
 
Veřejnoprávní smlouva 

o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 
podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
Město Rýmařov 
se sídlem náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov 
zastoupeno Ing. Luďkem Šimko, starostou města 
IČO: 296317 
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Rýmařov, č. ú. 19 - 1421771/0100 
(dále jen „poskytovatel“) 
 
a 
 
Volejbal Rýmařov, z. s. 
se sídlem Opavská 401/16, 795 01 Rýmařov  
IČO: 06611125 
zastoupený Pavlem Ujfalušim, předsedou spolku  
bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Rýmařov č. účtu 115-5743050247/0100 
(dále jen „příjemce“) 
 
 
 
 

II. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 
 

1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek 
příjemci účelově určenou dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu 
s jejím účelovým určením. 

2. Účelem smlouvy je dotace na dofinancování nákladů spojených se sportovní činností 
mládežnických družstev volejbalového oddílu v roce 2019 v rámci Programu I. Podpora 
soustavné a pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže. 

 
 
 

III. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN 
 

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout účelově určenou dotaci v celkové výši 63.000 Kč (slovy 
šedesáttřitisíc korun českých) na realizaci záměru dle jejího účelového určení uvedeného 
v článku II. na výše uvedený účet příjemce na základě písemné žádosti příjemce, nejpozději 
do 14 dnů od podpisu smlouvy. 

2. Příjemce se zavazuje: 
a. použít poskytnutou dotaci účelně, hospodárně a efektivně; 
b. viditelně uvádět při všech formách propagace skutečnost, že jde o aktivitu podpořenou 

poskytovatelem; 
c. vést v účetní evidenci odděleně analyticky použití dotace; 
d. použít poskytnutou dotaci nejpozději v den konání akce;  



e. předložit nejpozději do 15.01.2020 vyúčtování dotace, které bude obsahovat: 
• přehled čerpání jednotlivých položek rozpočtu (viz přiložený rozpočet); 
• účetní evidenci čerpání dotace včetně fotokopií účetních dokladů; 
• komentář k realizaci projektu a jeho závěrečné vyhodnocení;  
• v případě, že byl příspěvek poskytnut z Programu I., bude vyúčtování 

obsahovat seznam členů oddílu do 18 let včetně data narození; 
f. vrátit nevyčerpanou část poskytnuté dotace na účet poskytovatele do 31.12.2019; 
g. vrátit poskytovateli dotaci nebo její poměrnou část, pokud se činnost, na kterou je 

dotace určena, neuskuteční nebo nebude prováděna v souladu s předloženým 
projektem - přesun mezi jednotlivými položkami rozpočtu je možný bez souhlasu 
poskytovatele do výše 10 % položky; 

h. umožnit příslušným orgánům poskytovatele v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedení průběžné a následné kontroly 
hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití k účelu, který je 
v souladu s touto smlouvou a předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné 
doklady; 

i. neprodleně informovat poskytovatele o všech změnách týkajících se identifikace 
příjemce nebo realizace uvedeného projektu, a to nejpozději však do 14 dnů ode dne 
vzniku těchto změn; 

j. je-li příjemcem dotace právnická osoba, v případě její přeměny nebo jejího zrušení 
s likvidací je příjemce povinen vrátit poskytovateli dotaci nebo její poměrnou část, a to 
do 14 dnů ode dne účinnosti přeměny právnické osoby nebo do 14 dnů ode dne 
zrušení právnické osoby s likvidací.  

3. Za méně závažné porušení povinností dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se považuje 
porušení povinností uvedených v čl. III. odst. 2 písm. e) a i) této smlouvy, přičemž odvod za 
tato porušení rozpočtové kázně se stanoví následujícím procentním rozmezím: 

a) předložení vyúčtování podle odst. 2 písm. e) po stanovené lhůtě: 
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 

b) porušení povinností stanovené v odst. 2 písm. i) 2 % poskytnuté dotace. 
 
 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Dotace poskytnutá podle 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) se všemi právními důsledky s tím spojenými. 

2. Každé použití poskytnuté dotace v rozporu s jejím účelovým určením nebo zadržení 
prostředků patřících poskytovateli jej porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů se 
všemi právními důsledky s tím spojenými. 

3. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud 
by mezi nimi vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně 
vzájemnou dohodou smluvních stran. V případě, že nedojde k dohodě smluvních stran, spory 
z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje Krajský úřad Moravskoslezského kraje. 

4. Poskytovatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v případě, že příjemce poruší své 
povinnosti stanovené v čl. III. odst. 2 vyjma písm. e) a i) této smlouvy. Výpovědní lhůta činí 15 
dnů ode dne doručení písemné výpovědi příjemci. V případě pochybností se má za to, že 



výpověď je doručena 10. den ode dne jejího odeslání. Příjemce je povinen nejpozději do 
uplynutí výpovědní lhůty vrátit poskytovateli nevyčerpanou část poskytnuté dotace a 
předložit vyúčtování vyčerpané části dotace. 

5. Pokud to veřejnoprávní povaha a účel smlouvy nevylučuje, použijí se na práva a povinnosti 
stran také přiměřeně ustanovení občanského zákoníku. 

6. Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými dodatky 
k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy označeny. 

7. Příjemce výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona 
č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a s jejich 
zveřejněním prostřednictvím této smlouvy na webových stránkách a úřední desce 
poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

8. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě 
vyhotovení si ponechá poskytovatel a jedno vyhotovení příjemce.  

9. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, 
podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě a vážně, že porozuměly jejímu obsahu, který se 
nepříčí dobrým mravům. 

10. Nedílnou přílohou této smlouvy je přehledný rozpočet akce dle článku II.  
11. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo města svým usnesením 

č. 108/4/19 ze dne 07.02.2019. 
 
 
 
 
 
 
V Rýmařově dne  11.02.2019     V Rýmařově dne  
 
 
 
 
 
 
………………………………………     ……………………………………… 
            za poskytovatele       za příjemce 
 
 
 
 
 


