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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města 

Řevnice v roce 2019 

 

 
 

Smluvní strany: 

 

Město Řevnice 

se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice 

IČO: 00241636  

zastoupené starostou Ing. Tomášem Smrčkou 

bankovní účet: 388051399/0800 

(dále jen „město“) 

 

a 

 

Jaroslava Vyletová 

nar.  

adresa trvalého pobytu: …………. 

(dále jen „příjemce“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace (dále jen „smlouva“): 

 

I. 

Předmět smlouvy 
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové individuální finanční dotace z rozpočtu města příjemci a to na 

základě žádosti příjemce.  

2. Město se na základě schválené žádosti příjemce zavazuje poskytnout příjemci dotaci z rozpočtu města v 

celkové výši 3.000,- Kč (dále jen „dotace“). Vyplacení dotace v této výši schválila Rada města Řevnice na 

svém jednání dne 2.10.2019 (viz. zápis č. 43 z jednání Rady města Řevnice dne 2.10.2019). 

3. Účelem poskytnutí dotace je úhrada části nákladů na pořádání 3. ročníku akce „Fotbalový turnaj – Memorial 

Davida Laciny “, která proběhne dne 18.12.2018 (dále jen „akce“).  

4. Příjemce prohlašuje, že od města dotaci v uvedené výši a na uvedený účel bez jakýchkoli výhrad přijímá a 

zavazuje se ji použít výlučně k účelu uvedenému v odst. 3 tohoto článku smlouvy, v souladu s právními 

předpisy a podmínkami této smlouvy. 

5. Výše jednorázové dotace na akci může činit maximálně 50 % celkových nákladů na akci. U akce, jejíž 

celkový rozpočet činí do 5.000,00 Kč, může být akce hrazena celá z dotace města, tj. bez finanční spoluúčasti 

žadatele. 

 

II. 

Vyplacení dotace a její vyúčtování 

1. Město vyplatí příjemci dotaci v hotovosti do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy. 

2. Dotaci lze použít na úhradu nákladů vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2019 do 13. 12. 2019.  

3. Příjemce se zavazuje předložit městu nejpozději do 10. ledna 2020 vyúčtování dotace, ve kterém je povinen 

doložit použití získané dotace. Vyúčtování musí obsahovat soupis všech skutečně vynaložených nákladů v 

obdobném členění, v jakém byl předložen rozpočet v žádosti o dotaci.  

Příjemce, který je plátcem DPH nebo se jím stane po uzavření této smlouvy, nesmí použít poskytnutou dotaci 

na úhradu daně z přidané hodnoty, daň z přidané hodnoty nelze zahrnout do celkových nákladů (výdajů) akce.  

Vyúčtování dotace musí být podepsáno statutárním zástupcem příjemce a doplněno účetními a dalšími 

doklady prokazujícími účelové čerpání dotace (kopie faktur, pokladních dokladů apod. - zálohová faktura se 

nepovažuje za podklad k závěrečnému vyúčtování dotace). Při dokládání vyúčtování fakturami je nutné, aby 

příjemce současně předložil kopii výdajového nebo příjmového dokladu nebo výpis z bankovního účtu. Z 

obsahu účetního dokladu musí být zřejmé, že předmětem plnění byly výdaje vynaložené na účel poskytnutí 

dotace dle odst. 3 článku I. této smlouvy.  

4. V případě, že město neshledá v předloženém vyúčtování nedostatky či nesrovnalosti, vyúčtování schválí do 10 

pracovních dnů ode dne jeho předložení. Budou-li v předloženém vyúčtování shledány nedostatky či 

nesrovnalosti, bude příjemce, ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení vyúčtování, vyzván k jejich odstranění do 10 

dnů ode dne doručení výzvy.  
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5. V termínu pro předložení vyúčtování dotace dle odstavce 4. tohoto článku smlouvy vrátí příjemce 

nevyčerpané finanční prostředky na účet města č. 388051399/0800, variabilní symbol 34215192. Neučiní-li 

tak, jedná se o porušení rozpočtové kázně dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  

6. Město je oprávněno od této smlouvy odstoupit z důvodů na straně příjemce, a to zejména v případě, že po 

uzavření této smlouvy nastane nebo vyjde najevo skutečnost, která město opravňuje dotaci nebo její část 

odejmout. Takovými skutečnostmi jsou například zjištění města, že údaje, které mu sdělil příjemce, a které 

měly vliv na rozhodnutí o poskytnutí dotace, jsou nepravdivé nebo jestliže příjemce neuskutečnil 

podporovanou akci tak, jak se zavázal a jak bylo dohodnuto v této smlouvě. 

7. V případě odstoupení města od smlouvy podle odst. 8. tohoto článku smlouvy je příjemce povinen vrátit celou 

dosud poskytnutou dotaci do 15 dnů od doručení písemné výzvy města k jejímu vrácení. V písemné výzvě 

město uvede zjištěné skutečnosti, které je prokazatelně vedly k odstoupení od smlouvy a požadavku vrácení 

dotace. Pokud finanční prostředky dotace ještě nebyly převedeny na účet příjemce, má město právo je 

neposkytnout. 

8. Poskytnutá dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 

v platném znění a příjemce je povinen umožnit příslušným orgánům města kontrolu čerpání dotace, zejména 

předložit kontrolním orgánům města veškeré potřebné podklady a informace včetně originálů všech účetních 

dokladů k prokázání dodržení účelu při použití dotace po dobu pěti let. Lhůta pěti let začíná běžet následující 

rok po roce, ve kterém byla dotace poskytnuta. 

9. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého celého jména a příjmení či názvu, sídla či trvalého bydliště, IČO, 

účelu dotace a její poskytnuté výše, jakož i se zveřejněním plného textu smlouvy na úřední desce Městského 

úřadu Řevnice a na webových stránkách města. 

10. Příjemce je povinen do 15 dnů oznámit městu zahájení insolvenčního řízení, vstup právnické osoby 

do likvidace, změnu statutárního orgánu nebo jeho člena, změnu názvu, bankovního spojení, sídla či adresy.  

Příjemce, který je obchodní korporací dle zákona č. 90/2012 Sb., je povinen zaslat městu informaci o přeměně 

společnosti, jejíž součástí je projekt přeměny, a to alespoň 1 měsíc přede dnem, kdy má být přeměna schválena 

způsobem stanoveným zákonem. U ostatních právnických osob je příjemce povinen oznámit městu přeměnu 

právnické osoby do 15 dnů od rozhodnutí příslušného orgánu. 

 

III. 

Ostatní ujednání 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních. Po podpisu oběma smluvními stranami obdrží jedno 

vyhotovení město a jedno příjemce. 

2. Fyzické osoby jednající jako zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněny jednat za smluvní strany, 

mohou za ně činit právní úkony spojené s uzavřením této smlouvy a dále prohlašují, že k platnému uzavření 

této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby nebo dalšího rozhodnutí jiného orgánu. 

3. Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze ve formě číslovaného písemného dodatku. 

4. Účastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných 

podmínek, a že text této smlouvy si přečetli a stvrzují svými vlastnoručními podpisy, že odpovídá jejich pravé 

vůli. 

5. Smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 

 

                 Za příjemce:                                                                        Za město: 

 

 

                                                 V Řevnicích dne ………………   

 

                                

                      Jaroslava Vyletová                                                                 město Řevnice 

                                                                                                            Ing. Tomáš Smrčka 
 

 

 

           …………………………                                                     …………………………… 

                        příjemce                                                                                  město 


