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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a podle části páté (§§ 159 - 170) zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Poskytovatel: Město Lanškroun
Sídlo: nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun – Vnitřní Město
IČO: 00279102
Zastoupené: Mgr. Radimem Vetchým, starostou
Bankovní spojení: č. účtu 19-2725611/0100, Komerční banka, a.s.
Telefon: 465 385 111
E-mail: podatelna@lanskroun.eu

a

Příjemce:
Bydliště:
Datum narození:
Právní status: Fyzická osoba nepodnikající
Bankovní spojení:
Telefon:
E-mail:

I. Účel dotace

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Lanškroun na zajištění

pořádání sportovní akce Běh do vrchu Výprachtice – Buková hora v roce 2021.

2. Dotace je poskytována na základě žádosti čj. MULA 23989/2021 ze dne 11.08.2021.

3. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude akci realizovat na svou vlastní zodpovědnost, v souladu

s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.

4. Dotace je poskytována v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

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

předpisů.

5. 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.
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II. Výše dotace a způsob úhrady dotace 
 
1. Dotace je poskytována ve výši 5.000 Kč (slovy: pěttisíc korun českých) na realizaci akce uvedené v čl. 

I. této smlouvy, ke které má dojít nejpozději do 31.10.2021.   
2. Dotace na základě této smlouvy se poskytuje výhradně za účelem uvedeným v čl. I. této smlouvy, a to 

bezhotovostním převodem na shora uvedený bankovní účet Příjemce nebo v hotovosti z pokladny 
Poskytovatele, a to do 14 dní ode dne uzavření této smlouvy. 
 

 
III. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti příjemce 

 
1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce nejpozději do 31.10.2021. Čerpáním dotace se 

rozumí úhrada uznatelných nákladů vzniklých při realizaci akce. Uznatelné náklady ve skutečné výši 
musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví příjemce nejpozději do dne určeného 
v tomto odstavci.  

2. Příjemce je povinen předložit Poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace v termínu  
do 30.11.2021. Nejpozději k tomuto termínu je příjemce rovněž povinen vrátit převodem na účet 
Poskytovatele nebo hotově do pokladny Poskytovatele případnou nepoužitou část dotace. Příjemce 
doloží finanční vypořádání čerpání dotace na formulářích dle Pravidel o poskytování dotací 
z rozpočtu města Lanškroun. Jiný způsob vypořádání nebude akceptován. 

3. Příjemce je povinen využívat dotaci co nejhospodárněji, vést řádnou a oddělenou evidenci jejího 
čerpání a nepoužívat dotaci na jiný účel než stanovený v článku I. této smlouvy. 

4. Příjemce je povinen zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole umožnily kontrolnímu 
orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly. 

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. Zejména je příjemce povinen oznámit poskytovateli 
do 20 dnů ode dne, kdy došlo k události, skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek zánik, 
transformaci, sloučení, změnu statutárního zástupce apod., či změnu vlastnického vztahu k věci,  
na niž se dotace poskytuje. Dále je Příjemce povinen seznámit poskytovatele s těmito skutečnostmi: 
se změnami zakladatelské listiny, adresy sídla, bankovního spojení apod., do 20 dnů od jejich vzniku. 
V případě přeměny příjemce, který je právnickou osobou, nebo jeho zrušení s likvidací, je příjemce 
povinen o této skutečnosti poskytovatele předem informovat.  

6. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu, IČ, adresy sídla, názvu akce a výše poskytnuté dotace. 
7. Příjemce je povinen při realizaci akce zveřejnit důstojným a viditelným způsobem, že akce byla 

podpořena Městem Lanškroun, zejména zveřejněním logotypu města na webových stránkách akce. 
Příjemce je dále povinen užívat na všechny svých propagačních materiálech týkajících se podpořené 
akce, jsou-li vydávány, logotyp města s dodržením pravidel jeho zveřejňování, nebo uvést text „S 
PODPOROU MĚSTA LANŠKROUN“ nebo „PARTNEREM PROJEKTU JE MĚSTO LANŠKROUN“.  

8. Příjemce je povinen po dobu pěti let od skončení Akce archivovat podkladové materiály: 
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- žádost včetně povinných příloh 
- tuto smlouvu 
- originály dokladů, prokazujících čerpání dotace 
- dokumentaci o zadání veřejné zakázky, je-li zadávána 
- závěrečné finanční vypořádání Akce. 

 
 

IV. Kontrola a sankce 
 
1. Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších 

předpisů, kontrolou ověřovat hospodárnost a účelnost čerpání dotace včetně plnění podmínek této 
smlouvy. Ke kontrole je Příjemce povinen předložit kontrolnímu orgánu Poskytovatele (finanční 
odbor Městského úřadu Lanškroun nebo další osoby určené pověřením) veškeré účetní doklady 
související s čerpáním dotace. 

2. Příjemce je povinen splnit případná opatření, která mu budou uložena kontrolním orgánem 
Poskytovatele na základě kontrol zaměřených na čerpání dotace, a to v termínu, rozsahu a kvalitě dle 
požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. 

3. Příjemce dotace je povinen písemně informovat orgán, který mu opatření uložil, o splnění uložených 
opatření k nápravě. 

4. Pokud bude zjištěno, že poskytnutou dotaci použil Příjemce v rozporu s čl. I. této smlouvy, je Příjemce 
povinen vrátit dotaci v plné výši na účet Poskytovatele ve lhůtě stanovené administrátorem dotace, 
případně dle čl. V. odst. 5. této smlouvy. Pro případ prodlení s vrácením dotace sjednávají smluvní 
strany smluvní pokutu ve výši 0,05 % z poskytnuté dotace za každý den prodlení. 

5. Za porušení rozpočtové kázně uloží poskytovatel příjemci odvod ve výši stanovené platnými právními 
předpisy. V případech porušení rozpočtové kázně specifikovaných níže v tabulce uloží poskytovatel 
příjemci odvod ve výši stanovené v této tabulce: 
 
 
Typ porušení smluvních ujednání (procentní sazba bude v případě 
porušení jednotlivých ujednání uplatňována kumulativně) 

Výše odvodu v %  
z  poskytnuté dotace 

Nedodržení povinnosti vést dotaci v účetnictví analyticky odděleně 
nebo na samostatném bankovním účtu, je-li tato povinnost uvedena 
ve smlouvě 

5 % 

Předložení finančního vypořádání a závěrečné zprávy o využití 
dotace s prodlením do 15 kalendářních dnů včetně od výzvy 
administrátora dotace 

2% 

Předložení finančního vypořádání a závěrečné zprávy o využití 
dotace s prodlením do 30 kalendářních dnů včetně od výzvy 
administrátora dotace 

5 % 
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Předložení doplněného vypořádání a závěrečné zprávy o využití 
dotace s prodlením do 15 kalendářních dnů od marného uplynutí 
náhradní lhůty, uvedené ve výzvě k doplnění vypořádání 

5 % 

Nedodržení podmínek povinné propagace uvedených ve smlouvě 5 % 

Porušení povinnosti informovat poskytovatele o změnách 
zakladatelské listiny, adresy sídla, bankovního spojení, statutárního 
zástupce a o jiných změnách, které mohou podstatně ovlivnit způsob 
finančního hospodaření příjemce a náplň jeho aktivit ve vztahu 
k dotaci, je-li tato povinnost uvedena ve smlouvě. 

2 % 

 
 

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

nebo výpovědí. 
2. Kterákoliv ze smluvní stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodů. Výpovědní lhůta 

činí 30 dní a začíná běžet dnem následujícím po doručení písemné výpovědi příjemci. V případě 
pochybností se má za to, že výpověď byla doručena 5. kalendářním dnem od jejího odeslání. Ve 
výpovědní lhůtě může poskytovatel zastavit poskytnutí dotace. 

3. Dojde-li ze strany Příjemce k závažnému porušení smlouvy nebo pravidel příslušného dotačního 
programu a Poskytovatel takovou skutečnost zjistí, je Poskytovatel oprávněn tuto smlouvu 
vypovědět. Výpovědní lhůta v tomto případě činí 10 dní a začíná běžet dnem následujícím po 
doručení písemné výpovědi příjemci. V případě pochybností se má za to, že výpověď byla doručena 
5. kalendářním dnem od jejího odeslání. Závažným porušením se rozumí: 
a) Realizace Akce v rozporu s právními předpisy. 
b) Nedodržení termínů pro použití dotace stanovených touto smlouvou. 
c) Použití poskytnuté dotace (případně její části) v rozporu s účelem, který je stanoven touto 

smlouvou.  
4. V případě ukončení smlouvy dle odstavce 1. a 2. tohoto článku, je příjemce povinen provést finanční 

vypořádání poskytnuté dotace obdobně podle článku III. odst. 2 této smlouvy, a to ke dni ukončení 
smlouvy a do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty vrátit převodem na účet Poskytovatele nebo 
hotově do pokladny Poskytovatele případnou nepoužitou část dotace. 

5. V případě ukončení smlouvy podle odstavce 3. tohoto článku se Příjemce zavazuje již přijatou dotaci 
vrátit Poskytovateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty.  

6. Pro případ prodlení s vrácením dotace nebo její části sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě, že dotace do doby ukončení smlouvy 
poskytnuta nebyla, Poskytovatel dotaci Příjemci neposkytne a Příjemce se jí nemůže platně domáhat. 
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VI. Závěrečná ustanovení

1. Příjemce se zavazuje, že při čerpání dotace bude postupovat podle této smlouvy a dále podle Pravidel

pro poskytování dotací z rozpočtu města Lanškroun.

2. Příjemce prohlašuje a podpisem smlouvy stvrzuje, že se před podpisem této smlouvy řádně

a podrobně seznámil s podmínkami čerpání dotace ve smyslu Pravidel o poskytování dotací

z rozpočtu města Lanškroun, 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.

3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním Smlouvy v Registru smluv Ministerstva vnitra

ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma

smluvními stranami.

4. Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků

na základě dohody obou smluvních stran.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran

obdrží po jednom vyhotovení.

6. Poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Lanškroun

č. 424/RM/2021 ze dne 23.08.2021.

7. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich

svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho

připojují své podpisy.

V dne V Lanškrouně dne

Poskytovatel
Město Lanškroun

Mgr. Radim Vetchý, starosta města


