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Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace ( grantu )
č. SML/0220/2019/ORM

I.Smluvní strany

Město Hranice
Sídlo: Městský úřad v Hranicích, Hranice I – Město,

Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
IČO/DIČ: 00301311, CZ00301311
zastoupeno: Jiřím Kudláčkem, starostou
Číslo účtu:

Kontaktní osoba: Jaroslav Strnad,
e-mail: jaroslav.strnad@mesto-hranice.cz

(dále jen poskytovatel)

a

Tělocvičná jednota Sokol Velká, z.s.
Sídlo: Hranice III – Velká 92, 753 01 Hranice
IČO/DIČ: 702 36 399,
Zapsaná: ve spolkovém rejstříku, vedeného městským soudem v Praze,

oddíl L, vložka 28520
Zastoupena : Milošem Krajíčkem - starostou jednoty

Marcelou Pavlíkovou - jednatelkou
Číslo účtu:

Kontaktní osoba: Miloš Krajíček,
e-mail: tjsokolvelka@seznam.cz

(dále jen příjemce)

společně také „smluvní strany“.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci peněžní dotaci
v rámci „Grantu na podporu investic a oprav tělovýchovných zařízení, kulturních
zařízení a zařízení sociálních služeb na území města Hranic“ na období roku 2019
projednaného v I. Kole grantového řízení ve výši 70.000 Kč, slovy:
Sedmdesáttisíckorun českých.

2. Dotaci podle předchozího odstavce je příjemce oprávněn použít jen k úhradě výdajů
na: opravu WC muži v budově Sokolovny ve Velké.

3. Poskytovatel se zavazuje vyplatit výše uvedenou peněžní dotaci na účet příjemce
uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 05. 2019.

III. Závazky a povinnosti příjemce

1. Příjemce dotace se zavazuje uvést město Hranice jako poskytovatele dotace na
propagačních materiálech, publikacích, provozních řádech apod. pokud je příjemce
pořadatelem nebo spolupořadatelem. Příjemce je oprávněn při propagaci akce použít
znak města.
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2. Příjemce dotace odpovídá za použití prostředků v souladu s účely, pro které byla 
dotace poskytnuta. Správnost použití poskytnutých prostředků jsou oprávněny 
kontrolovat k tomu příslušné kontrolní orgány, zaměstnanci zařazení do Městského 
úřadu Hranice pověření k provedení kontroly, dále jen „kontrolní zaměstnanci města“. 

3. Příjemce dotace je povinen umožnit kontrolu kontrolním orgánům města, kontrolním 
zaměstnancům města a pověřenému členu komise pro investiční činnost. V případě 
neumožnění kontroly bude příjemce dotace vyloučen v dalších letech z možnosti 
účastnit se grantového programu. 

4. Příjemce dotace je povinen neprodleně oznámit příslušnému odboru Městského 
úřadu Hranice každou změnu své adresy, změnu osob oprávněných jednat jménem 
právnické osoby a doložit kopiemi příslušných dokladů. 

5. Příjemce dotace nesmí poskytovat prostředky z dotace jiným osobám, pokud se 
nejedná o přímou úhradu nákladů spojenou s realizací projektu, na který byla dotace 
poskytnuta. 

6. Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli, před případnou přeměnou 
příjemce, či před zrušením příjemce likvidací, finanční vypořádání dotace a vrátit 
nevyčerpanou část dotace na účet poskytovatele s písemným odůvodněním a to 
v takovém předstihu, aby nedošlo ke krácení práv poskytovatele. 

7. Po dobu 5 let od ukončení opravy nebo od zavedení majetku do účetnictví nesmí být 
s majetkem nijak nakládáno (prodej, darování, převedení na jinou osobu). Při 
nedodržení této podmínky je žadatel povinen vyčerpanou dotaci v celé výši vrátit 
neprodleně zpět na účet města. 

8. Pokud k přeměně příjemce či zrušení příjemce likvidací dojde ve lhůtě 5 let od 
ukončení opravy nebo od zavedení majetku do účetnictví je žadatel povinen 
vyčerpanou dotaci v celé výši vrátit zpět na účet města nejpozději do 1 měsíce ode 
dne právní moci o vstupu do likvidace nebo nejpozději do 1 měsíce ode dne zápisu 
projektu a přeměně společnosti do obchodního rejstříku. 

9. Příjemce dotace předloží příslušnému odboru do 15. 12. 2019 vyúčtování v jednom 
vyhotovení na předepsaném tiskopise včetně kopii účetních dokladů a příloh - dle 
článku 8 grantového programu. Úplné znění Grantového programu města Hranic je 
pro příjemce dotace k dispozici na webových stánkách města Hranic www.mesto-
hranice.cz  

10. Příjemce dotace zodpovídá za správnost a úplnost vyúčtování. 
11. Příjemce dotace poukáže nevyčerpané prostředky v termínu do 15. 12. 2019 na účet 

města viz záhlaví smlouvy. 
12. Prostředky nevyúčtované v řádném termínu či prostředky použité jinak než bylo 

uvedeno ve smlouvě o udělení poskytnutí a vyúčtování dotace, poukáže příjemce 
dotace nejpozději do 31. 12. 2019 na účet města viz záhlaví smlouvy. 

13. Příjemce vrátí poměrnou část dotace na účet města, jestliže poskytnutá dotace činila 
více než 80% z celkových skutečných nákladů na projekt, a to nejpozději k termínu 
řádného vyúčtování. 

14. Příjemce dotace je povinen ve svém účetnictví zajistit označení dokladů, které byly 
hrazeny z prostředků dotace. 

15. Příjemce dotace je povinen archivovat originály dokladů k vyúčtování po dobu 5 let a 
na požádání příslušných kontrolních orgánů, kontrolních zaměstnanců města je 
předložit ke kontrole. 

 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
především § 10a a následujícími a dále vnitřním předpisem Grantový program města 
Hranic. 
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2. Za neoprávněné použití prostředků lze proti příjemci dotace postupovat podle § 22  
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

3. Tato smlouva podléhá povinnému zveřejnění prostřednictvím registru smluv, tak jak 
stanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

4. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.  

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž poskytovatel a příjemce 
obdrží každý jedno vyhotovení smlouvy. 

6. Tato smlouva je závazná pro obě smluvní strany jejím uzavřením, účinná je dnem 
jejího zveřejnění v registru smluv. 

7. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením 81/2019 – ZM 5 ze dne 07. 03. 2019. 
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a 

na důkaz toho připojují níže své podpisy. 
 
 

V Hranicích dne…………………. 
 
 
 
 

 
…………………………..    ………………………………. 
    Jiří Kudláček                     Miloš Krajíček 
       starosta         starosta jednoty 
 
 
        ……………………………….. 
         Marcela Pavlíková 
               jednatelka 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
V registru smluv zveřejněno dne:…………………………… 
ID smlouvy 
 
 
 

           


