
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA 

O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA SLANÝ 

číslo: 0502 

uzavřená dle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 10a 

a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů mezi: 

 

Poskytovatelem: Město Slaný 

se sídlem:  Velvarská čp. 136, PSČ 274 53 

IČO:   00234877 

zastoupeným:   Mgr. Martinem Hrabánkem, starostou města 

číslo bankovního účtu:   

(Dále též jen jako „Poskytovatel“.) 

a 

Příjemcem:  Autoklub v AČR Slaný 

se sídlem:  Netovická 1509, PSČ 274 01  

IČO:   16977424 

zastoupeným:   

číslo bankovního účtu:  

(Dále též jen jako „Příjemce“.) 

(Poskytovatel a Příjemce dále též společně jen jako „Smluvní strany“.) 

 

I. Předmět Smlouvy 

1.1. Předmětem této Smlouvy je poskytnutí dotace z rozpočtu Poskytovatele Příjemci v souladu se 

zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů (Dále též jen jako „RP“) a Zásadami o poskytování dotace z rozpočtu města Slaného pro 

sportovní organizace, které schválilo zastupitelstvo města Slaný na svém 8. zasedání dne                 

17. 09. 2019.  

1.2. Dotace je Příjemci poskytována na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace.  

 

II. Výše a účel Dotace 

2.1. Poskytovatel se touto Smlouvu a za podmínek v ní dále uvedených zavazuje poskytnout Příjemci 

dotaci ve výši 140 765,- Kč (slovy: sto čtyřicet tisíc sedm set šedesát pět korun českých), (dále jen 

jako „Dotace“). 

2.2. Dotace je poskytována na činnost Příjemce v kalendářním roce 2020. 

2.3. Příjemce je oprávněn použít Dotaci do konce kalendářního roku 2020 a na činnost Příjemce 

v tomto roce. Dotaci nelze převádět do roku následujícího.  



2.4. Dotace bude Příjemci vyplacena bezhotovostním převodem na bankovní účet Příjemce uvedený 

v záhlaví této Smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření této Smlouvy. 

2.5. Dotaci lze použít pouze na: 

• Materiálové náklady – nákup materiálu, jiné materiálové náklady; 

• Úhradu energie – plyn, elektřina, vodné a stočné; 

• Úhradu pojištění nemovitostí – pouze vlastního tělovýchovného zařízení; 

• Pronájem zařízení – pouze v případě, že Příjemce nevlastní tělovýchovné zařízení; 

• Nemateriálové náklady (služby) – poštovné, nájemné, cestovné, ubytování a jiné; 

• Věcné dary, ceny a ocenění pro soutěžící (medaile, poháry, diplomy apod.); 

• Opravy a údržbu; 

• Akce pro děti a mládež, soustředění (pouze formou grantů), doprava na soutěže. 

(Dále jen jako „Uznatelné náklady“.).  

2.6. Dotaci nelze použít zejména na: 

• Mzdové náklady;  

• Náklady spojené s přestupy, příp. hostováním nebo střídavými starty; 

• Finanční dary; 

• Občerstvení, potraviny, stravné (na úhradu těchto nákladů lze použít Dotaci pouze 

v případě, že jsou tyto položky součástí soustředění mládeže nebo jako odměna v rámci 

sportovních akcí).  

 

 

III. Vyúčtování dotace 

3.1. Příjemce je povinen nejpozději do 31. ledna 2021, předložit Poskytovateli Závěrečnou zprávu o 

poskytnutí Dotace (Dále jen jako „Závěrečná zpráva“) a úplné vyúčtování Dotace (Dále jen jako 

„Vyúčtování dotace“).  

3.2. Závěrečná zpráva musí obsahovat popis činnosti Příjemce v kalendářním roce a způsob využití 

Dotace. 

3.3. Vyúčtování dotace je Příjemce povinen předložit na Poskytovatelem předepsaném formuláři, 

který  je  ke  stažení  na  webových  stránkách  Poskytovatele  na  adrese 

http://www.meuslany.cz/formulare/ds-1184/p1=35571. Příjemce je povinen k Vyúčtování 

dotace předložit: 

a) Přehled o čerpání a použití poskytnuté Dotace a o vrácení nevyužité části Dotace do rozpočtu 
Poskytovatele; 

b) Kopie účetních dokladů dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, včetně kopií 
dokladů prokazujících jejich uhrazení, a dále kopie smluv, objednávek a dalších dokladů, které 
se vztahují k čerpání Dotace; 

c) Čestné prohlášení Příjemce o pravdivosti Vyúčtování dotace a o tom, že se kopie předaných 
účetních dokladů a dalších dokladů přiložených k vyúčtování shodují s originály dokladů a že 
nebudou uplatněny u jiného poskytovatele dotace. 

3.4. Nevyčerpanou část Dotace je Příjemce povinen vrátit Poskytovateli nejpozději do 15 dnů od 

předložení Závěrečné zprávy a Vyúčtování dotace, a to bezhotovostním převodem na bankovní 

účet Poskytovatele uvedený v záhlaví této Smlouvy.  

 



IV. Další povinnosti Příjemce 

4.1. Příjemce je povinen použít Dotaci maximálně hospodárným způsobem, výhradně k účelu 

uvedenému v čl. II. této Smlouvy a pouze k úhradě Uznatelných nákladů dle čl. II. odst. 2.5. této 

Smlouvy. 

4.2. Příjemce zajistí ve svém účetnictví v souladu s obecně platnými právními předpisy řádnou evidenci 

čerpání Dotace. 

4.3. Poskytovatel má právo provádět kontrolu dodržení účelovosti poskytnuté Dotace, jakož i kontrolu 

splnění dalších povinností Příjemce dle této Smlouvy a podmínek, za kterých je Dotace 

poskytována, pověřenými pracovníky města Slaný nebo členy Kontrolního výboru zastupitelstva 

města Slaný 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; a to jak 

v průběhu čerpání Dotace, tak i po realizaci podpořené činnosti a po předložení Závěrečné zprávy 

a Vyúčtování dotace. 

4.4. Příjemce je povinen provedení kontroly umožnit a poskytnout Poskytovateli k provedení kontroly 

maximální součinnost; v této souvislosti se Příjemce zejména zavazuje předložit Poskytovateli na 

jeho výzvu veškeré požadované doklady a poskytnout mu veškeré požadované informace.  

4.5. Příjemce je povinen průběžně a bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o všech 

změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků 

Dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky. 

4.6. Příjemce se zavazuje zajistit propagaci města Slaného na propagačních materiálech, propozicích, 

letácích atd., a to formou uvedení loga města na příslušném materiálu a v rámci jím pořádaných 

akcí, a to textem ve znění: „Činnost organizace je finančně podporována městem Slaný“. Logo 

města je k dispozici na webových stránkách Poskytovatele. 

4.7. Příjemce souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn veřejně uvádět, že na činnost Příjemce 

přispěl. 

 

V. Povinnosti Příjemce v případě zrušení či likvidace Příjemce 

5.1. Příjemce je povinen do 15 dnů písemně oznámit Poskytovateli zahájení insolvenčního řízení, vstup 

do likvidace, změnu statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu, změnu názvu, 

bankovního spojení, sídla či adresy. Dále je Příjemce povinen oznámit poskytovateli přeměnu 

právnické osoby do 15 dnů od rozhodnutí příslušného orgánu. 

 

VI. Ukončení Smlouvy 

6.1. K ukončení této smlouvy může dojít na základě vzájemné dohody Smluvních stran, z důvodů 

předvídaných v § 167 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dále 

výpovědí z důvodů uvedených v této Smlouvě s výpovědní lhůtou jeden týden. 

6.2. Poskytovatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět v případě, že: 

6.2.1. Příjemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje ve své žádosti, na které se 

váže uzavření této Smlouvy. 

6.2.2. Příjemce použije poskytnutou Dotaci (případně její části) v rozporu s účelem, který je 

stanoven touto Smlouvou. 

6.2.3. Příjemce se octne v likvidaci. 



6.2.4. vůči Příjemci bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů.  

6.2.5. Příjemce nesplní některou z povinností stanovených touto Smlouvou, a to ani 

v dodatečné lhůtě, kterou mu k jejímu splnění Poskytovatel poskytne. 

6.3. Výpověď smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uveden důvod výpovědi. Výpovědní 

lhůta počíná dnem následujícím po doručení výpovědi Příjemci.  

6.4. V případě výpovědi této Smlouvy se Příjemce zavazuje celou Dotaci vrátit Poskytovateli 

bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele, a to bez zbytečného odkladu po doručení 

výpovědi Příjemci, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi Příjemci.  

 

VII. Porušení rozpočtové kázně 

7.1. Neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu Poskytovatele 

jako Dotace je porušením rozpočtové kázně podle § 22 RP. V případě porušení rozpočtové kázně 

bude postupováno dle RP. 

 

VIII. Závěrečná ustanovení 

8.1. Vztahy mezi Smluvními stranami neupravené touto Smlouvou se řídí právním řádem České 

republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů. 

8.2. Smlouvu lze měnit jen formou písemných, vzestupně číslovaných a oboustranně podepsaných 

dodatků, není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak. 

8.3. Příjemce prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Poskytovatel je jako územní samosprávný 

celek povinen uveřejňovat uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace v registru smluv zřízeného dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o registru smluv“). 

8.4. Příjemce dále prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Poskytovatel je jako územní 

samosprávný celek povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti podle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

8.5. Tuto Smlouvu odešle správci registru smluv k uveřejnění město Slaný, a to bez zbytečného 

odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této Smlouvy. 

8.6. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

8.7. Smluvní strany dále prohlašují, že pokud některé skutečnosti uvedené v této Smlouvě považují za 

své obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 

nepodléhající uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv či zpřístupnění dle zákona 

o svobodném přístupu k informacím, sdělily je písemně druhé Smluvní straně před podpisem této 

Smlouvy. 

8.8. Smluvní strany tímto prohlašují, že s osobními údaji, které získají na základě této Smlouvy, budou 

nakládat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 



směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími právními předpisy 

upravujícími ochranu osobních údajů. 

8.9. Poskytnutí Dotace schválilo zastupitelstvo města Slaný na svém 10. zasedání dne 16. 12. 2019. 

8.10. Město Slaný ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů prohlašuje, že byly splněny všechny podmínky vyžadované tímto zákonem 

pro platnost tohoto právního jednání (Smlouvy). 

 

 

Poskytovatel:  Příjemce: 

Ve Slaném dne   Ve Slaném dne  

   

   

_______________________ 

Město Slaný 

Mgr. Martin Hrabánek, starosta 

 _______________________ 

Autoklub v AČR Slaný 

 

 

 

 

 




