
VZOR  - Veřejnoprávní smlouva na individuální dotaci s právnickou 

osobou 
 

Statutární město Ústí nad Labem – Městský obvod Ústí nad Labem – Severní Terasa 

zastoupené : starostou MO __________________ 

sídlem: Stavbařů 2823/2, 400 11 Ústí nad Labem 

IČ: 00081531 

Bank. spojení: č. účtu: 5724411/0100 vedeného u KB a.s. 

 

dále jen    p o s k y t o v a t e l 

a 

 

Název  a sídlo firmy:      
zastoupená: 

IČ:  

Bank. spojení: č. účtu 

 

dále jen   p ř í j e m c e  

 

 

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

a  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  tuto 

 

 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE 

 

čl. I 
 

Poskytovatel poskytuje příjemci individuální účelovou dotaci na kulturní/sportovní akci 

"Xxxxxxxx“, pro rok 20xx ve výši xxxxx,- Kč, slovy:  xxxxxx korun českých, a to na 

základě řádně podané žádosti o individuální dotaci ze dne xxxxxxxxx.  

Účelem poskytnutí dotace je:________________________________________  

 

Poskytovatel se zavazuje dotaci v plné (vyúčtované) výši poskytnout příjemci  /na jeho účet 

uvedený v záhlaví smlouvy/, a to do 14 dnů po předloženém vyúčtování akce, nejpozději do 

30. 12. kalendářního roku, ve kterém byla žádost podána. 

 

čl. II 
 

Při čerpání této dotace se příjemce zavazuje dodržet tyto  podmínky: 

 

1. Poskytnutou dotaci čerpat pouze na realizaci akce uvedené v čl. I, kterou uvedl příjemce  

    ve své žádosti ze dne xx.xx.xxxx a účel schválený Radou MO. 

 

2. Nepřevádět dotaci na jiné fyzické a právnické osoby. 

 

3. Příjemce nesmí dotaci použít zejména na nákup darů (s výjimkou cen v soutěžích a 

drobných dárků pro děti),  na placení pokut, penále, úroků z úvěrů, ke krytí úvěrů, dále na 

placení leasingových splátek, náhrad škod, mezd včetně odvodů, pojištění, úhrad členských 



příspěvků a  odpisy  hmotného a nehmotného majetku. Dotaci nelze rovněž použít na úhradu 

ostatních daní.  

4. Akci realizovat a dotaci vyčerpat a vyúčtovat nejpozději do 20. 12. kalendářního roku. 

Vyúčtování 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. V případě, že příjemce nevyčerpá celou dotaci ve stanoveném termínu, je povinen tyto 

nevyčerpané prostředky vrátit městu na výše uvedený účet nejpozději do 20. 12. kalendářního 

roku, pokud mu již nebyla dotace zkrácena na základě předloženého vyúčtování.  

 

 

6. Pokud poskytovatel 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, nevrácení nevyčerpaných prostředků v termínu 

stanoveném v bodě 5), je příjemce povinen celou dotaci vrátit na účet města, a to do 10 dnů 

po té, co bude městem k vrácení dotace vyzván.  

Příjemce je povinen umožnit oprávněným zaměstnancům města provádět kontrolu dodržování 

podmínek čerpání a užití dotace.  

 

7. V případě porušení rozpočtové kázně  je příjemce povinen zaplatit  penále ve výši  

1 promile z částky odvodu /neoprávněně použitých, nebo zadržených prostředků/ za každý 

den prodlení, nejvýše však do výše odvodu ve smyslu § 22 odst.8 zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

 

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

brán zřetel. 

 

9. 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. 

  

10. Příjemce povinen uvést při propagaci akce, že poskytovatel finančně přispívá na činnost 

příjemce. Totéž je příjemce povinen uvádět při kontaktu s médii, na svých případných 

webových stránkách a při propagaci svých aktivit.  

 

11. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním textu této smlouvy 

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

čl. III 
Tato smlouva je zpracována ve dvou vyhotoveních, z nichž poskytovatel obdrží jedno 

vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží příjemce. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu 

oběma stranami. 



 

D O L O Ž K A 

Poskytnutí dotace a tato veřejnoprávní smlouva byly schváleny usnesením Rady městského 

obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa č. …….. ze dne  xx.xx.xxxx. 

 

V Ústí nad Labem  dne:    xxxxxxxxxxxx ve smyslu zákona č.128/2000 Sb. o obcích. 

 

 

.........................................................        .........................................................                 

Příjemce       Poskytovatel   

 


