
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA 
(č. smlouvy: 67/2019) 

 

Níže uvedeného dne ujednali podle § 159 a násl. správního řádu a § 10a zák. č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

Město Valašské Klobouky, IČ 00284611, se sídlem Valašské Klobouky,  
Masarykovo náměstí 189,      
zastoupené: Mgr. Eliškou Olšákovou, starostkou, 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

jako poskytovatel, 

a 

Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s., IČ 28269501,  
se sídlem Horní náměstí 111, Slavičín  
zast. ředitelkou Mgr. Boženou Filákovou, 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

jako příjemce, 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace: 
 

I. 
Předmět smlouvy: 

Na základě předložené žádosti poskytuje poskytovatel příjemci za podmínek, uvedených v této 
smlouvě, dotaci z rozpočtu poskytovatele na rok 2019 ve výši 90 000,- Kč, slovy: devadesáttisíc korun 
českých.  

Finanční prostředky budou převedeny z účtu poskytovatele č. xxxxxxxxxxxxxxx na účet příjemce  

č. xxxxxxxxxxxxxxxxxx do 15 dnů od podpisu smlouvy.  

II. 
Účel dotace: 

 
Finanční prostředky budou poskytnuty na provozní náklady nízkoprahového zařízení KamPak?  a  

Poradenského centra ZEBRA v roce 2019.  

III. 
Čerpání dotace 

 
Dotaci je nutno vyčerpat na financování účelu, uvedeného v odst. II do 31. 12. 2019, jinak ztrácí pří-
jemce na poskytnutí dotace, případně na její část, nárok. V tomto případě příjemce vrátí nepoužitou 
část dotace při jejím vyúčtování na účet poskytovatele.  

 
Příjemce odpovídá za řádnou evidenci čerpání dotace ve svém účetnictví v souladu s obecnými zá-
vaznými právními předpisy.  

Doklady, prokazující výdaje, placené z dotace, musí být viditelně označeny textem „Dotace VK“ a číslo 
veřejnoprávní smlouvy. Takto musí být označeny už i originály dokladů. 

Příjemce je povinen předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace nejpozději do 30. 4. 2020 
na formuláři „Finanční vyúčtování“, který je přílohou této smlouvy. Ve stejném termínu je povinen 
poskytovateli vrátit na jeho účet případnou nevyčerpanou část dotace. 



Vyúčtováním dotace se rozumí předložení dokladů, prokazujících uhrazení nákladů na stanovený 
účel, a celkový přehled o příjmech a výdajích, spojených s předmětem dotace.  

V. 
Kontrola čerpání dotace 

Ostatní ujednání 
 
Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provedení kontroly všech prvotních účetních dokladů za 
účelem prověření předloženého vyúčtování. Poskytovatel je oprávněn vykonat u příjemce veřej-
nosprávní kontrolu dle zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. 

Nedodržení podmínek dotace, stanovených touto smlouvou, bude považováno za porušení rozpočto-
vé kázně ve smyslu § 22 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

Za méně závažné porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů se považuje pozdní předložení 
vyúčtování poskytnuté dotace a nedoložení požadované publicity.  

O uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně rozhodne Městský úřad Valašské Klobouky. 

V případě přeměny je příjemce povinen zajistit plnění podmínek dotace u svého právního nástupce.  

V případě zrušení právnické osoby s likvidací je příjemce povinen podle § 1895 a násl. obč. zák. po-
stoupit svá práva a povinnosti podle této smlouvy třetí osobě, která bude namísto příjemce provozo-
vat činnost, na kterou je dotace poskytnuta.  

Město Valašské Klobouky v rámci poskytnutého finančního příspěvku z rozpočtu Města Valašské Klo-
bouky přistupuje k Pověření Zlínského kraje k poskytování služeb obecné hospodářské povahy pro 
rok 2019 ze dne 26.11.2018, schválené Radou Zlínského kraje č. 0987/R30/18 a je zařazeno do sítě 
poskytovatelů sociálních služeb ve Zlínském kraji. 

VI. 
Závěrečná ustanovení 

 
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma účastníky. 

Veškeré změny nebo doplňky ke smlouvě mohou být učiněny pouze formou písemných dodatků. 

Smluvní strany berou na vědomí, že veřejnoprávní smlouva bude zveřejněna podle § 10d zák. č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.  

Spory z právních vztahů vzniklých z této smlouvy rozhoduje podle správního řádu krajský úřad. 

Právní vztahy mezi účastníky výslovně touto smlouvou neupravené, se jinak řídí ustanoveními části 
páté správního řádu, a za podmínek uvedených v § 170 správního řádu i příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

Poskytnutí dotace bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Valašské Klobouky č. 9/1026/2019 
ze dne 16. prosince 2019  

 

 

Valašské Klobouky dne: 19.12.2019  

 

 

 

…………………………………………………..                                             …………………………………………….. 
Mgr. Božena Filáková                                                                        Mgr. Eliška Olšáková  
          ředitelka                                                                                          starostka města 


