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Zápis 
z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice 

č. 3/2016 konaného dne 31. května 2016 od 19:00 hodin  
v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici 

 
Přítomni: Cohorna, Jeništa, Kmoníček, Krčil, Meier, Rudolf, Souček, Zelený 
Omluven: Cohornová, 
Veřejnost:   9 
  

Přítomné přivítal starosta obce Petr Jeništa a zahájil zasedání. Konstatoval, že veřejné 

zasedání bylo včas a řádně svoláno, je přítomna nadpoloviční většina členů obecního 

zastupitelstva, a proto je usnášení schopné. Dále konstatoval, že zápis z minulého obecního 

zastupitelstva byl řádně ověřen a schválen, a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky.  
 

Zapisovatel: Rudolf 
Ověřovatelé zápisu: Zelený, Cohorna 
 
Návrh programu: 

 Kontrola úkolů 
 Možnosti dotací – hasičská technika, protipovodňová opatření 
 Opravy kostela – příspěvek obce 
 Veřejnoprávní smlouvy o dotacích spolkům 
 Plnění rozpočtu a rozpočtová opatření 
 Dodatek č. 7 stanov DSO ÚPA 
 Pronájem pozemku u Malého rybníka 
 Pronájem pozemku na Čeperce (pro garáž) 
 Žádost o odkoupení samoobsluhy 
 Žádost o nákup pozemků kolem pošty 
 Změna smluv o likvidaci tříděného odpadu 
 Informace a diskuze 

 
Hlasování o programu  
Hlasování: ANO:      8        NE:     0        ZDRŽELO SE:     0   
Program zasedání č. 3/2016 byl schválen 
  

1. Kontrola úkolů 
24/10 – Zajistit kolaudaci veř. osvětlení u Místa her a tělocvičny - sepsat smlouvy o VB    
             s ÚPZSVVM. Nově se s Českou Poštou a.s. se jedná o odkupu pozemku.         
         
        starosta – nesplněno, trvá. 
25/10 – Zajistit kolaudaci antukového hřiště – postupuje   
   starosta – nesplněno, trvá. 

2. Možnosti dotací 
Starosta informoval o možnostech obce požádat o dotace na budoucí dlouhodobé a 

nákladné projekty 
2.1. Hasičská cisterna 
V rámci IROP byla vypsána výzva č. 19. „Technika pro integrovaný záchranný systém“ 
mimo jiné i na nákup nové techniky pro sbory dobrovolných hasičů. Jedná se o dotaci ve výši 

90% uznatelných výdajů na nákup nové plně vybavené velkokapacitní hasičské cisterny. 
Starosta po konzultaci se zastupiteli již zahájil přípravné práce k dotaci. 
 
Obec si nutnou studii proveditelnosti a podání žádosti objednala u firmy Východočeská 

rozvojová, s.r.o. za 72.600 Kč.  
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Pokud žádost opravdu budeme podávat, zaplatíme Východočeské rozvojové s.r.o. dalších 

15.730 Kč.  
V případě, že nám dotace bude přidělena, vyplatíme Východočeské rozvojové ještě 1,1% 
z přidělené dotace, což je cca 78 tisíc. Kč 
 
Studie proveditelnosti byla vyhotovena a dnes byla schválena na HZS KHK, takže obec může 

žádat o podporu z IROP. 
Ve studii proveditelnosti byly specifikovány technické požadavky na vozidlo, poptána 

předběžná cena dodávky a stanoven harmonogram celého projektu. 
Cena za nové vozidlo je 7,8 milionů korun a obec by za jeho pořízení a veškerou administraci 
měla zaplatit 900 tisíc korun. 
Rozhodnutí o případném přidělení dotace by mělo být na přelomu let 2016 a 2017. 
Obec ale počítá s tím, že pokud bude vozidlo pořizovat, tak až v roce 2019. 
A to pouze za splnění všech tří následujících podmínek: 

1) Pro vozidlo již bude postavena nová garáž. 
2) V rozpočtu obce bude na nákup dostatek financí, aniž by to ohrozilo 

nebo opozdilo asfaltování malé strany a komunikací uvnitř obce. 
3) Budoucnost jednotky bude personálně zajištěna funkčními dorůstajícími 

mladými hasiči 
Nová hasičská cisterna 2019 
 

Rozpis dotačního financování: 
    

 

Položka 2016 2017 2018 2019 

 
CAS 30     0,00 7 725 396,86 

 
Studie proveditelnosti 72 600,00   0,00 0,00 

 
Organizace veřejné zakázky   

 
47 190,00 0,00 

 
Publicita   0,00 0,00 1 210,00 

 
Celkem v letech 72 600,00 0,00 47 190,00 7 725 396,86 

 
Rozpočet celkem 7 845 186,86 

      

 
EU     85% 6 668 408,83 

 
státní rozpočet     5% 392 259,34 

 
obecní rozpočet     10% 784 518,69 

 
Celkem     100,00% 7 845 186,86 

      

      Neuznatelné výdaje 
    

 

Položka 2016 2017 2018 2019 

 
podání žádosti 15 730,00   0,00 0,00 

 
žádost - po úspěchu 1,1% 77 667,35   0,00 0,00 

 
administrace a uzavření     0,00 24 200,00 

      

 

Celkové náklady projektu  
(uznatelné i neuznatelné) 

7 962 784 
   

      Obecní rozpočet 
    

 

Obecní rozpočet 2016 2017 2018 2019 

 
v letech 165 997,35 0,00 47 190,00 688 928,69 

 
celkem 902 116,04 
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Provoz a údržba nové CAS 
          Druh (Kč) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Opravy a udržování* 0 0 0 0 36 300 36 300 36 300 36 300 36 300 36 300 
Ostatní služby** 0 0 0 0 60 500 60 500 60 500 60 500 58 080 58 080 
Reinvestice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Provozní výdaje vč DPH 0 0 0 0 96 800 96 800 96 800 96 800 94 380 94 380 

 
V intenzivní diskuzi vyslovili svůj názor všichni přítomní zastupitelé a i někteří občané. Po 
diskuzi starosta navrhnul usnesení. 
 
Usnesení č.1/3/2016 – Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na nákup 

nového hasičského vozu (velkokapacitní požární cisterny) z IROP, výzva č. 19 

„Technika pro integrovaný záchranný systém“ s tím, že samotný nákup je plánován 

na rok 2019. 
Zastupitelstvo tak bere na vědomí také financování projektu, kdy celkové náklady 

jsou cca 8 milionů korun a výše obecního spolufinancování je cca 900 tisíc korun. Na 

následnou pětiletou udržitelnost projektu včetně nákladů na opravy, údržbu a 
havarijní pojištění je očekáváno cca 100 tisíc korun ročně plus náklady na provoz. 

 
Hlasování:                ANO:    4            NE:       3           ZDRŽELO  SE:    1 
Usnesení č. 1/3/2016 nebylo přijato. 
 
(dle §87 zákona o obcích je k platnému usnesení zastupitelstva třeba souhlas nadpoloviční 

většiny všech členů zastupitelstva, tedy v našem případě 5) 
 
Starosta v souladu s výsledkem hlasování zajistí zastavení projektu a zastavení žádosti o 

dotaci na nákup nového hasičského vozu. 
 
2.2. Protipovodňová ochrana 
V rámci OPŽP byla vypsána výzva k podpoře protipovodňových opatření, aktivita „1.4.1 

Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření 

v oblastech s potenciálním povodňovým rizikem.“ Jedná se o dotaci ve výši 85% 
uznatelných výdajů na projekt protipovodňových opatření. Starosta po konzultaci s 
místostarosty již zahájil přípravné práce k dotaci. 
Obec si nejprve objednala nutnou studii proveditelnosti u firmy Envicons s.r.o. za 33.880 Kč. 
Po jejím posouzení a schválení si zpracování a podání žádosti objednala u stejné firmy také za 

33.880 Kč. Platby budou hrazeny zatím pouze polovinou a druhá polovina bude fakturována 

až v případě přidělení dotace ze SFŽP. Žádost byla podána dnes, tedy v poslední možný den. 
O přidělení dotace bude rozhodnuto na podzim 2016. Potom by se poptávala a zadávala 

samotná analýza a projekt ochranných opatření. Celkové veškeré náklady obce na projekt by 

neměly přesáhnout 100 - 150 tisíc. Takto získaný projekt by měl být využitelný pro stavbu a 
úpravy odtokových a povodňových objektů jak z případné další dotace, tak z vlastních zdrojů. 
Projekt bude řešit rychlé povodně na horním konci, celkové úpravy koupaliště, propustků na 

struze a výhled opatření pro případnou výstavbu RD za hřištěm ve Velké Jesenici a povodně 

z Metuje ve Veselici. 
 

3. Opravy kostela – spoluúčast obce 
Starosta informoval o žádosti farnosti a vyzval k diskuzi nad výší obecní podpory. 
Zastupitelé se shodli na názoru, že u dominantní stavby jako je kostel by se obec měla podle 
možností obecního rozpočtu finančně podílet na vnějších opravách vytvářejících jeho vzhled. 
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Zastupitelé by uvítali, aby farnost vedení obce seznámila s dlouhodobým harmonogramem 
postupu celkových oprav kostela včetně předpokládaných nákladů.  

   
Usnesení č.2/3/2016 – Zastupitelstvo obce schvaluje dar, který bude z obecního rozpočtu 

darován Římskokatolické farnosti na opravu střechy kostela ve výši 30.000 Kč.  
 
Hlasování:                ANO:      7          NE:          1        ZDRŽELO  SE:    0 
Usnesení č. 2/3/2016 bylo přijato. 
 

4. Veřejnoprávní smlouvy o dotacích spolkům 
Starosta informoval, že zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
od loňského roku upravuje vyplácení dotací. Konkrétně specifikuje žádosti a postup schválení 

a uzavření veřejnoprávních smluv pro poskytnutí dotací. Okomentoval podané žádosti a ke 
schválení předložil smlouvy: 
TJ Sokol Velká Jesenice z.s.  80.000 Kč + příspěvky z loterií 
SDH Velká Jesenice     10.000 Kč 
Zahrádkáři      15.000 Kč 
Na staré Faře (Ježeček)   5.000 Kč 
Tomáš Slabý – Šipkaři   2.000 Kč 
Myslivci   5.000 Kč 
Tyto smlouvy plně respektují výši celkových dotací tak, jak byly schváleny v rozpočtu obce 
na letošní rok usnesením č. 3/1/2016 ze dne 25.1.2016. 
Zastupitelé se v diskuzi vyjádřili k jednotlivým požadavkům ve vztahu k rozsahu činnosti 

jednotlivých spolků a některé požadavky proto upravili.   
 
Usnesení č. 3/3/2016 – Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotací tak, jak jsou v příloze a to pro: 
TJ SOKOL 80.000 Kč + loterie 
Sbor dobrovolných hasičů 10.000 Kč 
Zahrádkáři 12.500 Kč 
Na staré Faře (Ježeček)   2.500 Kč 
Tomáš Slabý – Šipkaři   2.000 Kč 
Myslivci   5.000 Kč 
 
Hlasování: ANO:    7  NE:      1  ZDRŽELO SE:     0 
Usnesení č. 3/3/2016 bylo přijato 
 

5. Plnění rozpočtu a rozpočtová opatření 
     Starosta informoval o provedeném rozpočtovém opatření č. 2 ze dne  18.4.2016, 

 a opatření č. 3 ze dne 6.5.2016. Dále předložil zastupitelům s komentářem rozpočtové č. 4, 
které bylo upraveno dle aktuálních usnesení.  
 
Usnesení č. 4/3/2016 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č. 2 a 3 a    
 schvaluje rozpočtové opatření č.4, tak jak je v příloze. 
  
Hlasování: ANO:    8  NE:      0  ZDRŽELO SE:     0 
Usnesení č. 4/3/2016 bylo přijato 
 

6. Dodatek č. 7 stanov DSO ÚPA 
  Vzhledem k tomu, že Obec Žernov dostala statut „městys“ musejí být dodatkem upraveny 
stanovy DSO Úpa. 
   
Usnesení č. 5/3/2016 – Zastupitelstvo schvaluje dodatek č.7 ke smlouvě o vytvoření 

dobrovolného svazku obcí ze dne 8. července 2002 ve znění: Ve smyslu článku IV. 
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Smlouvy – členství ve svazku obcí a článku V. Stanov – členství ve svazku obcí, dne 

21.12.2010 do dobrovolného svazku obcí ÚPA vstoupil městys: 
Městys Žernov, IČ 00273295, 55203 Žernov112 
Zároveň se ruší: 
Obec Žernov, IČ 00273295, 55203 Žernov 112 
 
Hlasování: ANO:    8  NE:      0  ZDRŽELO SE:     0 
Usnesení č. 5/3/2016 bylo přijato 
 
 

7. Pronájem pozemku u malého rybníka 
Pan Patrik Effenberk požádal o pronájem části pozemku p.č. 124/1. Záměr byl vyvěšen od 

6.5. do 31.5.2016, tedy více než zákonem požadovaných patnáct dní. Nikdo jiný o pronájem 

zájem neměl. 
 
Usnesení č. 6/3/2016 – Zastupitelstvo schvaluje pacht části pozemku p.č. 124/1 (v 
rozsahu dle přílohy) panu Patriku Effenberkovi  za cenu 0,50 Kč/m

2/rok. Podmínkou 

pachtu je, že v zimním období při sněhové pokrývce umožní sáňkování a pekáčování 

v jižní části. 
Zastupitelstvo také souhlasí s případným oplocením celého, nebo části pronajatého 

prostoru. Oplocení a jeho odstranění při případném ukončení pachtu budou na náklady 

pachtýře (pronajímatele). 
 
Hlasování: ANO:    8  NE:      0  ZDRŽELO SE:     0 
Usnesení č. 6/3/2016 bylo přijato 
 
8. Pronájem pozemku na Čeperce (pro garáž) 
    Pan Felkl požádal o možnost pachtu pozemku na Čeperce za účelem umístění lehké garáže   
    pro jeho automobil. 
    Zastupitelé posoudí na místě a vyjádří se na příštím zasedání OZ. 
 
9. Žádost o odkoupení samoobsluhy 
     Nájemce požádal o odkoupení samoobsluhy. 
 
Usnesení 7/3/2016 – Zastupitelstvo kategoricky nesouhlasí s prodejem samoobsluhy 
 
Hlasování: ANO:    8  NE:      0  ZDRŽELO SE:     0 
Usnesení č. 7/3/2016 bylo přijato 
 
10. Žádost o nákup pozemků kolem objektu pošty 
Starosta informoval o zájmu obce odkoupit pozemky ve vlastnictví České pošty a.s. 
s výjimkou pozemku pod budovou a přístřeškem. Záměrem je zjednodušit administrativu 
kolem těchto pozemků při dopravním značení točny autobusů a zpracování studie uspořádání 

centra (parkovací místa, zeleň) včetně prostoru po Auli. Starosta s místostarostou Zeleným 

záměr projednali se zástupci České Pošty, kteří žádost s kladným stanoviskem předloží vedení 

s tím, že pro potřeby přístupu provozovatele pošty budou zřízena věcná břemena.  
  
Usnesení 8/3/2016 – Zastupitelstvo schvaluje záměr odkupu celého (nebo i části) 

pozemku p.p.č. 17/1 a části pozemku p.p.č. 17/3 v k.ú. Velká Jesenice od České pošty a.s. 

za tržní cenu a pověřuje starostu realizací.  
 
Hlasování: ANO:    8  NE:      0  ZDRŽELO SE:     0 
Usnesení č. 8/3/2016 bylo přijato 
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11. Změna smluv o likvidaci tříděného odpadu 
      Starosta informoval o návrhu změny smlouvy s firmou Marius Pedersen (MP) o likvidaci  
       tříděného odpadu (sklo, plasty). Nově by firma MP odvážela tento odpad z obce  
       bezplatně a kompletně ve vlastní režii včetně vlastnictví kontejnerů a vypořádání s firmou  
       Ekokom. Současný způsob je pro obec ztrátový, proto změnu a podepsání dodatku  
       doporučuje. Po krátké diskuzi zastupitelé vyslovili souhlas a doporučili komplexní řešení,   
       to je zahrnout i papír a textil a dohodnout podmínky předání kontejnerů ve vlastnictví   
       obce. 
        
12.Informace  
        24.5. proběhl audit s jednou vážnější závadou – neodstraněná závada z předešlého  
        auditu. V současnosti již napraveno.  
        Chybně sepsaný protokol z kontroly kontrolní komise Ostatní chyby jsou drobné  -     
        nesprávné zaúčtování do kapitol neovlivňují výsledek. Účetní ihned opravuje. Účetnictví 
        je velmi komplikované a často s rozdílnými názory auditorů. Závěrečný účet obce, který 

obsahuje právě i podrobné výsledky auditu byl vyvěšen na úředních deskách, 

v současnosti tam je a schvalován bude na příštím zasedání zastupitelstva ještě do konce 

června. 
 
     
        Střecha školy – pultová plechová střecha přístavku je zkorodovaná, zatéká do ní, jsou  
        nahnilá prkna a krovy. Je nutná kompletní oprava nákladem cca 65.000 Kč. Starosta 

poptá a bude informovat o zadání. 
     
        KČOV je kompletně dokončena a převzata. Problémem je vzcházení zaseté trávy na  
        svazích, osivo bylo opakovaně vyplaveno. Parametry vyčištěné vody podle rozborů  
        vycházejí až na amoniakální dusík. I u něho se parametry zlepšují. Je podle toho vidět, že  
        systém začíná po obnově plnit funkci. Je potřeba, aby plně zakořenily rostliny. V závěru  
        června bude den otevřených dveří pro seznámení veřejnosti s provozem. 
  
       Vzduchotechnika a podlaha kuchyně MŠ. Podle zpracovaného materiálu je z pohledu  
        návratnosti ekonomicky efektivnější systém rekuperace odsávaného vzduchu   
        s výměníkem v němž bude ohříván nasávaný vzduch než přímý elektrický ohřev  
        nasávaného vzduchu. Realizace by měla být v průběhu prázdnin s výběrovým řízením na  
       dodavatele se zadáním vypracování projektu a dodání jedním dodavatelem. 
       Předpokládaný náklad cca 300 tis. Kč.  
       Podlaha by se řešila až následně v závislosti na situaci vzniklé činností vzduchotechniky. 
 
        Starosta informoval o stížnosti p. Lokvence, že závora, kterou má p. Sejkanič na  
        příjezdové cestě ke svému areálu zaviňuje při odbavení hromadění vozidel, která pak  
        omezují vjezd do jeho areálu. Obec p. Sejkaniče vyzvala k posunutí závory o cca 20 m.  
        P. Sejkanič však navrhl soubor opatření (bez posunutí závory), která mají zamezit  
        hromadění aut.  
 
Usnesení 9/3/2016 – OZ souhlasí s návrhem opatření p. Sejkaniče s tím, že při 

opakované oprávněné stížnosti na omezování příjezdu do areálu p. Lokvence bude p. 
Sejkaničovi nařízeno odstranění závory ze stávajícího místa.  
 
Hlasování: ANO:    8  NE:      0  ZDRŽELO SE:     0 
Usnesení č. 9/3/2016 bylo přijato 
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Diskuze 
p. Souček – připomínka na nepořádek kolem samoobsluhy 
p. Valešová – má výhrady ke stísněnému prostoru - uličkami mezi regály je obtížný průchod   
                  díky zboží i v nich. Starosta připouští, s nájemkyní projedná a žádá přítomné, aby  
                  problémy s nepořádkem řešili s nájemkyní i oni. 
p. Valešová – požaduje sečení parku u Václava častěji - odp. starosta – v tom případě by bylo  
                 vhodné určit i jiné lokality pro sečení v intezivnějším režimu. V tom případě je  
                 potřeba počítat s vyššími náklady a bude třeba omezit služby v sečení pro cizí,  
                 protože nebude stačit kapacita. 
p. Souček – požaduje sekat příkopy i mimo obec – min. 100 m před jejím značením - odp.  
                 místostarosta p. Zelený. Je to úkol SÚS s níž se bude snažit dohodnout na  
                 intenzivnějším sečení. 
p. Šintáková – dotaz na čištění máchadla – odp. starosta – počítá zajistit brigádníky 
p. Valeš – dotaz zda budou odstraněny pařezy podél cesty ke Kapličce – odp. starosta až po     
                 zhotovení přípojek pro budoucí rodinný dům na pozemku bývalé vodárny. 
p. Meier – upozornil na proschlé smrčky za Kapličkou – odp. starosta budou odstraněny 
p. Valeš – buk u parčíku Masaryka loni ošetřený prosychá – odp. starosta – podívá se  
                 dendrolog. 
p. Doubic – kdy bude asfaltování M. strany?- starosta - je plánováno na rok 2019 
p. Meier – termín bourání Auli? – odp. starosta – zadávací dokumentace pro výběrové řízení  
                  bude připravena do 7.6. a následně bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele. 
p. Krčil, p. Effenberk – koryto Rozkošné je zarostlé a výrazně zúžené – odp. starosta upozorní  
                  Povodí Labe. 
 
Ve Velké Jesenici, dne 31. května 2016, skončeno ve 21,40 hod. 
 
Zapsal: Rudolf 
                       
      Ověřovatelé:           Starosta obce: 

 
Jaroslav Zelený            Vladimír Cohorna                         Petr Jeništa 



VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
(smlouva č. VJ-219/2016) 

 
 

I – Účastníci smlouvy 
 
Obec Velká Jesenice, se sídlem Velká Jesenice čp. 200, 552 24 Velká Jesenice 
zastoupená starostou obce Petrem Jeništou 
IČO: 00273163 
Bankovní spojení: Česká Spořitelna, č. účtu 2583330309/0800 
dále jen  obec 

a 
 

TJ Sokol Velká Jesenice, z.s. se sídlem Velká Jesenice 168, 552 24 Velká Jesenice 
   
Zastoupená – předsedou Jaroslavem Kmoníčkem 
IČO:   48652814  
Bankovní spojení: Poštovní spořitelna,č.ú. 177741066/0300 
dále jen p ř í j e m c e  
 
uzavírají podle § 10a zákona č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

a  § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 sb., o obcích,  tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

dotace 
 

II – Poskytnutí dotace 
 
1. Obec poskytuje příjemci účelovou dotaci na činnost, pro rok 2016 na základě řádně podané 

žádosti ze dne 6.5.2016. 
 
2. Výše dotace je stanovena následovně: 

a) Pevná částka 80 000,- Kč, slovy:  osmdesáttisíc korun českých 
b) Pohyblivá částka, jejíž výše je rovna příjmu obecního rozpočtu na položce 1351-

odvody loterií a podobných her 
 
3. Obec dotaci příjemci vyplatí jako následné proplacení výdajů, které již příjemce vynaložil. 

Proplacení je možné v jedné, nebo i více splátkách. Nejvýše však v pěti. 
 
4. Obec se zavazuje dotaci vyplatit příjemci na jeho účet uvedený v záhlaví smlouvy, a to do 

dvaceti dnů od předání dokladů k čerpání uvedených v bodě II. 4. této smlouvy. 
 

III – Povinnosti příjemce a postihy 
 
Při čerpání této dotace se příjemce zavazuje dodržet tyto podmínky: 
 
1. Poskytnutou dotaci čerpat pouze na realizaci akce uvedené v čl. I a specifikace, kterou 

uvedl příjemce ve své žádosti. 
 
2. Nepřevádět dotaci na jiné fyzické a právnické osoby, pokud se nejedná o přímou úhradu 

související s akcí dle čl. I. 
 



3. Úhrady provádět pouze na základě faktur a pokladních dokladů. 
 
4. Podklady k čerpání dotace předložit nejpozději 10.12.2016. Podklady musí obsahovat 

rozpis skutečných nákladů na jednotlivé položky - fotokopie účetních dokladů (faktury, nebo 

doklad zaplacení v hotovosti), seznam předložených účetních dokladů.  Dále fotokopie 

dokladů o uskutečnění úhrad faktur – tj. kopie výpisů z účtu, v případě plateb v hotovosti 
kopie výdajových pokladních dokladů. 
  
5. Pokud obec zjistí kdykoliv v průběhu čerpání a užívání dotace jakékoliv porušení 

rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č.250/2000 Sb., (např. použití dotace k jinému, než 

sjednanému účelu, nepředložení vyúčtování dotace ve sjednaném termínu, porušení jiných 

podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta), je příjemce povinen celou dotaci vrátit na účet 

obce, a to do 10 dnů po té, co bude obcí k vrácení dotace vyzván.  
Příjemce je povinen umožnit oprávněným zástupcům obce provádět kontrolu dodržování 

podmínek čerpání a užití dotace.  
 
6. V případě porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále ve výši 1 promile 

z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše odvodu ve smyslu § 22 odst. 8 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
 
7. Příjemce se zavazuje seznámit poskytovatele, do 15 dnů od jejich vzniku, s těmito 

skutečnostmi: se změnami zakladatelské listiny, adresy sídla, bankovního spojení, statutárního 

zástupce, jakož i jinými změnami, které mohou podstatně ovlivnit způsob jeho finančního 

hospodaření a náplň jeho aktivit ve vztahu k poskytnuté dotaci. V případě přeměny příjemce, 

který je právnickou osobou, nebo jeho zrušení s likvidací, je příjemce povinen o této 

skutečnosti poskytovatele předem informovat. 

 
8. Pokud nebudou splněna všechna ustanovení uzavřené smlouvy, nebude na následné žádosti 

brán zřetel.  
 

 
IV – Počet vyhotovení 

Tato smlouva je zpracována ve třech vyhotoveních, z nichž obec obdrží dvě vyhotovení a 

jedno vyhotovení obdrží příjemce. 
 

V – schválení v obecním zastupitelstvu a platnost 
Poskytnutí dotace bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce č. 3/3/2016 dne 31.5.2016 
Tato veřejnoprávní smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva obce č.3/3/2016 dne 
31.5.2016. 
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami a upravuje přidělení dotace v celém 

roce 2016. 
 
 

Ve Velké Jesenici dne ……… 
 
 
 
......................................................... ........................................................ 
za Obec Velká Jesenice za TJ SOKOL Velká Jesenice 
Petr Jeništa – starosta Jaroslav Kmoníček - předseda 



VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
(smlouva č. VJ-220/2016) 

 
 

I – Účastníci smlouvy 
 
Obec Velká Jesenice, se sídlem Velká Jesenice čp. 200, 552 24 Velká Jesenice 
zastoupená starostou obce Petrem Jeništou 
IČO: 00273163 
Bankovní spojení: Česká Spořitelna, č. účtu 2583330309/0800 
dále jen  obec 

a 
 

Tomáš Slabý, Velká Jesenice 212, 552 24 VELKÁ JESENICE 
r.č. 880402/3547 
dále jen p ř í j e m c e  
 
uzavírají podle § 10a zákona č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

a  § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 sb., o obcích,  tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

dotace 
 

II – Poskytnutí dotace 
 
1. Obec poskytuje příjemci účelovou dotaci na činnost, pro rok 2015 ve výši 2 000,- Kč, 
slovy:  dva tisíce korun českých, a to na základě řádně podané žádosti ze dne 6.5.2016. 
 
2. Obec dotaci příjemci vyplatí jako následné proplacení výdajů, které již příjemce vynaložil. 
 
3. Obec se zavazuje dotaci vyplatit příjemci na jeho účet uvedený v záhlaví smlouvy, a to do 

dvaceti dnů od předání dokladů k čerpání uvedených v bodě II. 4. této smlouvy. 
 

III – Povinnosti příjemce a postihy 
 
Při čerpání této dotace se příjemce zavazuje dodržet tyto podmínky: 
 
1. Poskytnutou dotaci čerpat pouze na realizaci akce uvedené v čl. I a specifikace, kterou 

uvedl příjemce ve své žádosti. 
 
2. Nepřevádět dotaci na jiné fyzické a právnické osoby, pokud se nejedná o přímou úhradu 

související s akcí dle čl. I. 
 
3. Úhrady provádět pouze na základě faktur a pokladních dokladů. 
 
4. Podklady k čerpání dotace předložit nejpozději 10.12.2016. Podklady musí obsahovat 

rozpis skutečných nákladů na jednotlivé položky - fotokopie účetních dokladů (faktury, nebo 

doklad zaplacení v hotovosti), seznam předložených účetních dokladů.  Dále fotokopie 

dokladů o uskutečnění úhrad faktur – tj. kopie výpisů z účtu, v případě plateb v hotovosti 
potvrzení o zaplacení. 
  



5. Pokud obec zjistí kdykoliv v průběhu čerpání a užívání dotace jakékoliv porušení 

rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č.250/2000 Sb., (např. použití dotace k jinému, než 

sjednanému účelu, nepředložení vyúčtování dotace ve sjednaném termínu, porušení jiných 

podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta), je příjemce povinen celou dotaci vrátit na účet 

obce, a to do 10 dnů po té, co bude obcí k vrácení dotace vyzván.  
Příjemce je povinen umožnit oprávněným zástupcům obce provádět kontrolu dodržování 

podmínek čerpání a užití dotace.  
 
6. V případě porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále ve výši 1 promile 

z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše odvodu ve smyslu § 22 odst. 8 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
 
7. Příjemce se zavazuje seznámit poskytovatele, do 15 dnů od jejich vzniku, s těmito 

skutečnostmi: se změnami zakladatelské listiny, adresy sídla, bankovního spojení, statutárního 

zástupce, jakož i jinými změnami, které mohou podstatně ovlivnit způsob jeho finančního 

hospodaření a náplň jeho aktivit ve vztahu k poskytnuté dotaci. V případě přeměny příjemce, 

který je právnickou osobou, nebo jeho zrušení s likvidací, je příjemce povinen o této 

skutečnosti poskytovatele předem informovat. 

 
8. Pokud nebudou splněna všechna ustanovení uzavřené smlouvy, nebude na následné žádosti 

brán zřetel.  
 

 
IV – Počet vyhotovení 

Tato smlouva je zpracována ve třech vyhotoveních, z nichž obec obdrží dvě vyhotovení a 

jedno vyhotovení obdrží příjemce. 
 

V – schválení v obecním zastupitelstvu a platnost 
Poskytnutí dotace bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce č. 3/3/2016 dne 31.5.2016 
Tato veřejnoprávní smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva obce č. 3/3/2016 dne 
31.5. 2016. 
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami a upravuje přidělení dotace v celém 

roce 2016. 
 
 
 

Ve Velké Jesenici dne  
 
 
 
 
......................................................... ......................................................... 
za Obec Velká Jesenice příjemce 
Petr Jeništa – starosta Tomáš Slabý 



VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
(smlouva č. VJ-221/2016) 

 
 

I – Účastníci smlouvy 
 
Obec Velká Jesenice, se sídlem Velká Jesenice čp. 200, 552 24 Velká Jesenice 
zastoupená starostou obce Petrem Jeništou 
IČO: 00273163 
Bankovní spojení: Česká Spořitelna, č. účtu 2583330309/0800 
dále jen  obec 

a 
 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ, se sídlem Velká Jesenice , 552 24 Velká Jesenice 
Zastoupen – starostou-Vlastimilem Doubicem 
IČO:   486 23 253  
Bankovní spojení:  
dále jen p ř í j e m c e  
 
uzavírají podle § 10a zákona č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

a  § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 sb., o obcích,  tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

dotace 
 

II – Poskytnutí dotace 
 
1. Obec poskytuje příjemci účelovou dotaci na činnost, pro rok 2015 ve výši 10 000,- Kč, 
slovy: desettisíc korun českých, a to na základě řádně podané žádosti ze dne 6.5.2016. 
 
2. Obec dotaci příjemci vyplatí jako následné proplacení výdajů, které již příjemce vynaložil. 

Proplacení je možné v jedné, nebo i více splátkách. Nejvýše však v pěti. 
 
3. Obec se zavazuje dotaci vyplatit příjemci na jeho účet uvedený v záhlaví smlouvy, a to do 

dvaceti dnů od předání dokladů k čerpání uvedených v bodě II. 4. této smlouvy. 
 

III – Povinnosti příjemce a postihy 
 
Při čerpání této dotace se příjemce zavazuje dodržet tyto podmínky: 
 
1. Poskytnutou dotaci čerpat pouze na realizaci akce uvedené v čl. I a specifikace, kterou 

uvedl příjemce ve své žádosti. 
 
2. Nepřevádět dotaci na jiné fyzické a právnické osoby, pokud se nejedná o přímou úhradu 
související s akcí dle čl. I. 
 
3. Úhrady provádět pouze na základě faktur a pokladních dokladů. 
 
4. Podklady k čerpání dotace předložit nejpozději 10.12.2016. Podklady musí obsahovat 

rozpis skutečných nákladů na jednotlivé položky - fotokopie účetních dokladů (faktury, nebo 

doklad zaplacení v hotovosti), seznam předložených účetních dokladů.  Dále fotokopie 



dokladů o uskutečnění úhrad faktur – tj. kopie výpisů z účtu, v případě plateb v hotovosti 
kopie výdajových pokladních dokladů. 
  
5. Pokud obec zjistí kdykoliv v průběhu čerpání a užívání dotace jakékoliv porušení 

rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č.250/2000 Sb., (např. použití dotace k jinému, než 

sjednanému účelu, nepředložení vyúčtování dotace ve sjednaném termínu, porušení jiných 

podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta), je příjemce povinen celou dotaci vrátit na účet 

obce, a to do 10 dnů po té, co bude obcí k vrácení dotace vyzván.  
Příjemce je povinen umožnit oprávněným zástupcům obce provádět kontrolu dodržování 

podmínek čerpání a užití dotace.  
 
6. V případě porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále ve výši 1 promile 

z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše odvodu ve smyslu § 22 odst. 8 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
 
7. Příjemce se zavazuje seznámit poskytovatele, do 15 dnů od jejich vzniku, s těmito 

skutečnostmi: se změnami zakladatelské listiny, adresy sídla, bankovního spojení, statutárního 

zástupce, jakož i jinými změnami, které mohou podstatně ovlivnit způsob jeho finančního 

hospodaření a náplň jeho aktivit ve vztahu k poskytnuté dotaci. V případě přeměny příjemce, 

který je právnickou osobou, nebo jeho zrušení s likvidací, je příjemce povinen o této 

skutečnosti poskytovatele předem informovat. 

 
8. Pokud nebudou splněna všechna ustanovení uzavřené smlouvy, nebude na následné žádosti 

brán zřetel.  
 

 
IV – Počet vyhotovení 

Tato smlouva je zpracována ve třech vyhotoveních, z nichž obec obdrží dvě vyhotovení a 

jedno vyhotovení obdrží příjemce. 
 

V – schválení v obecním zastupitelstvu a platnost 
Poskytnutí dotace bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce č.3/3/2016 dne 31.5.2016. 
Tato veřejnoprávní smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva obce č. 3/3/2016 dne 
31.5. 2016. 
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami a upravuje přidělení dotace v celém 

roce 2016. 
 
 
 

Ve Velké Jesenici dne  
 
 
 
 
......................................................... ......................................................... 
za Obec Velká Jesenice za SDH Velká Jesenice 
Petr Jeništa – starosta Vlastimil Doubic - starosta 



VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
(smlouva č. VJ-222/2016) 

 
 

I – Účastníci smlouvy 
 
Obec Velká Jesenice, se sídlem Velká Jesenice čp. 200, 552 24 Velká Jesenice 
zastoupená starostou obce Petrem Jeništou 
IČO: 00273163 
Bankovní spojení: Česká Spořitelna, č. účtu 2583330309/0800 
dále jen  obec 

a 
 

„Na staré faře“, se sídlem Velká Jesenice 1, 552 24 Velká Jesenice    
Zastoupená – předsedkyní Žanetou Havlíkovou 
IČO:   22839038  
dále jen p ř í j e m c e  
 
uzavírají podle § 10a zákona č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

a  § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 sb., o obcích,  tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

dotace 
 

II – Poskytnutí dotace 
 
1. Obec poskytuje příjemci účelovou dotaci na činnost, pro rok 2015 ve výši 2 500,- Kč, 
slovy: dvatisícepětset korun českých, a to na základě řádně podané žádosti ze dne 6.5.2016. 
 
2. Obec dotaci příjemci vyplatí jako následné proplacení výdajů, které již příjemce vynaložil. 

Proplacení je možné v jedné, nebo i více splátkách. Nejvýše však v pěti. 
 
3. Obec se zavazuje dotaci vyplatit příjemci na jeho účet uvedený v záhlaví smlouvy, a to do 

dvaceti dnů od předání dokladů k čerpání uvedených v bodě II. 4. této smlouvy. 
 

III – Povinnosti příjemce a postihy 
 
Při čerpání této dotace se příjemce zavazuje dodržet tyto podmínky: 
 
1. Poskytnutou dotaci čerpat pouze na realizaci akce uvedené v čl. I a specifikace, kterou 

uvedl příjemce ve své žádosti. 
 
2. Nepřevádět dotaci na jiné fyzické a právnické osoby, pokud se nejedná o přímou úhradu 

související s akcí dle čl. I. 
 
3. Úhrady provádět pouze na základě faktur a pokladních dokladů. 
 
4. Podklady k čerpání dotace předložit nejpozději 10.12.2016. Podklady musí obsahovat 

rozpis skutečných nákladů na jednotlivé položky - fotokopie účetních dokladů (faktury, nebo 
doklad zaplacení v hotovosti), seznam předložených účetních dokladů.  Dále fotokopie 

dokladů o uskutečnění úhrad faktur – tj. kopie výpisů z účtu, v případě plateb v hotovosti 
kopie výdajových pokladních dokladů. 



  
5. Pokud obec zjistí kdykoliv v průběhu čerpání a užívání dotace jakékoliv porušení 

rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č.250/2000 Sb., (např. použití dotace k jinému, než 

sjednanému účelu, nepředložení vyúčtování dotace ve sjednaném termínu, porušení jiných 

podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta), je příjemce povinen celou dotaci vrátit na účet 

obce, a to do 10 dnů po té, co bude obcí k vrácení dotace vyzván.  
Příjemce je povinen umožnit oprávněným zástupcům obce provádět kontrolu dodržování 

podmínek čerpání a užití dotace.  
 
6. V případě porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále ve výši 1 promile 

z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše odvodu ve smyslu § 22 odst. 8 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
 
7. Příjemce se zavazuje seznámit poskytovatele, do 15 dnů od jejich vzniku, s těmito 

skutečnostmi: se změnami zakladatelské listiny, adresy sídla, bankovního spojení, statutárního 

zástupce, jakož i jinými změnami, které mohou podstatně ovlivnit způsob jeho finančního 

hospodaření a náplň jeho aktivit ve vztahu k poskytnuté dotaci. V případě přeměny příjemce, 

který je právnickou osobou, nebo jeho zrušení s likvidací, je příjemce povinen o této 

skutečnosti poskytovatele předem informovat. 

 
8. Pokud nebudou splněna všechna ustanovení uzavřené smlouvy, nebude na následné žádosti 

brán zřetel.  
 

 
IV – Počet vyhotovení 

Tato smlouva je zpracována ve třech vyhotoveních, z nichž obec obdrží dvě vyhotovení a 

jedno vyhotovení obdrží příjemce. 
 

V – schválení v obecním zastupitelstvu a platnost 
Poskytnutí dotace bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce č. 3/3/2016 dne 31.5.2016 
Tato veřejnoprávní smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva obce č. 3/3/2016 dne 
31.5.2016. 
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami a upravuje přidělení dotace v celém 

roce 2016. 
 
 
 

Ve Velké Jesenici dne  
 
 
 
 
......................................................... ......................................................... 
za Obec Velká Jesenice za o.s. „Na staré faře“ 
Petr Jeništa – starosta Žaneta Havlíková - předsedkyně 



VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
(smlouva č. VJ-223/2016) 

 
 

I – Účastníci smlouvy 
 
Obec Velká Jesenice, se sídlem Velká Jesenice čp. 200, 552 24 Velká Jesenice 
zastoupená starostou obce Petrem Jeništou 
IČO: 00273163 
Bankovní spojení: Česká Spořitelna, č. účtu 2583330309/0800 
dále jen  obec 

a 
 

Myslivecký spolek, se sídlem Velká Jesenice 256, 552 24 Velká Jesenice   
Zastoupená – předsedou Petrem Ivachou 
IČO:   48651508  
dále jen p ř í j e m c e  
 
uzavírají podle § 10a zákona č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

a  § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 sb., o obcích,  tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

dotace 
 

II – Poskytnutí dotace 
 
1. Obec poskytuje příjemci účelovou dotaci na činnost, pro rok 2015 ve výši 5 000,- Kč, 
slovy: pěttisíc korun českých, a to na základě řádně podané žádosti ze dne 6.5. 2016. 
 
2. Obec dotaci příjemci vyplatí jako následné proplacení výdajů, které již příjemce vynaložil. 

Proplacení je možné v jedné, nebo i více splátkách. Nejvýše však v pěti. 
 
3. Obec se zavazuje dotaci vyplatit příjemci na jeho účet uvedený v záhlaví smlouvy, a to do 

dvaceti dnů od předání dokladů k čerpání uvedených v bodě II. 4. této smlouvy. 
 

III – Povinnosti příjemce a postihy 
 
Při čerpání této dotace se příjemce zavazuje dodržet tyto podmínky: 
 
1. Poskytnutou dotaci čerpat pouze na realizaci akce uvedené v čl. I a specifikace, kterou 

uvedl příjemce ve své žádosti. 
 
2. Nepřevádět dotaci na jiné fyzické a právnické osoby, pokud se nejedná o přímou úhradu 

související s akcí dle čl. I. 
 
3. Úhrady provádět pouze na základě faktur a pokladních dokladů. 
 
4. Podklady k čerpání dotace předložit nejpozději 10.12.2016. Podklady musí obsahovat 

rozpis skutečných nákladů na jednotlivé položky - fotokopie účetních dokladů (faktury, nebo 

doklad zaplacení v hotovosti), seznam předložených účetních dokladů.  Dále fotokopie 

dokladů o uskutečnění úhrad faktur – tj. kopie výpisů z účtu, v případě plateb v hotovosti 
kopie výdajových pokladních dokladů. 



  
5. Pokud obec zjistí kdykoliv v průběhu čerpání a užívání dotace jakékoliv porušení 

rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č.250/2000 Sb., (např. použití dotace k jinému, než 

sjednanému účelu, nepředložení vyúčtování dotace ve sjednaném termínu, porušení jiných 

podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta), je příjemce povinen celou dotaci vrátit na účet 

obce, a to do 10 dnů po té, co bude obcí k vrácení dotace vyzván.  
Příjemce je povinen umožnit oprávněným zástupcům obce provádět kontrolu dodržování 

podmínek čerpání a užití dotace.  
 
6. V případě porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále ve výši 1 promile 

z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše odvodu ve smyslu § 22 odst. 8 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
 
7. Příjemce se zavazuje seznámit poskytovatele, do 15 dnů od jejich vzniku, s těmito 

skutečnostmi: se změnami zakladatelské listiny, adresy sídla, bankovního spojení, statutárního 

zástupce, jakož i jinými změnami, které mohou podstatně ovlivnit způsob jeho finančního 

hospodaření a náplň jeho aktivit ve vztahu k poskytnuté dotaci. V případě přeměny příjemce, 

který je právnickou osobou, nebo jeho zrušení s likvidací, je příjemce povinen o této 

skutečnosti poskytovatele předem informovat. 

 
8. Pokud nebudou splněna všechna ustanovení uzavřené smlouvy, nebude na následné žádosti 

brán zřetel.  
 

 
IV – Počet vyhotovení 

Tato smlouva je zpracována ve třech vyhotoveních, z nichž obec obdrží dvě vyhotovení a 

jedno vyhotovení obdrží příjemce. 
 

V – schválení v obecním zastupitelstvu a platnost 
Poskytnutí dotace bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce č. 3/3/2016 dne 31.5.2016. 
Tato veřejnoprávní smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva obce č.3/3/2016 dne 
31.5.2016. 
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami a upravuje přidělení dotace v celém 

roce 2016. 
 
 
 

Ve Velké Jesenici dne  
 
 
 
 
......................................................... ......................................................... 
za Obec Velká Jesenice za Myslivecký spolek 
Petr Jeništa – starosta Petr Ivacha - předseda 



VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
(smlouva č. VJ-224/2016) 

 
 

I – Účastníci smlouvy 
 
Obec Velká Jesenice, se sídlem Velká Jesenice čp. 200, 552 24 Velká Jesenice 
zastoupená starostou obce Petrem Jeništou 
IČO: 00273163 
Bankovní spojení: Česká Spořitelna, č. účtu 2583330309/0800 
dále jen  obec 

a 
 

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, se sídlem Velká Jesenice 135, 
 552 24 Velká Jesenice    
Zastoupená – předsedkyní Blankou Hromádkovou 
IČO:   62731564  
dále jen p ř í j e m c e  
 
uzavírají podle § 10a zákona č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

a  § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 sb., o obcích,  tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

dotace 
 

II – Poskytnutí dotace 
 
1. Obec poskytuje příjemci účelovou dotaci na činnost, pro rok 2015 ve výši 12500,- Kč, 
slovy: dvanácttisícpětset korun českých , a to na základě řádně podané žádosti ze dne 

6.5.2016. 
2. Obec dotaci příjemci vyplatí jako následné proplacení výdajů, které již příjemce vynaložil. 

Proplacení je možné v jedné, nebo i více splátkách. Nejvýše však v pěti. 
 
3. Obec se zavazuje dotaci vyplatit příjemci na jeho účet uvedený v záhlaví smlouvy, a to do 

dvaceti dnů od předání dokladů k čerpání uvedených v bodě II. 4. této smlouvy. 
 

III – Povinnosti příjemce a postihy 
 
Při čerpání této dotace se příjemce zavazuje dodržet tyto podmínky: 
 
1. Poskytnutou dotaci čerpat pouze na realizaci akce uvedené v čl. I a specifikace, kterou 

uvedl příjemce ve své žádosti. 
 
2. Nepřevádět dotaci na jiné fyzické a právnické osoby, pokud se nejedná o přímou úhradu 

související s akcí dle čl. I. 
 
3. Úhrady provádět pouze na základě faktur a pokladních dokladů. 
 
4. Podklady k čerpání dotace předložit nejpozději 10.12.2016. Podklady musí obsahovat 

rozpis skutečných nákladů na jednotlivé položky - fotokopie účetních dokladů (faktury, nebo 

doklad zaplacení v hotovosti), seznam předložených účetních dokladů.  Dále fotokopie 



dokladů o uskutečnění úhrad faktur – tj. kopie výpisů z účtu, v případě plateb v hotovosti 
kopie výdajových pokladních dokladů. 
  
5. Pokud obec zjistí kdykoliv v průběhu čerpání a užívání dotace jakékoliv porušení 

rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č.250/2000 Sb., (např. použití dotace k jinému, než 

sjednanému účelu, nepředložení vyúčtování dotace ve sjednaném termínu, porušení jiných 

podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta), je příjemce povinen celou dotaci vrátit na účet 

obce, a to do 10 dnů po té, co bude obcí k vrácení dotace vyzván.  
Příjemce je povinen umožnit oprávněným zástupcům obce provádět kontrolu dodržování 

podmínek čerpání a užití dotace.  
 
6. V případě porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále ve výši 1 promile 

z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše odvodu ve smyslu § 22 odst. 8 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
 
7. Příjemce se zavazuje seznámit poskytovatele, do 15 dnů od jejich vzniku, s těmito 

skutečnostmi: se změnami zakladatelské listiny, adresy sídla, bankovního spojení, statutárního 

zástupce, jakož i jinými změnami, které mohou podstatně ovlivnit způsob jeho finančního 

hospodaření a náplň jeho aktivit ve vztahu k poskytnuté dotaci. V případě přeměny příjemce, 

který je právnickou osobou, nebo jeho zrušení s likvidací, je příjemce povinen o této 

skutečnosti poskytovatele předem informovat. 

 
8. Pokud nebudou splněna všechna ustanovení uzavřené smlouvy, nebude na následné žádosti 

brán zřetel.  
 

 
IV – Počet vyhotovení 

Tato smlouva je zpracována ve třech vyhotoveních, z nichž obec obdrží dvě vyhotovení a 

jedno vyhotovení obdrží příjemce. 
 

V – schválení v obecním zastupitelstvu a platnost 
Poskytnutí dotace bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce č.3/3/2016 dne 31.5.2016. 
Tato veřejnoprávní smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva obce č. 3/3/2016 dne 
31.5.2016. 
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami a upravuje přidělení dotace v celém 

roce 2016. 
 
 
 

Ve Velké Jesenici dne ……… 
 
 
 
 
......................................................... ......................................................... 
za Obec Velká Jesenice za ČZS Velká Jesenice 
Petr Jeništa – starosta Blanka Hromádková - předsedkyně 










