
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 

Uzavřená ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a § lOa 
odst. S zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších 
předpisů. 

I. 

Obecná ustanovení 

Za stupitelstvo města Slavkov u Brna na svém 20. zasedání rozhodlo dne 13. ll. 2017 usnesením č. 
384/20/ZM/2017, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů "), o poskyt nutí dotace ve výši a za podmínek dále uvedených v této smlouvě. 

ll. 
Poskytovatel a příjemce dotace 

1. Poskytovatelem dotace podle této smlouvy je: 
Obec: Město Slavkov u Brna 
Sídlo: Palackého náměstí č. 65 
IČ : 00292311 
Zastoupená Michalem Boudným, starosta města Slavkov u Brna 
č. ú. 729731/0100 
(dále jen "poskytovatel") 

2. Příjemcem dotace podle této smlouvy je: 
Název: SK Slavkov u Brna, spolek 
Sídlo: Československé armády 943, 684 Ol Slavkov u Brna 
IČ : 42660467 
Zastoupená Mgr. Přemyslem Jeřábkem , předseda 

č. ú. 11831731/0100 
(dále jen "příjemce") 

111. 
Účel dotace 

1. Poskytovatel tuto dotaci poskytuje na materiálové, i nvestiční a osobní výdaje, výdaje za služby a 
na energie. Účelem dotace je příspěvek na činnost fotbalového klubu SK Slavkov u Brna. 

2. Příjemce je povinen užít dotaci jen k účelu uvedenému v čl. 111. odst. 1 této smlouvy a pouze za 
podmínek uvedených v žádosti o poskytnutí individuální dotace. Dotace nesmí být použita 
k jinému úče l u. 

3. Peněžní prostředky dotace nesmí příjemce poskytnout jiným právnickým nebo fyzickým osobám, 
pokud nejde o úhrady spojené s real izací účelu, na nějž byla dotace poskytnuta. 



IV. 
časové užití dotace a doba, ve které má být dosaženo účelu dotace 

Dotace muze být využita od Ol. Ol. 2017 do 31. 12. 2017 a podléhá finančnímu vypořádání 
s rozpočtem poskytovatele za rok 2017. 

v. 
Výše a čerpání dotace (způsob proplacení dotace) 

1. Dotace bude poskytnuta jednorázově ve výši 58 228,-Kč bezhotovostním převodem z bankovního 
účtu poskytovatele č. 729731/0100 na účet příjemce č. 11831731/0100, a to po nabytí platnosti a 
účinnosti této smlouvy. 

2. Nedílnou součástí této smlouvy je čestné prohlášení, zda je příjemce plátcem DPH. Příjemce je 
povinen oznámit poskytovateli dotace neprodleně změnu u neplátce DPH na plátce DPH 
společně se sdělením, zda v rámci této změny v souladu s ustanovením § 79 zákona č.235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), uplatní nárok na 
odpočet daně při registraci. Příjemce je povinen, pokud mu to ustanovení § 77 až § 8d zákona 
umožňuje uplatnit nárok na odpočet DPH u majetku pořízeného z poskytnuté dotace v průběhu S 
let od pořízení, v případ pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor v průběhu 10 let, a vrátit 
poměrnou část dotace, kterou předt ím použil na úhradu DPH příslušného majetku a která byla 
uznatelným výdajem. V případě jakékoliv následné vratky DPH při real izaci uznatelných výdajů, 
kterou příjemce uplatnil či bude uplatňovat u místně příslušného správce daně, je povinen tuto 
skutečnost neprodleně písemně oznámit poskytovateli společně s provedením vratky ve výši 
uplatněné DPH na účet poskytovatele č. 729731/0100 se stejným variabilním symbolem, pod 
kterým dotaci obdržel. 

3. O užití dotace vede příjemce samostatnou průkaznou účetní evidenci. Dále se zavazuje uchovávat 
tuto účetní evidenci po dobu pěti let po skončení akce. 

4. Pokud příjemce použije dotaci v rozporu s touto smlouvou nebo nevyčerpá všechny prostředky 
dotace na stanovený účet, je povinen vrátit poskytovateli nevyčerpanou částku po předložení 
vyúčtování dotace bezhotovostním převodem na účet poskytovatele č. 729731/0100, nejpozději 
do 31. 1. 2018. 

Vl. 
Vypořádání a vyúčtová n í poskytnuté dotace 

Po ukončení realizace akce vyhotoví příjemce závěrečnou zprávu a vyúčtování poskytnuté dotace 
formou soupisu účetních dokladů souvisejících s rea lizací akce s uvedením výše částky a účelu platby 
u jednotlivých dokladů a jako přílohy přiloží fotokopie těchto do kladů, viz příloha č. 4. Vyúčtování 
předlož í příjemce poskytovateli nejpozději do 31. ledna následujícího roku. 

Vll. 
Porušení rozpočtové kázně a výpověď smlouvy 

1. Příjemce bere na vědomí, že každé porušení povinností podle této smlouvy bude považováno za 
porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 



pravidlech územních rozpočtů a poskytovatel je oprávněn požadovat odvod a úhradu pená le za 
porušení rozpočtové kázně dle platných právních předpisů. 

2. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět z důvodu na straně příjemce, a to zejména 
v případě, že po uzavření této smlouvy nastane nebo vyjde skutečnost, která poskytovatele 
opravňuje dotaci nebo její část odejmout. Takovými skutečnostm i jsou například zjištěn í 

poskytovatele, že údaje, které mu příjemce sdělil a které měli vliv na jeho rozhodnutí o 
poskytnutí dotace, jsou nepravdivé, nebo využití dotace není v souladu s účelem uvedeným v čl. 
111. odst. 1 této smlouvy. 

3. Výpovědní l h ůta činí 10 dní a začíná běžet dnem doručení písemné výpovědi příjemci. 

4. V písemné výpovědi poskytovatel uvede zjištěné skutečnosti, které jej prokazatelně vedly 
k výpovědi smlouvy, a vyzve příjemce k vrácení dotace nebo její části. Příjemce je povinen tyto 
prostředky vrátit do 1S dnů od ukončení smlouvy bezhotovostním převodem na účet 

poskytovatele uvedený ve výpovědi. Pokud dotace ještě nebyla převedena na účet příjemce má 
poskytovatel právo dotaci neposkytnout. 

S. Poskytovatel je oprávněn požadovat úhradu penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 
promile denně z neoprávněné použitých nebo zadržených prostředků, nejvýše však do výše této 
částky. 

Vlil. 

Povinnosti příjemce při přeměně právnické osoby, při prohlášení úpadku či zrušení s likvidací. 
1. V případě, že je příjemce právnickou osobou a má dojít k jeho přeměně podle příslušného zákona 

a příjemce má být zanikající právnickou osobou, má povinnost tuto skutečnost oznámit 
s dostatečným předstihem poskytovateli se žádostí o udělení souhlasu s přechodem práv a 
povinností z tohoto smluvního vztahu na právního nástupce. Přitom musí respektovat, že každá 
taková skutečnost musí být projednána v tom orgánu poskytovatele, který schválil poskyt nutí 
veřejné finanční podpory a smlouvu o jejím poskytnutí. 

2. K žádosti o udělení souhlasu podle odstavce 1 musí příjemce prokázat příslušným i dokumenty, že 
práva a povinnosti z tohoto smluvního vztahu, včetně případné udržitelnosti, přejdou na 
právního nástupce a právní nástupce se zavazuje tyto povinnosti plnit (např. projekt fúze). 
Poskytovatel je oprávněn si vyžádat dodatečné podklady, pokud z dodaných podkladů nebude 
tato skutečnost vyplývat. 

3. V případě, že poskytovatel žádosti vyhoví, spraví o tom bez zbytečného odkladu př íjemce po 
projednání v příslušném orgánu poskytovatele a uzavře dodatek ke smlouvě, který bude 
obsahovat popis a důvod jeho uzavření s ohledem na přeměnu př íjemce. 

4. V případě, že žádosti poskytovatel nevyhoví, bezodkladně o tom spraví příjemce po projednání 
v příslušném orgánu poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn posoudit dosavadní naplnění účelu 
smlouvy a rozhodne o vrácení poskytnuté veřejné finanční podpory nebo její části. V takovém 
případě má příjemce povinnost vrátit doposud vyplacenou veřejnou finanční podporu nebo její 
část způsobem a ve lhůtě stanovené výzvou poskytovatele. 

S. V případě, že příslušný soud rozhodl o úpadku příjemce, č i má být příjemce zrušen s likvidací, je 
povinen tuto skutečnost neprodlen oznámit poskytovateli. Poskytovatel je oprávněn posoudit 
dosavadní naplnění účelu smlouvy a rozhodne o vrácení poskytnuté veřejné finanční podpory 



nebo její části. V takovém případě má příjemce povinnost vrátit doposud vyplacenou veřejnou 
fina nční podporu nebo její část způsobem a ve lhůtě stanovené výzvou poskytovatele. Zároveň je 
povinen bezodkladně oznámit insolventnímu správci či likvidátorovi příjemce, že tento přijal 

veřejnou finanční podporu vrátit zpět do rozpočtu poskytovatele. 

IX. 
Ostatní ujednání 

1. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy na straně pnjemce ke změně podmínek, za 
kterých byla dotace poskytnuta, je příjemce povinen oznámit toto poskytovateli neprodleně po 
zjištění změny. 

2. Poskytovatel je oprávněn provádět u pnJemce kontrolu účetnictví, příp. dalších skutečností, 
v rozsahu potřebném k posouzení, zda je tato smlouva dodržována. 

3. Příjemce se zavazuje umožnit poskytovateli nebo jim povřeným osobám provést kdykoli (i 
v průběhu realizace) Komplexní kontrolu postupu a výsledků realizace akce, včetně použití 
fina nčních prostředků a zpřístupnit na požádání veškeré doklady související s realizací akce a 
s plněním této smlouvy. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a 
finančních orgánů státní správy české republiky. 

X. 
Kontrola 

1. Přís lu šné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zvláštním právním předpisem, 

zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, kdykoliv kontrolovat dodržení 
podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta. 

2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto 
článku, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí originály 
všech účetních dokladů prokazujících vznik uznatelných výdajů projektu a využití prostředků 
v souladu s účelem projektu. 

3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu, jak v průběhu, tak i po ukončení 
real izace projektu, a to ještě po dobu pěti let od ukončení financování projektu ze strany 
poskytovatele. 

4. Za pravdivost i správnost zaverecne zprávy a finančního vypořádání dotace odpovídá osoba 
oprávněná jednat za nebo jménem příjemce, která tuto skutečnost v závěrečné zprávě a ve 
finančním vypořádání dotace písemně potvrdí. 

XI. 
Závěrečná ujednání 

1. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech majících povahu originálu, dva stejnopisy obdrží 
město a jeden příjemce dotace. 



2. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků, 
podepsanou oběma smluvními stranami. 

3. Příjemce souhlasí s tím, že v případě zjištěn í závažných nedostatků při realizaci akce, včetně 
nedodržení termínu odevzdání vyúčtován í poskytnutých finančních prostředků za uplynulý 
kalendářní rok, je poskytovate l oprávněn vyloučit v následujících pěti letech jeho žádosti o 
poskytnutí úče lových dotací, grantů atd. z prostředků poskytovatele. 

4 . Na důkaz výslovného souhlasu s obsahem a všemi ustanoveními této smlouvy a své pravé, 

svobodné a vážné vůle, je tato smlouva po jejím přečtení smluvními stranami vlastnoručně 
podepsána. 

5. Smluvní strany tímto berou na vědomí, že tato smlouva je smlouvou, jejíž jednou stranou je 

územní samosprávný celek ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dá le jen 
zákon o registru smluv) a bude podléhat uveřejnění v registru smluv, a to na dobu neu rčitou. 

Všechny smluvní strany souhlasí se zveřejněním osobních údajů a j iných údajů uvedených v textu 
smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a to na dobu neurčitou . 

6. Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem jejího 
zveřejnění v registru smluv. 

7. Tato smlouva byla schvá lena usnesením Zastupitelstva města Slavkov u Brna na jeho 20. 
zasedání, dne 13. ll. 2017, č. usnesení 384/20/ZM/2017. 
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