VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
Z ROZPOČTU MĚSTA HRADEC NAD MORAVICÍ
č.
Smluvní strany
město Hradec nad Moravicí
se sídlem:
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí
zastoupeno:
panem Mgr. Patrikem Orlíkem, starostou města
bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s., č.ú. 1846386319/0800
IČO:
003 00 144
DIČ:
CZ 003 00 144
jakožto poskytovatel
a
.
se sídlem:
zastoupen/a/o:
bankovní spojení:
IČO/RČ:
jakožto příjemce

.
.
.
.

se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření této smlouvy:
I.
Úvodní ustanovení
1.

Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle ust. § 10a odst. 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“).

2.

Dotace poskytnutá dle této smlouvy je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními důsledky s tím
spojenými.

3.

Neoprávněné použití dotace nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu
poskytovatele je porušením rozpočtové kázně dle ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
se všemi právními důsledky s tím spojenými.
II.
Předmět smlouvy
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci za sjednaných podmínek
neinvestiční účelově určenou dotaci z rozpočtu poskytovatele a příjemce se zavazuje
dotaci přijmout, užít ji v souladu s jejím účelovým určením a splnit další povinnosti
stanovené touto smlouvou.
III.
Výše dotace
Výše dotace činí

... .. (slovy:

.).

IV.
Účelové určení dotace
Poskytnutá dotace je účelově určená

...
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V.
Doba použití dotace
Příjemce je povinen dotaci použít pouze na náklady, které mu vznikly a byly příjemcem
uhrazeny v období od
.. do
..
VI.
Doba a způsob poskytnutí dotace
Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci převodem na účet příjemce
uvedený shora a to jednorázovou úhradou ve výši odpovídající výši dotace (viz čl. III. této
smlouvy) ve lhůtě do deseti pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
VII.
Některé další práva a povinnosti smluvních stran
1.

Poskytovatel je oprávněn dotaci či její část příjemci neposkytnout a od této smlouvy
odstoupit v případě, že existují důvodné pochybnosti o tom, že příjemce použije dotaci
řádně ke stanovenému účelu. O tomto postupu poskytovatel informuje příjemce písemně
na výše uvedenou adresu příjemce.

2.

Příjemce je povinen použít finanční prostředky dotace hospodárně, účelně a efektivně
a v souladu s touto smlouvou.

3.

V případě, že příjemce nevyužije veškeré peněžní prostředky tvořící dotaci, je povinen
nevyužitou část dotace vrátit zpět poskytovateli, a to do pěti pracovních dnů ode dne
předložení vyúčtování dotace, nejpozději však do pěti pracovních dnů od uplynutí
stanovené lhůty pro předložení vyúčtování dotace; za tím účelem je příjemce povinen
kontaktovat finanční odbor Městského úřadu Hradec nad Moravicí, který příjemci sdělí
bankovní spojení pro vrácení příslušné části dotace, případně jiný způsob vrácení dotace.

4.

Z poskytnuté dotace příjemce nesmí hradit náklady, které nesouvisejí s účelovým určením
dotace dle článku IV. této smlouvy.

5.

Použije-li příjemce doklad prokazující řádné použití dotace (smlouvy, faktury, pokladní
doklady apod.) rovněž k vyúčtování jakéhokoli jiného peněžního příspěvku přijatého
příjemcem, může takový doklad prokazující řádné použití dotace dle této smlouvy použít
pouze v rozsahu částky, která není pokryta jiným příspěvkem.

6.

Příjemce je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, písemně oznámit
poskytovateli veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na řádné plnění jeho povinností
podle této smlouvy, jakož i změnu v identifikačních údajích příjemce a v jeho statutárních
orgánech.

7.

Příjemce je povinen umožnit poskytovateli v souladu se zákonem o finanční kontrole řádné
provedení průběžné a následné kontroly hospodaření s poskytnutou dotací a kontroly
faktické realizace činnosti na místě, a předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné
doklady.
VIII.
Vyúčtování dotace

1.

Příjemce je povinen předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace co nejdříve,
nejpozději však ve lhůtě do
..

2.

Vyúčtováním dotace se rozumí komplexní zpráva o skutečném použití poskytnuté dotace,
včetně fotokopií účetních dokladů s označením položek hrazených z dotace a čestné
prohlášení příjemce o pravdivosti, správnosti a úplnosti vyúčtování dotace.
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IX.
Porušení rozpočtové kázně
V případě porušení čl. VIII. odst. 1 této smlouvy stanovuje poskytovatel dle ust. § 10a
odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. odvod za porušení rozpočtové kázně následující procentní
sazbou:
Předložení vyúčtování po stanovené lhůtě dle čl. VIII. odst. 1 této smlouvy:
do 7 kalendářních dnů
5 % poskytnuté dotace
od 8 do 30 kalendářních dnů
10 % poskytnuté dotace
od 31 do 50 kalendářních dnů
20 % poskytnuté dotace
X.
Povinná publicita
Příjemce se zavazuje k tomu, že v průběhu roku 2022 bude prokazatelným a vhodným
způsobem prezentovat poskytovatele, informovat veřejnost o poskytnutí dotace z rozpočtu
poskytovatele (např. prostřednictvím médií, na svých webových stránkách, v tiskových
zprávách, v interních nebo výročních zprávách, na materiálech vydaných k projektům plakátech, pozvánkách a jiných souvisejících materiálech). Při této prezentaci a výhradně
pro tento účel, je příjemce oprávněn použít oficiální znak poskytovatele.
XI.
Závěrečná ustanovení
1.

Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnou formou.

2.

Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
Tři vyhotovení obdrží poskytovatel a jedno příjemce.

3.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4.

Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv
omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách poskytovatele. Souhlas se
zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento
odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a tedy poskytovatel má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat
osobní údaje v této smlouvě obsažené.

5.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem
návrhu dojde druhé smluvní straně.
O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Hradec
nad Moravicí svým usnesením ze dne DD. MM. 2022, č. XX.YY.2022/RM.

za poskytovatele:

za příjemce:

V Hradci nad Moravicí dne:

V

.. dne:

.
Mgr. Patrik Orlík
starosta města

jméno, příjmení, podpis

