
Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace – příspěvek na celoroční činnost
číslo: 01-2017136

I. Smluvní strany
Město Hranice se sídlem Pernštejnské nám. č. 1, 753 01 Hranice
IČO: 00301311, DIČ: CZ00301311, číslo účtu:
zastoupené starostou Jiřím Kudláčkem
(dále jen poskytovatel)
a
Název právnické osoby: Aeroklub
IČO: 00536041
Sídlo: B. Němcové II 573, 753 61 Hranice IV. tel.:
Číslo účtu: u peněž.ústavu:
Statutární zástupce: Petr Krejčiřík
Kontaktní osoba: tel.:
Adresa kontaktní osoby:

II. Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace ve výši: 100.000,- Kč, slovy: stotisíckorunčeských na
účel: celoroční činnost dospělých, na dobu od 01. 01. – 30. 11. 2017 schválené usnesením
Zastupitelstva města Hranic 486/2017 – ZM 20 ze dne 23. 3. 2017.
2. Dotace bude vyplacena na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy.
3. Dotaci je příjemce oprávněn použít jen k úhradě těchto výdajů: údržba techniky a areálu letiště,
provozní náklady, pojistné, tréninková příprava členů.

III. Závazky příjemce
Příjemce dotace se zavazuje:
1. Uvádět město Hranice jako poskytovatele dotace na propagačních materiálech, publikacích, webu
apod. Příjemce je oprávněn při propagaci své činnosti používat znak města.
2. Použít dotaci jen k úhradě výdajů vynaložených v období od 01. 01. do 30. 11. 2017 za účelem
realizace předmětu smlouvy uvedeného v článku II. této smlouvy.
3. Umožnit orgánům města kontrolu správnosti použití dotace.
4. Neprodleně oznámit Městskému úřadu Hranice, odboru školství a sociálních věcí změnu adresy
nebo změnu osob oprávněných jednat jménem právnické osoby.
5. Neposkytovat prostředky z dotace jiným osobám, pokud se nejedná o přímou úhradu nákladů
spojenou s realizací akce, na kterou byla dotace poskytnuta.
6. Předložit poskytovateli dotace vyúčtování dotace vypracované dle článku 8. Zásad pro
poskytování příspěvků z rozpočtu města Hranic do 30. 11. 2017. Úplné znění Zásad pro poskytování
příspěvků z rozpočtu města Hranic je pro příjemce dotace k dispozici na webových stánkách města
Hranic www.mesto-hranice.cz. Příjemce dotace zodpovídá za správnost a úplnost vyúčtování.
7. Dotaci nevyužitou, nevyúčtovanou, nedočerpanou nebo použitou v rozporu s touto smlouvou
vrátit do 30. 11. 2017 na účet pod VS - číslo smlouvy.
8. Předložit poskytovateli před případnou přeměnou příjemce či před zrušením příjemce likvidací
peněžní vypořádání dotace a vrátit nevyčerpanou část dotace na účet poskytovatele č.
pod VS - číslo smlouvy s písemným odůvodněním, a to v takovém předstihu, aby nedošlo ke krácení
práv poskytovatele.

IV. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, především § 10a a následujícími a dále
vnitřním předpisem Zásady pro poskytování příspěvků z rozpočtu města Hranic.



2. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Hranic 486/2017 – ZM 20 ze 
dne 23. 3. 2017. 

3. Za neoprávněné použití dotace se proti příjemci dotace postupuje podle § 22 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Tato smlouva podléhá povinnému zveřejnění prostřednictvím registru smluv, tak jak stanoví zákon 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv, v platném znění.   
Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv.  

5. Tato smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž příjemce obdrží jedno.  
 
V Hranicích dne:  
 
 
 
 
 
........................................................................  .............................................................. 

za poskytovatele     za příjemce 
                   Jiří Kudláček, starosta                              Ing. Petr Krejčiřík, místopředseda   


