
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, 

č.45/2020 

kterou ve smyslu ustanovení §159 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, § l0a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon") a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 
uzavřely následující smluvní strany: 

1. Poskytovatel: Město Náměšt' nad Oslavou, Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšt' n/Osl., 
zastoupené starostou Vladimírem Měrkou 
IČ: 00289965 
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 
č. účtu: 724711/0100 
(dále jen „poskytovatel", „město") 

a 

2. Příjemce: Diecézní charita Brno 
Se sídlem Kpt. Jaroše 1928/9 
602 00 Brno 
Zastoupena Mgr. Petrem Jaškem, ředitelem Oblastní charity Třebíč 
IČ: 44990260 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
č. účtu: 1520431319/0800 
Korespondenční adresa: 
Leopolda Pokorného 15, 674 01 Třebíč 
Kontakt: +420 568 408 470, email: trebic@trebic.charita.cz 
(dále jen „příjemce") 

Článek 1. Předmět smlouvy. 
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtu 

poskytovatele formou dotace (dále jen „dotace"). 

Článek 2. Účel a splatnost smlouvy 
1. Poskytovatel se podle této smlouvy zavazuje, že na základě usnesení č. 9.4 zastupitelstva 

města Náměště nad Oslavou č. 10/2020 ze dne 15. 12. 2020 poskytne příjemci 
schválenou dotaci v celkové výši 400 000 Kč (slovy čtyřistatisíc korun českých), která je 
určena „na zabezpečení provozu oblastní charity Třebíč v roce 2020". 

2. Dotace bude poskytnuta hotovostním nebo bezhotovostním převodem finančních 
prostředků na výše uvedený účet příjemce (v hotovosti prostřednictvím pokladny města) 
a to do 14 dnů po podpisu této smlouvy. 

Článek 3. Podmínky přidělení dotace 
1. Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a zavazuje se takto poskytnuté finanční prostředky 

využít a vyčerpat do 31. 12. 2020 za účelem uvedeným v Článku 2. této smlouvy. 
V případě nedočerpání celé poskytnuté dotace do 31. 12. 2020 na účel určený v Článku 2. 
této smlouvy, je příjemce povinen zbývající část dotace vrátit na výše uvedený účet 
poskytovatele do 31. 12. 2020 (nejpozději k tomuto datu musí být částka připsána na účtu 
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poskytovatele), a to pokud se smluvní strany, na žádost příjemce, před uplynutím této 
lhůty nedohodnou o převodu zůstatku do dalšího roku (musí být řešeno dodatkem k této 
smlouvě). V případě žádosti příjemce o převod zůstatku do dalšího roku, je příjemce 
povinen svoji žádost řádně zdůvodnit, případně i uvedené důvody doložit. 

2. Příjemce dotace nesmí přidělené finanční prostředky poskytnout jiným právnickým 
či fyzickým osobám, pokud se nejedná o úhradu činností spojených s realizací činností 
či aktivit dle Článku 2. smlouvy. 

3. Finanční vypořádání (vyúčtování) dotace předloží příjemce do 24. 1. 2021 vedoucí 
finančního odboru města. Vyúčtování musí být doručeno bud' poštou na adresu 
města/MěÚ Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšt' nad Oslavou, osobně na adresu 
podatelny MěU Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšt' nad Oslavou nebo zasláním do 
datové schránky města. Finančním vypořádáním (vyúčtováním, Příloha Č. 1 této 
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace) dotace se rozumí doložení přehledu 
o čerpání a použití poskytnutých peněžních prostředků a o jejich případném vrácení 
do rozpočtu poskytovatele. Kopie dokladů předložené v rámci vypořádání musí 
prokazovat uhrazení nákladů (výdajů), které vznikly v souvislosti s jejich schváleným 
použitím, přičemž musí být uskutečněny v období od 1. 1. do 31. 12. 2020. V případě, 
že příjemce dotace nepředloží vyúčtování včetně všech požadovaných dokladů v řádném 
termínu, je povinen dotaci na výzvu poskytovatele vrátit v celé vyplacené výši na účet 
města číslo 724711/0100. 

4. Příjemce je povinen uchovávat veškeré průkazné účetní záznamy o použití dotace 
v souladu s ustanovením § 31 zákona Č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších 
předpisů. 

Článek 4. Další ujednání 
1. Příjemce se zavazuje při prezentaci akcí spolufinancovaných z této dotace uvádět fakt, 

že akce byla uskutečněna za finanční podpory poskytovatele a doložit tuto prezentaci 
finanční podpory na fotodokumentaci z pořádané akce, na dokumentech vztahujících 
se k akci nebo projektu, v publikacích, na internetových stránkách, či na jiných nosičích. 
K prezentaci poskytovatele je možné využít propagačního banneru města, který 
je k zapůjčení k dispozici v kanceláři vedoucí finančního odboru města. 

2. Poskytovatel je oprávněn provádět u příjemce kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní 
řád). Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provedení kontroly dodržení účelu 
a podmínek použití poskytnuté dotace. Při této kontrole je příjemce povinen vyvíjet 
veškerou poskytovatelem požadovanou součinnost. 

Článek 5. Odstoupení od smlouvy. 
1. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že smluvní vztah lze ukončit písemným 

odstoupením od smlouvy z důvodu porušení smlouvy podstatným způsobem, 
a to s účinky odstoupení ke dni doručení odstoupení smluvní straně, která takto smlouvu 
porušila. Za podstatné porušení smlouvy bude považováno zejména to, že příjemce použil 
poskytnutých finančních prostředků k jinému účelu, než je stanoveno touto smlouvou. 
Příjemce je v tomto případě povinen poskytovateli vrátit veškeré poskytnuté finanční 
prostředky dle této smlouvy, a to nejpozději do 5 dnů od doručení odstoupení na účet 
poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy. Za okamžik vrácení dotace je považován 
den připsání příslušné částky ve prospěch účtu poskytovatele. 
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Článek 6. Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dvě 

vyhotovení a příjemce obdrží jedno vyhotovení. 

2. Pokud konkrétní věc v této smlouvě není řešena, budou se smluvní strany řídit platnou 
právní úpravou, především příslušnými ustanoveními Zákona. 

3. Příjemce bere na vědomí, že poskytovatel zpracovává osobní údaje příjemce nezbytné pro 
pinění této smlouvy a pro provedení opatření přijatých před uzavřením této smlouvy na 
žádost příjemce a to v souladu s platnou právní úpravou. Podrobnější informace 
o zpracování osobních údajů jsou uvedeny na webu města. 

4. Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně, po dohodě 
smluvních stran, formou písemného dodatku ke smlouvě, který musí být takto výslovně 
označen a pořadově číslován. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy —
registru smluv. 

7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv 
vedené poskytovatelem a příjemcem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, 
předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Dále 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

8. Podléhá-li smlouva uveřejnění za podmínek stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv, město Náměšt' nad Oslavou zajistí její uveřejnění v registru smluv 
v souladu s tímto právním předpisem. 

9. Uzavření této smlouvy za podmínek v ní uvedených schválilo Zastupitelstvo města Náměšt' nad 
Oslavou č. 7/2020, na zasedání konaném dne 25. 2. 2020. 

V Náměšti nad Oslavou dne: 
Poskytovatel . 2121 

Měst. láměšt' nad Osl-. ou 
Vladi .. ' a 
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V Náměšti nad Oslavou dne: 2/. Ů2. 2č2v 
Příjemce: 

DC • blastní charita Třebíč 
Mgr. Petr Jašek 

ředitel 

I DIECÉZNI CHARITA BRNO 
OBLASTNI CHARITA 
TŘEBÍČ 

L. Pokorného 15, 67401 Třebíč Ói 
IČ: 44 99 02 60, mob.: 734 395 81 


