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Veřejnoprávní smlouva 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hostinné 

číslo evidenční: 223/2021 
číslo agendové: 6/2021 

 
 

Poskytovatel:  město Hostinné 
se sídlem:   Náměstí 69, 543 71 Hostinné 
zastoupené:   Ing. Dagmar Sahánková, starostka města 
IČO:    00277908 
DIČ:   CZ00277908 
bankovní spojení:  Česká spořitelna, a. s., pobočka Vrchlabí 
 č. účtu:   1303699319/0800 
na straně jedné (dále jen „poskytovatel“)  
 
a 

 
Příjemce:  Diakonie ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí 
se sídlem   Komenského 616, 543 01 Vrchlabí  
zastoupené:  Ing. Tomáš Hawel, ředitel 
IČO:   434 64 343 
bankovní spojení:   Česká spořitelna, a. s., pobočka Hradec Králové 
č. účtu:   3489192389/0800 
na straně druhé (dále jen „příjemce“)  
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, podle § 159 
a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti 
na příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů tuto 
 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Hostinné 

 
 

I. 
Předmět smlouvy a účel dotace 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace (dále též i „dotace“) 
z rozpočtu poskytovatele na základě předložené žádosti příjemce ze dne 16.02.2021 
na podporu provozních nákladů čtyř sociálních služeb: raná péče, sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi, osobní asistence a sociální rehabilitace Spirála (dále jen 
„projekt“) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů. 

2. Osobou zodpovědnou za realizaci je Ing. Ivana Flemrová, ekonomka.   
3. Příjemci bude poskytnuta dotace ve schválené výši na základě splnění podmínek 

stanovených touto smlouvou.  
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4. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude projekt realizovat na svou vlastní 
zodpovědnost v souladu s právními předpisy a v souladu se směrnicí Rady města Hostinné  
č. 1/2016, o zásadách pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města, která je 
dostupná na http://hostinne.info/smlouvy-o-poskytnuti-financni-podpory/ds-
1185/p1=11878.   

5. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů 
veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

7. Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných 
celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropské unie, pokud to pravidla 
pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
II. 

Doba provádění projektu 
1. Příjemce dotace stanovuje termín zahájení realizace projektu 01.01.2021. 
2. Projekt bude ukončen nejpozději do: 30.11.2021. 
3. Uznatelnými výdaji projektu se rozumí výdaje uskutečněné v době od zahájení 

do ukončení projektu, které jsou v souladu s rozpočtem v žádosti.  
 

III. 
Výše a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Příjemci je poskytována dotace ve výši 65.000 Kč (slovy: Šedesátpěttisíc korun českých) 

na realizaci účelu uvedeného v článku I této smlouvy. 
2. Poskytovatel se zavazuje částku uvedenou v odst. 1 poukázat na účet příjemce uvedený 

v záhlaví smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této smlouvy poslední 
smluvní stranou. Lhůta je splněna za předpokladu, že v dané lhůtě jsou odepsány finanční 
prostředky z účtu poskytovatele. 

 
IV. 

Práva a povinnosti smluvních stran 
1. Příjemce finančních prostředků odpovídá za jejich hospodárné, účelné a efektivní využití. 

Příjemce je povinen s veškerým majetkem získaným z dotace, byť i jen částečně, nakládat 
s péčí řádného hospodáře, zejména jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení. 
Příjemce je povinen evidovat hmotný majetek získaný z dotace v hodnotě nad 3.000 Kč 
ve své evidenci majetku. Stav majetku, jeho evidenci v účetnictví a využívání pro činnost 
příjemce je příjemce povinen prokázat kdykoliv během doby, po kterou má majetek 
pořízený z poskytnuté dotace ve svém vlastnictví. 

2. Poskytovatel touto smlouvou přistupuje k Pověření poskytovatele k zajištění dostupnosti 
poskytování sociální služby zařazením do Sítě KHK, vydané poskytovateli 
Královéhradeckým krajem usnesením zastupitelstva KHK ze dne 12.09.2016 
č. ZK/31/2175/2016, a dodatků, které byly schváleny Královéhradeckým krajem 
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usnesením zastupitelstva KHK ze dne 04.12.2017 č. ZK/9/664/2017, s tím, že finanční 
podpora na základě této smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby 
hrazené poskytovateli v souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek 
veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného 
hospodářského zájmu (2012/21/EU). 

3. Příjemce je povinen při financování nákladů spojených s projektem postupovat v souladu 
s platnými právními předpisy.  

4. Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v čl. I této smlouvy.  
5. Příjemce nesmí použít finanční prostředky z této dotace pro činnosti jiných subjektů, 

právnických, fyzických osob nebo jiným způsobem, než je stanoveno touto smlouvou.  
6. Jednotlivé výdaje nad 40.000 Kč se příjemce zavazuje hradit bezhotovostním převodem. 
7. Pokud je příjemce plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a má v konkrétním 

případě nárok na uplatnění odpočtu DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen pro účely této smlouvy 
vykázat všechny uznatelné náklady projektu bez DPH. DPH není pro příjemce 
uznatelným nákladem.  

8. Pokud se příjemce stane plátcem DPH v průběhu realizace projektu a uplatní 
v konkrétním případě nárok na odpočet DPH na vstupu, je povinen v rámci vyúčtování 
vykázat uznatelné náklady projektu bez DPH a nejpozději v termínu pro předložení 
vyúčtování projektu podle této smlouvy vrátit poskytovateli finanční prostředky 
odpovídající odpočtu DPH, a to ve výši odpovídající částce DPH obsažené v poskytnuté 
dotaci, vypočítané koeficientem podle zákona o DPH (ve znění k okamžiku uplatnění 
odpočtu DPH na vstupu).  

9. Pokud se příjemce stane plátce DPH po ukončení a vyhodnocení projektu a uplatní 
v konkrétním případě nárok na odpočet DPH na vstupu, je povinen neprodleně předložit 
nové vyúčtování, ve kterém vykáže uznatelné náklady projektu bez DPH a neprodleně 
vrátí poskytovateli finanční prostředky odpovídající odpočtu DPH, a to až do výše 
odpovídající částce DPH obsažené v poskytnuté dotaci, vypočítané koeficientem podle 
zákona o DPH (ve znění k okamžiku uplatnění odpočtu DPH na vstupu).  

10. V případě změny účelu nebo výše čerpání finančních prostředků je příjemce povinen 
ihned písemně požádat Zastupitelstvo města Hostinné o změnu použití poskytnutých 
finančních prostředků s uvedením důvodu své žádosti a změnu realizovat nejdříve v den 
schválení Zastupitelstvem města Hostinné.  

11. Příjemce se zavazuje, že v případě informování vlastních či nezávislých sdělovacích 
prostředků o projektu uvede fakt, že projekt byl podpořen z rozpočtu města Hostinné. 

12. Příjemce dotace je povinen v rámci účetnictví vést výdaje (profinancované náklady) 
vynaložené na realizaci projektu odděleně (např. analytická evidence, střediska apod.) 
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o účetnictví“). Příjemce dotace, který nevede účetnictví podle tohoto zákona, 
je povinen vést pro účely evidence poskytnuté dotace a jejího čerpání evidenci obsahově 
odpovídající daňové evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů, rozšířenou o dodatečné požadavky: 
a) příslušný doklad musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu 

zákona o účetnictví, 
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b) předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné, průběžně 
chronologicky řazené a vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost, 

c) uskutečněné příjmy a výdaje musejí být vedeny analyticky ve vztahu k příslušnému 
projektu, ke kterému se vztahují. 

13. Příjemce se zavazuje, že uplatňovaný originál účetního dokladu, hrazený z dotace, 
viditelně označí nápisem: „Hrazeno z dotace města Hostinné“. U účetních dokladů, které 
nejsou plně hrazeny z dotace, je třeba uvést výši částky hrazené z dotace.   

14. Poskytovatel má právo využít případné informace a výstupy realizovaného projektu 
včetně digitální a prezentace v listinné podobě k případnému poskytnutí třetí osobě, 
a to bez souhlasu příjemce. Příjemce je povinen toto právo poskytovatele strpět a zavazuje 
se mu poskytnout k jeho realizaci veškerou součinnost. 

15. V případě, že budou finanční prostředky použity v rozporu s touto smlouvou nebo 
neprokáže-li příjemce dotace její použití pro stanovený účel, je povinen celou dotaci nebo 
její část stanovenou poskytovatelem vrátit na účet města Hostinné, a to do 30 dnů 
od písemného uplatnění tohoto požadavku poskytovatelem. 

16. Jestliže bude v průběhu realizace projektu vůči majetku příjemce zahájeno insolvenční 
řízení nebo příjemce vstoupí do likvidace nebo bude statutární zástupce příjemce 
pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 
podnikání příjemce nebo pro trestný čin hospodářský nebo proti majetku, je příjemce 
povinen neprodleně tuto informaci písemně oznámit poskytovateli. V případě, že dochází 
u příjemce k zániku s likvidací, je příjemce povinen vrátit nedočerpané prostředky 
poskytovateli, a to nejpozději do zahájení likvidace příjemce. V případě, že v důsledku 
zániku příjemce s likvidací není možné provést projekt, na který byla dotace poskytnuta, 
je příjemce povinen vrátit celou částku poskytnuté dotace poskytovateli, a to nejpozději 
do zahájení likvidace příjemce. Pokud příjemce nevrátí do lhůt uvedených výše 
poskytnutou dotaci, stávají se prostředky dotace zadrženými ve smyslu § 22 a násl. zákona 
č. 250/2000 Sb., bude postupováno dle tohoto zákona a zákona č. 280/2009 Sb., daňový 
řád, ve znění pozdějších předpisů. 

17. Příjemce je povinen oznámit neprodleně poskytovateli změnu všech identifikačních údajů 
uvedených v této smlouvě a změny struktury příjemce, včetně přeměny a zrušení 
s likvidací, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy tyto změny nastaly. 

 
V. 

Závěrečná zpráva o realizaci projektu a vyúčtování dotace 
1. Příjemce je povinen zpracovat závěrečnou zprávu o realizaci projektu a vyúčtování dotace 

a předložit oboje poskytovateli do 15.12.2021.  Podmínky a formulář na vyúčtování jsou 
zveřejněny na internetové stránce města Hostinné http://www.hostinne.info/. Připadne-li 
poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže 
následující pracovní den. Pokud je realizace projektu ukončena dříve než 30. listopadu 
daného roku, je příjemce povinen předat vyúčtování dotace do 60 dnů od ukončení 
realizace projektu.  

2. Příjemce je povinen nejpozději k termínu předložení vyúčtování dotace vrátit případnou 
nepoužitou část dotace převodem na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy. 
Zároveň je povinen zaslat poskytovateli sdělení o vrácení dotace podle předchozí věty. 
Dotace či její části se považují za vrácené dnem, kdy byly připsány na účet poskytovatele. 
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3. Závěrečná zpráva o realizaci projektu musí obsahovat popis realizace projektu 
a vyhodnocení dopadu projektu na město Hostinné včetně kvalitativních a kvantitativních 
výstupů projektu. Vyúčtování musí obsahovat seznam účetních dokladů prokazujících 
výdaje vynaložené na realizaci projektu [číslo účetního dokladu, u účetních dokladů 
na výdaje hrazené z poskytnuté dotace i účel použití dotace (text účetního dokladu) a výši 
dotace použité na daný výdaj, datum úhrady] a čestné prohlášení o pravdivosti a úplnosti 
předloženého seznamu dokladů. Součástí závěrečné zprávy bude vyčíslení nákladů dle 
počtu hodin přímé práce pro klienty města Hostinné. 

 
VI. 

Kontrola a sankce 
1. Příjemce se zavazuje, že poskytovateli umožní, v termínu určeném poskytovatelem, 

provést kontrolu v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 416/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a umožní poskytovateli kontrolu účetnictví 
v rozsahu poskytnutého příspěvku.  

2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti podle odst. 1 
tohoto článku a předložit kdykoliv na vyžádání k nahlédnutí kontrolním orgánům 
poskytovatele či osobám pověřeným poskytovatelem originály účetních dokladů, 
prokazujících využití finančních prostředků v souladu s účelem projektu.  

3. Za pravdivost i správnost vyúčtování dotace odpovídá osoba oprávněná jednat jménem 
příjemce, která tuto skutečnost ve vyúčtování dotace písemně potvrdí. 

4. Poruší-li příjemce některou z povinností, která je uvedena v této smlouvě, souvisejících 
dokumentů či právních předpisů, jedná se o porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, a poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět.  

5. Při neoprávněném použití nebo zadržení finančních prostředků poskytnutých z  rozpočtu 
města Hostinné bude postupováno dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Za prodlení s odvodem 
za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále dle § 22 odst. 8 zákona 
č. 250/2000 Sb. 

6. Pokud příjemce použije dotaci v rozporu s účelem, který je stanoven touto smlouvou, je 
v souladu s § 22 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. povinen provést poskytovateli odvod, 
který odpovídá částce neoprávněně použitých prostředků dotace, v souvislosti s jejichž 
použitím došlo k porušení rozpočtové kázně. 

7. Výše odvodu 100 % z poskytnuté dotace ve smyslu § 22 odst. 2 písm. a) a b) zákona 
č. 250/2000 Sb. je stanovena v těchto případech: 

 neumožnění provedení kontroly podle odstavce 1 tohoto článku. 
8. Výše nižších odvodů dle § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. je stanovena takto:  

a)  nepředání závěrečné zprávy o realizaci projektu nebo vyúčtování o využití finančních 
prostředků v termínu uvedeném v čl. V odst. 1 

 odvod ve výši 25 % z dotace při překročení termínu do 10 dní včetně, 

 odvod ve výši 50 % z dotace při překročení termínu o 11 až 20 dní včetně, 



Stránka 6 z 8 
 

 odvod ve výši 75 % z dotace při překročení termínu o 21 až 30 dní včetně, 

 odvod ve výši 100 % z dotace při překročení termínu o více než 30 dní. 
O změně termínu doložení těchto dokumentů rozhoduje poskytovatel na žádost 
příjemce. Tuto žádost je nutné podat poskytovateli před uplynutím termínu, 
a to v listinné podobě poskytovateli poštovních služeb nebo na podatelnu 
poskytovatele. Za den podání žádosti o změnu termínu se považuje den, kdy byla 
žádost předána poskytovateli poštovních služeb nebo na podatelnu poskytovatele,  

b) uvedení nesprávných údajů v žádosti o dotaci – odvod ve výši 50 % z dotace, 
c) porušení článku IV odst. 5 nebo 12 této smlouvy – odvod ve výši 20 % z dotace, 
d) porušení dalších povinností uvedených v této smlouvě nebo souvisejících 

dokumentech – odvod ve výši 25 % z celkové částky poskytnuté dotace.  
9. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může poskytovatel pozastavit poskytnutí 

peněžních prostředků do výše předpokládaného odvodu, tato skutečnost bude následně 
zohledněna v případě, že bude odvod uložen. 

10. Poskytovatel neprodleně po zjištění porušení některého ustanovení této smlouvy zahájí 
řízení o odvodu poskytnutých finančních prostředků zpět do jeho rozpočtu z titulu 
porušení rozpočtové kázně, a to v souladu s ustanovením § 22 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Výše 
odvodu za porušení rozpočtové kázně se stanoví v souladu s ustanovením § 22 odst. 5 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů.  

11. Při porušení více povinností se částky jednotlivých odvodů sčítají, nejvýše však do výše 
peněžních prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpočtové kázně. 

12. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně bude vyměřeno penále ve výši 
1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše odvodu. Penále se 
počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne 
připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele. V případě porušení rozpočtové 
kázně podle § 22 odst. 2 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů se penále počítá ode dne následujícího 
po dni, do kterého měl příjemce odvod na základě platebního výměru uhradit. Penále nižší 
než 1.000 Kč se neuloží. 

 
VII. 

Ukončení smlouvy 
1. Závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit na základě dohody smluvních stran 

výpovědí nebo odstoupením od smlouvy.  
2. V případě, že příjemce nebude projekt realizovat, je kterákoli ze smluvních stran 

oprávněna smlouvu vypovědět.  
3. Výpověď musí mít písemnou formu a musí být prokazatelně doručena příjemci. 

Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy mu byla 
prokazatelně doručena.  

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě výpovědi smlouvy kteroukoli ze smluvních stran 
vrátí příjemce poskytovateli celkovou výši dotace do 15 dnů od uplynutí výpovědní doby. 
Tímto není dotčeno ustanovení čl. VI a předchozích odstavců článku VII. Nevrátí-li 
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příjemce dotaci v tomto termínu, považují se tyto finanční prostředky za zadržené 
ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb. a poskytovatel bude postupovat v souladu s tímto 
ustanovením. 

5. Dnem výpovědi smlouvy zanikají práva a povinnosti smluvních stran, vyjma smluvních 
ustanovení týkajících se řešení sporů mezi smluvními stranami, sankčních ustanovení 
a jiných ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své 
povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

6. Výpověď smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody, vzniklé porušením smlouvy. 
7. Poruší-li příjemce zvlášť hrubým způsobem povinnosti vyplývající mu z této smlouvy, je 

poskytovatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Za zvlášť hrubé porušení se považuje 
porušení povinnosti uvedené v čl. IV odst. 1, 2 a 4. 

 
 

VIII.  
Závěrečná ustanovení 

1. Příjemce prohlašuje a podpisem smlouvy stvrzuje, že byl před podpisem této smlouvy 
řádně a podrobně seznámen s podmínkami čerpání finančních prostředků dle této 
smlouvy, bere na vědomí všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj 
bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich plnění, stejně jako k plnění závazků 
vyplývajících mu z této smlouvy. 

2. Tato smlouva nezaniká dnem ukončení projektu, nýbrž dnem, kdy smluvní strany splní 
všechny povinnosti, které jim plynou z této smlouvy. 

3. Obě smluvní strany se zavazují, že při plnění podmínek dle této smlouvy, zejména 
při čerpání finančních prostředků, budou postupovat v souladu s pravidly týkajícími se 
veřejné podpory. 

4. Příjemce souhlasí se zveřejněním všech údajů uvedených v této smlouvě a údajů 
týkajících se projektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších přepisů, včetně celého textu této smlouvy.  

5. V případě, že dotace je použita na vytvoření předmětu duševního vlastnictví (zejména 
autorského díla), poskytuje příjemce poskytovateli právo dílo užít pro své potřeby, 
a to bezplatně na území České republiky na dobu neurčitou. 

6. Příjemce prohlašuje, že se nenachází v úpadku či likvidaci, a pokud se tak stane, sdělí tuto 
informaci bez zbytečného odkladu poskytovateli. Příjemce prohlašuje, že nemá v rejstříku 
trestů záznam o pravomocném odsouzení pro trestný čin; je-li příjemce právnickou 
osobou, týká se prohlášení podle tohoto ustanovení této právnické osoby i všech osob, 
které jsou jejím statutárním orgánem nebo osobami oprávněnými jménem příjemce jednat 
z jiného titulu (plná moc, prokura apod.). 

7. Příjemce prohlašuje, že nemá žádné dluhy vůči orgánům veřejné správy po lhůtě 
splatnosti (zejména se jedná o daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném 
a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociálním zabezpečení 
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně). 

8. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přecházejí na právní nástupce smluvních 
stran. 

9. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných, postupně 
číslovaných, dodatků na základě dohody obou smluvních stran.  
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10. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména 
ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. 

11. Smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, kdy jedno (1) 
obdrží příjemce a dvě (2) vyhotovení jsou určena poskytovateli.  

12. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami. 
13. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, 
a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

14. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo města Hostinné 
na svém 15.zasedání konaném dne 17.05.2021 usnesením č. 242/15/ZM/2021.  

 
V Hostinném 14.06.2021                                          Ve Vrchlabí 21.06.2021 
 
 
 
„otisk razítka“                                                           „otisk razítka“ 
 
 
     
za poskytovatele     za příjemce 
Ing. Dagmar Sahánková v. r.    Ing. Tomáš Hawel v. r. 
starostka města     ředitel 




