzv. podvojného účetnictví bude chápáno jako porušení podmínek souvisejících s poskytnutím veřejné do-
tace se všemi plynoucími důsledky, tedy i povinností vrácení dotace a úhrady penále za porušení rozpočto-
vé kázně. 

4. Zajistí využití a vyúčtování dotace nejpozději do 31. 10. 2017. Vyúčtovat lze pouze náklady plnění uskuteč-
něných a skutečně uhrazených od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2017. 

5. V případě odstoupení od realizace programu nebo jeho ukončení před 31. 10. 2017 oznámit tuto skuteč-
nost do 10 dnů a vyúčtovat neprodleně dosud vyčerpané finanční prostředky. 

6. Umožnit osobám pověřeným Olomouckým krajem, OLKO ČUS a OS ČUS ověřovat správnost a hospodár-
nost použití dotace ve sledovaném období.  

7. Vydá a na vyžádání bezodkladně zašle poskytovateli veřejnou výroční zprávu, roční statistický výkaz o člen-
ské a organizační základně, rozvahu a výkaz zisku a ztrát, případně přílohu a další doklady týkající se přidě-
lené dotace – smlouvu o nájmu nemovitosti, kartu DHM, apod. 

8. V případě zjištění závažných nedostatků při využití dotace je TJ-SK povinna celou dotaci vrátit. 
    

 
Čl. IV 

Povinnosti poskytovatele 
 
1. Poskytnout SK/TJ dotaci bez zbytečného odkladu po kontrole předložených dokladů a vyúčtování. 
2. Na základě podkladů z SK/TJ provést souhrnné vyúčtování dotace a předat je v daném termínu OLKO ČUS. 
3. Vydat pro potřeby příjemce pokyn k formě zpracování vyúčtování této dotace.    

          
 

Čl. V 
Vyúčtování dotace 

 
Příjemce je povinen předložit vyúčtování za SK/TJ ve třech vyhotoveních   
(1x pro Olomoucký kraj, 1x pro OLKO ČUS a 1x pro OS ČUS) do 31. října 2017, které musí obsahovat: 
 
- soupis celkových uskutečněných výdajů na akce, na jejíž realizaci byl poskytnut příspěvek dle této smlouvy 
- soupis výdajů hrazených z vlastních prostředků 
- soupis výdajů hrazených z poskytnutého příspěvku, doložený: 
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a) Vyplněným formulářem pro SK/TJ a OS/RS ČUS vydaným Olomouckým krajem „word“ – Soupis výdajů hra-
zených z poskytnutého příspěvku (Finanční vyúčtování příspěvku) „excel“, který je také k dispozici 
v elektronické podobě na internetové adrese: www.cuspv.cz, nebo www.kr-olomoucky.cz/vyuctovani-
prispevku-cl-3802.html 

b) fotokopiemi faktur s podrobným rozpisem dodávky (případně dodacím listem) popřípadě jiných účetních 
dokladů včetně příloh, prokazujících podrobně rozepsané vynaložení výdajů 

c) fotokopie výdajových dokladů včetně příloh (stvrzenky, paragony apod.), na základě kterých je pokladní 
doklad vystaven 

d) fotokopie všech výpisů z bankovního účtu, které dokládají úhradu předložených faktur s vyznačením do-
tčených plateb 

e) čestným prohlášením, že fotokopie předaných dokladů a výdaje uvedené v soupisech jsou shodné 
s originály dokladů a se záznamy v účetnictví příjemce 

f) v případě, že součet výše uvedených předložených dokladů přesahuje výši poskytnuté dotace, je nutné  
uvést, nejlépe v čestném prohlášení, že zbývající částka byla hrazena z vlastních zdrojů  

 
Na vyúčtování dotace musí být použity následující formuláře, které jsou součástí této smlouvy jako příloha: 
 
a) Formulář pro SK/TJ na vyúčtování dotace poskytnuté od OS ČUS „word“ 
b) Formulář pro SK/TJ vydaný Olomouckým krajem – Soupis výdajů hrazených z poskytnutého příspěvku (Fi-

nanční vyúčtování příspěvku) „excel“, který je také k dispozici v elektronické podobě na internetové adre-
se: www.csupv.cz , nebo: www.kr-olomoucky.cz/vyuctovani-prispevku-cl-3802.html 

 
 

                                                                                     
Čl. VI 

           Podmínky pro vyúčtování dotace pokud příjemce dotace - SK/TJ je plátcem DPH 
 
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 ZDPH nebo krácené výši podle § 76 ZDPH, popř. kombinací obou způsobů), nelze z příspěvku uhradit DPH ve 
výši tohoto odpočtu DPH, na který příjemci vznikl nárok. Příspěvek nelze rovněž použít na úhradu ostatních 
daní. V případě, že si příjemce — plátce DPH bude uplatňovat nárok na odpočet daně z přijatých zdanitelných 
plnění v souvislosti s realizaci projektu, na který byl příspěvek poskytnut, a to nárok na odpočet v plné či 
částečné výši, uvádí na veškerých vyúčtovacích dokladech finanční částky bez DPH odpovidající výši, která 
mohla být uplatněna v odpočtu daně na základě daňového přiznání k DPH.  
Příjemce — neplátce DPH uvádí na veškerých vyúčtovacich dokladech finanční částky včetně DPH. 
 

 
Čl. VII 

Prohlášení příjemce dotace 
 

1) Příjemce dotace si je vědom toho, že pokud nepředloží ve stanoveném termínu vyúčtování přidělené dota-
ce: 
a) nebude mu přidělená dotace poskytnuta 
b) vztahují se na něho sankce podle příslušných právních předpisů, 
c) nebude mu ani v roce 2018 případná dotace z rozpočtu Olomouckého kraje poskytnuta. 

2) Příjemce dotace souhlasí: 
a) se zproštěním mlčenlivosti finančního úřadu v případě kontrolního nálezu týkajícího se poskytnuté do-
tace, 
b) se zveřejněním svého jména, adresy, dotačního titulu a výše poskytnuté dotace. 
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Čl. VIII 
 

Závěrečná ustanovení 
 

1) Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemnou formou číslovaného dodatku ve shodě 
smluvních stran. 

2) Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden. 
 
 
 
 
 
V Prostějově,           xx. xx. 2017  V xxx,                   xx. xx. 2017 

Zástupce poskytovatele:  Zástupce příjemce : 
   

RND. Boris Vystavěl, předseda  Ing. Jan Novák,  předseda 
 
 


