
Veřejnoprávní smlouva   

č. 9/2022 

o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Pasohlávky na rok 2022 

 

Smluvní strany: 

 

1. Obec Pasohlávky, se sídlem Pasohlávky 1, PSČ 691 22 

IČ:  00283461 

č. ú.: 6127651/0100 

         zastoupena Martinou Dominovou, DiS., starostkou obce 

    (dále jen „poskytovatel“) 
 

     a 
 

2. Základní organizace Českého svazu žen Pasohlávky (ZO ČSŽ Pasohlávky),  

se sídlem Pasohlávky 35, PSČ 691 22  

interní evidenční číslo základní organizace: 105305 

územně příslušná k pobočnému spolku Krajské organizace ČSŽ Jihomoravského kraje,  

IČ: 00425354  

zastoupena Evou Paradiovou, předsedkyní 

(dále jen „příjemce“) 

 

uzavírají podle ustanovení § 10 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů a ustanovení § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších  

předpisů, tuto smlouvu:  

 

Článek I. 

1. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Pasohlávky na činnost příjemce 

v roce 2022 na základě jeho žádosti o poskytnutí této dotace ze dne 1. 6. 2022 (pořádání 

kulturní akce Anenské hody). 

2. Poskytovatel poskytne příjemci ze svého rozpočtu na rok 2022 schváleného 

Zastupitelstvem obce Pasohlávky dne 22.6.2022 příspěvek ve výši 117 400 Kč (slovy: sto 

sedmnáct tisíc a čtyři sta korun českých) pro účely financování činností organizovaných 

příjemcem v souladu s odst. 1. tohoto článku.   

3. Příspěvek bude vyplacen v hotovosti z pokladny Obecního úřadu Pasohlávky do pokladny 

ZO ČSŽ Pasohlávky, a to po nabytí platnosti této smlouvy. 

 

Článek II. 

1. Příjemce příspěvek přijímá a zavazuje se ho použít k účelu popsanému v čl. I. odst. 1., a to 

do 31. 8. 2022. 

2. Příjemce se zavazuje použití dotace doložit při vyúčtování kopiemi účetních dokladů z roku 

2022, které předloží poskytovateli do 30.11.2022. 

3. Nevyužité finanční prostředky z poskytnutého příspěvku se příjemce zavazuje vrátit na účet 

poskytovatele nejpozději do 15. 12. 2022. 

4. Příjemce souhlasí s kontrolou účetnictví ze strany poskytovatele ve věci účelovosti čerpání 

poskytnutého příspěvku. 



 

Článek III. 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Změny a doplňky k této smlouvě lze provést pouze formou písemného dodatku 

podepsaného oběma smluvními stranami. 

3. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží poskytovatel a 

příjemce. 

4. Příjemce předloží obci nejpozději do 15.3.2023 závěrečnou zprávu o činnosti organizace za 

rok 2022, a to pro potřeby zápisu do kroniky obce. 

5. Tato smlouva byla schválena Radou obce Pasohlávky na svém zasedání dne 29. 6. 2022, 

zápis č. 12/2022, v souladu s usnesením Zastupitelstva obce Pasohlávky č. 30/4/2022, bod 

č. 8 ze dne 22.6.2022. 

 

 

 

 

V Pasohlávkách dne 12.7.2022 V Pasohlávkách dne ……………… 

 

 

 

 

……………………………… …………………………………… 

Martina Dominová, DiS. Eva Paradiová 

starostka obce předsedkyně 

za poskytovatele dotace za příjemce dotace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


