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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace  

č. MUKR/SML/000038/FI/2021 

 
,kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají v souladu s ustanovením § 10a odst. 5) zákona 

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

smluvní strany: 

 

1. Město Kravaře,  IČ: 00300292 

se sídlem Náměstí 43, 747 21 Kravaře 

bankovní spojení ČS a.s., č.ú. 1846631329/0800 

zastoupeno Mgr. Monikou Brzeskovou – starostkou  

(dále jen „poskytovatel“) 

 

a 

 

2. Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Kravaře 
se sídlem Alejní 3134/28, 747 21 Kravaře 

IČ: 15503305 

spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, 

vložka 43110 

bankovní spojení č.ú. 238563591/0300 

zastoupen p. Jiřím Šafránkem - předsedou  a p. René Klemmem - jednatelem 

(dále jen „příjemce“) 

 

 

takto: 
I. 

Předmět smlouvy 

Poskytovatel se touto cestou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci individuální dotaci 

a příjemce se zavazuje dotaci přijmout. 

 

II. 

Výše a účel dotace  

1. Poskytovatel podle této smlouvy poskytne příjemci individuální dotaci ve výši 90 000 Kč (dále jen 

„dotace“). 

 

2. Shora uvedená dotace bude Českému rybářskému svazu, z.s., místní organizaci Kravaře poskytnuta 

výhradně za účelem úhrady neinvestičních nákladů spojených s výměnou oken a dveří na rybářské chatě 

v Kravařích v kalendářním roce 2021.  

 

 

3. Shora uvedená dotace bude poskytnuta příjemci bezhotovostním převodem na účet příjemce uvedený 

v záhlaví této smlouvy po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami, a to v termínu do 15 dnů 

od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 

 

4. Účelu poskytnutí dotace bude dosaženo nejpozději do 30. 11. 2021. 

 

5. Příjemce je povinen neprodleně po dosažení účelu dotace předložit poskytovateli Soupis dokladů pro 

vyúčtování individuální dotace (viz příloha č. 1 této smlouvy; popř. webové stránky poskytovatele 

www.kravare.cz).  Současně s tímto soupisem příjemce předloží poskytovateli uvedené doklady 

související s čerpáním individuální dotace dle čl. II této smlouvy, a to kopie faktur či jiných daňových 

dokladů (pokladní doklady, stvrzenky, paragony) a doklady o jejich úhradě, tj. bankovní výpis či pokladní 

doklad a fotodokumentaci dané akce.  Nejpozději je příjemce povinen provést vyúčtování poskytnuté 

individuální dotace ke dni 6. 12. 2021. 

http://www.kravare.cz/
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III. 

Podmínky poskytnutí dotace 

1. Příjemce dotace je povinen dotaci použít pouze ke shora uvedenému účelu. Pokud příjemce dotace použije 

dotaci nebo její část k jinému účelu, než je uvedeno shora v této smlouvě, je povinen poskytnutou dotaci 

v celém rozsahu vrátit. Nevrátí-li příjemce dotaci, dopustí se porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 

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

 

2. V případě, že příjemce nevyužije celou dotaci ke shora uvedenému účelu, zavazuje se nepoužité finanční 

prostředky vrátit na účet poskytovatele dotace, uvedený v záhlaví této smlouvy a to nejpozději do 

31. 12. 2021. Nevrátí-li příjemce dotaci, dopustí se porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona 

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

 

3. Je-li příjemcem dotace právnická osoba, je příjemce dotace povinen poskytnutou dotaci v celém rozsahu 

vrátit na účet poskytovatele, uvedený v záhlaví této smlouvy, i v případě, že v období od podpisu této 

smlouvy do 31. 12. 2021 dojde k přeměně nebo zrušení právnické osoby s likvidací. Dotace bude vrácena 

do 30 dnů od účinnosti přeměny nebo od účinnosti zrušení právnické osoby s likvidací.  

 

4. Příjemce dotace je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky na výše uvedený účet, pokud 

odpadne účel, na který je dotace poskytována, a to do 15 dnů ode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti 

dozvěděl. 

 

5. Před vrácením částky podle předchozích odstavců na účet poskytovatele, je příjemce povinen o této 

skutečnosti informovat poskytovatele. 

 

6. Příjemce je povinen průběžně informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání 

zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost 

jeho pohledávky. Příjemce je zejména povinen oznámit poskytovateli do 10 dnů ode dne, kdy došlo 

k události, skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův (zřizovatelův) zánik, 

transformaci, sloučení či splynutí s jiným subjektem změnu statutárního orgánu příjemce apod. 

 

IV. 

Závěrečné ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem zákonných zástupců obou smluvních stran. 

2. Jakékoliv dodatky, nebo změny smlouvy jsou možné jen písemnou formou. 

3. Tato smlouva existuje ve třech vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu. 

4. Poskytnutá dotace je veřejnou podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě, ve znění pozdějších předpisů.  

5. V případě, že se některá ustanovení této smlouvy stanou neplatnými nebo neúčinnými, zůstává platnost a 

účinnost ostatních ustanovení této smlouvy zachována. Smluvní strany se zavazují nahradit takto neplatná 

nebo neúčinná ustanovení ustanoveními jejich povaze nejbližšími s přihlédnutím k vůli smluvních stran 

dle předmětu této smlouvy. 

6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem města Kravaře na jeho 16. zasedání konaném dne 

24. 2. 2021. 

 

 

V Kravařích dne:          V Kravařích dne:   

              

 

 

 

………………………………   …………………………………… 

Město Kravaře     Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Kravaře 

Mgr. Monika Brzesková    Jiří Šafránek – předseda 

 

 

       ……………………………………. 

       René Klemm - jednatel 


