
 
 
 

Veřejnosprávní smlouva č. 2/2023 
 

Na základě usnesení č. 4,/7 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov konaného dne 
22. 2. 2023 uzavírají podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů v platném znění níže uvedené smluvní strany tuto  
 

veřejnosprávní smlouvu  
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce  

 
Čl. I 

Smluvní strany 
 
1. Obec Tlumačov 
zastoupená starostou obce: Bc Kabourkem Miroslavem  
adresa obecního úřadu: Tlumačov 107 34401 Domažlice    
kraj Plzeňský 
okres Domažlice 
IČ: 253804 
(dále jen „obec Tlumačov) 
  
a 
2. Příjemce dotace: SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Tlumačov 
Zastoupený: Václavem Sladkým, starostou SDH 
Sídlo: Tlumačov 99, 34401 Domažlice       
IČ: 65570448 
Číslo účtu: 107-9068670247/0100 
(dále jen „příjemce“) 
 

Čl. II 
Účel dotace  

Předmětem této smlouvy je poskytnutí neinvestiční finanční podpory z rozpočtu obce 
Tlumačov ve formě dotace. 
Účelem dotace je pokrytí neinvestičních výdajů spojených s oslavami 14. Tlumačovského 
dechového festivalu, konaného v roce 2023. 

 
Čl. III 

Výše poskytované dotace  
 

Poskytovaná částka: 60 000,- Kč 
 

Čl. IV 
Doba trvání smlouvy 

 
Doba, v níž má být stanoveného účelu dosaženo: 01. 3. 2023 - 31. 10. 2023 
 

 
Čl. V 

     Podmínky smlouvy 
 
Neinvestiční dotace bude poukázána jednorázově bankovním převodem na účet příjemce, 
uvedený v záhlaví smlouvy, nejpozději do deseti dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma 
smluvními stranami. 
 
 
 
 
 
 



 
Čl. VI 

Finanční vypořádání dotace 
 

1. Do 30. 11. 2023 předloží příjemce poskytovateli vyúčtování neinvestiční dotace 
formou soupisu účetních dokladů souvisejících s výdaji, na které byla neinvestiční 
dotace poskytnuta, jako přílohy předloží fotokopie těchto dokladů. 

2. Poskytovatel dotace je oprávněn od této smlouvy odstoupit z důvodu na straně 
příjemce, a to zejména v případě, že po uzavření smlouvy nastane, nebo vyjde 
najevo skutečnost, která poskytovatele opravňuje dotaci, nebo část dotace odejmout. 

Takovými skutečnostmi jsou například zjištění poskytovatele, že údaje, které mu 
sdělil příjemce, a které měly vliv na rozhodnutí o poskytnutí dotace, jsou nepravdivé, 
nebo využití dotace není v souladu s účelem stanoveným v čl. II této smlouvy. 
Příjemce je povinen v takových případech přistoupit na odstoupení poskytovatele od 
smlouvy. 

3. V případě nedodání vyúčtování celkové dotace ve stanoveném termínu podle čl. VI 
bodu č. 1 této smlouvy, je poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit a příjemce 
dotace je povinen vrátit celou poskytnutou dotaci, nebo její část na základě písemné 
výzvy poskytovatele na účet poskytovatele. 

4. Využití finanční podpory z veřejných prostředků podléhá veřejnoprávní kontrole ve 
smyslu zákona č. 320/2001 Sb. 

5. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy na straně příjemce ke změně 
podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta, je příjemce povinen oznámit toto 
písemně poskytovateli neprodleně po zjištění změny. 

6. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy na straně příjemce k přeměně, nebo 
zrušení právnické osoby s likvidací, je povinen příjemce vrátit dotaci v celkové výši. 

 
 

Čl. VII 

Doložka podle § 41 odst. 1 zákona o obcích 

Uzavření této Veřejnosprávní smlouvy schválilo Zastupitelstvo obce Tlumačova na svém 

4. zasedání dne 22.02.2023, usnesením č. 4/7 Pro přijetí tohoto usnesení hlasovalo 

ze sedmi členného zastupitelstva 7 přítomní/přítomných členové/členů.  

 
Čl. VII 

Společná ustanovení 
 

(1) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec 
Tlumačov, jeden stejnopis obdrží příjemce. 
 
(2) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení 
smluvních stran. 
 
(3) Smlouvu lze předčasně ukončit pouze písemně dohodou smluvních stran. 
 
 
 
V Tlumačově dne 22. 2. 2023            V Tlumačově dne: 27. 2. 2023 
 
 
 
 
.....................................      .................................... 

  starosta obce, v.r.               příjemce, v.r. 
  podpis, razítko 
 
 


