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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
O POSKYTNUTÍ DOTACE

uzavřená podle ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s ust. § 9 odst. 1 písm. i) ve spojení s § 22 zák. č. 250/2000 Sb.,

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

I.
SMLUVNÍ STRANY

Poskytovatel:
Město Frýdlant nad Ostravicí, se sídlem Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupené starostkou RNDr. Helenou Pešatovou
IČ: 00296651
DIČ: CZ00296651
Bankovní spojení:
(dále také jako „Město Frýdlant n. O.“)

a

Příjemce:
1. BFK Frýdlant n.O., z.s., se sídlem U hřiště 1424, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupený panem Zdeňkem Ježem, předsedou spolku
IČ: 27024300
Bankovní spojení:

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci za podmínek stanovených
v této smlouvě účelově určenou dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít
v souladu s jejím účelovým určením.

2. Dotace se poskytuje v celkové výši 170 000 Kč a je určena na dofinancování provozních
nákladů fotbalového klubu (dále jen „projekt“), jenž je písemně zachycen v Žádosti o
poskytnutí dotace ze dne 16. 11. 2022, která tvoří nedílnou součást a přílohu č. 1 této
smlouvy. Jakékoliv změny projektu po uzavření této smlouvy jsou vyloučeny, přičemž
způsobilými výdaji jsou:

Úhrada elektrické energie (Fa Gillar) 120.000 Kč
Úhrada Fa za odběr el.energie (odběrové místo - Klub českých turistů Frýdlant n.
O.) 30.000 Kč
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 Úhrada vodného a stočného, ÚT, TUV 20.000 Kč  
 
3. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci formou převodu na jeho účet 

uvedený v záhlaví této smlouvy do 14 dnů po uzavření této smlouvy. 
 

III. 
POVINNOSTI PŘÍJEMCE 

1. Příjemce se zavazuje použít dotaci výhradně k účelu stanovenému v čl. II. této smlouvy, 
a to v souladu s ustanoveními této smlouvy.  
 

2. Příjemce nesmí přidělené finanční prostředky poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud se nejedná o úhradu výkonů a služeb spojených s realizací 
projektu. 

 
3. Příjemce, u něhož v době plnění smlouvy o poskytnutí dotace dojde k prohlášení 

konkursu apod., je povinen tuto skutečnost oznámit do 8 dnů poskytovateli a přednostně 
vypořádat vztah k rozpočtu města. Bez prodlení je také povinen informovat 
poskytovatele o všech okolnostech, které by mohly negativně ovlivnit splnění jeho 
závazků podle této smlouvy.  
 

4. Příjemce je povinen uvádět na plakátech, propagačních materiálech, pozvánkách, 
webových prezentacích a dalších formách marketingové propagace projektu informaci o 
tom, že na projekt byla poskytnuta dotace z prostředků Města Frýdlantu n. O. či jinak 
informaci o podpoře Města Frýdlantu n. O. zveřejnit. Doklad o prokázání zveřejnění 
podpory Města Frýdlantu n. O. zařadí mezi přílohy vyúčtování dotace. 

 
5. Příjemce se zavazuje použít dotaci jen k úhradě nákladů, které vznikly nebo vzniknou pro 

účely projektu do 31. 12. 2022. 
 
6. Příjemce musí vést průkaznou účetní evidenci o nakládání s poskytnutou dotací 

a odpovídá za hospodárné použití přidělených finančních prostředků.  
 

IV. 
KONTROLA ČERPÁNÍ DOTACE 

1. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli kontrolu použití poskytnutých prostředků 
v souladu s čl. III. odst. 1. smlouvy. V této souvislosti je příjemce dotace povinen 
na požádání umožnit pověřeným zaměstnancům poskytovatele a členům zastupitelstva 
města Frýdlant nad Ostravicí nahlížet do účetních dokladů souvisejících s projektem 
a umožnit jim kontrolu dodržování ustanovení této smlouvy a výsledků činnosti, 
na kterou jim byla dotace poskytnuta.  
 

2. Poskytovatel se zavazuje provádět kontrolu podle předchozího odstavce pouze 
v rozsahu nezbytném ke splnění jejího účelu. 

 
3. Příjemce se zavazuje spolupracovat s poskytovatelem na průběžné i konečné kontrole 

předmětu dotace a poskytnout mu pro tento účel veškeré potřebné doklady a 
součinnost. 
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4. Příjemce je povinen předložit poskytovateli finanční vypořádání dotace a závěrečnou 

zprávu projektu včetně všech příloh do 31. 01. 2023. Ve vypořádání uvede celkové 
náklady projektu, u nákladů hrazených z dotace doloží kopie účetních dokladů včetně 
dokladů o jejich úhradě. Za zúčtovací doklady nelze považovat zálohové faktury 
na dosud neprovedené práce, neposkytnuté služby či nedodané zboží.  

 
5. Nevyčerpané finanční prostředky, případně finanční prostředky, které příjemce nebude 

schopen vyúčtovat, je příjemce povinen nejpozději do 31. 01. 2023 vrátit na účet 
poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy a doklad o vrácení přiloží k vyúčtování 
finančního příspěvku. 

 
6. Příjemce bere na vědomí povinnost poskytovatele zveřejnit závěrečnou zprávu 

a vyúčtování dotace ve smyslu ust. § 17 zák. č. 250/2000 Sb. ve spojení s podmínkami 
dotace. 

 
V. 

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
1. Každé použití dotace v rozporu s účelem stanoveným v čl. II. této smlouvy nebo 

nedodržení podmínek stanovených v čl. III. této smlouvy bude poskytovatel považovat 
za porušení rozpočtové kázně dle ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  
 

2. Příjemce výslovně prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že byl řádně a podrobně 
seznámen se závazky vyplývajícími z této smlouvy vyslovuje s nimi svůj souhlas a zavazuje 
se k jejich plnění. 

 
3. Příjemce prohlašuje, že údaje týkající se jeho identifikace uvedené v této smlouvě 

souhlasí se skutečným stavem. Příjemce se zavazuje, že změny těchto údajů oznámí bez 
zbytečného odkladu poskytovateli. 

 
4. Příjemce prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy nemá závazky po lhůtě splatnosti 

vůči poskytovateli. 
 

5. Nedodrží-li příjemce povinnosti stanovené touto smlouvou, je poskytovatel oprávněn 
od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení již poskytnuté dotace, popř. její části. 
V případě odstoupení od smlouvy je příjemce povinen vrátit poskytnutou dotaci, popř. 
její část, do 15 dnů ode dne, kdy bylo písemné odstoupení poskytovatele od smlouvy 
doručeno příjemci. Povinnost příjemce vrátit poskytnutou dotaci, popř. její část, dle 
předchozí věty nemá vliv na právo poskytovatele uplatnit proti příjemci nárok na 
náhradu škody. 
 

6. Porušení níže uvedených podmínek, které je příjemce dotace povinen dodržet, je 
považováno za porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona 
č. 250/2000 Sb. Odvod části poskytnuté dotace za tato porušení rozpočtové kázně bude 
poskytovatel požadovat po příjemci v následujících procentech: 
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 předložení finančního vypořádání dotace po stanovené lhůtě (bez předchozí žádosti 

o prodloužení termínu): 
o do 7 kalendářních dnů                                                1 % z poskytnuté dotace 
o od 8 do 30 kalendářních dnů                                      3 % z poskytnuté dotace 
o od 30 do 50 kalendářních dnů                                  10 % z poskytnuté dotace 

 porušení podmínky spočívající v nedodržení publicity podpory projektu městem, 

nepředložením dokladu o zveřejnění informace o poskytnutí dotace   
10 % z poskytnuté dotace 

 
VI. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv.  
2. Smlouva je vyhotovená ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.  
3. Změny a doplňky této smlouvy lze provést pouze formou písemného dodatku k ní, který 

podepíší obě strany. 
4. O poskytnutí dotace a uzavření této veřejnoprávní smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo 

města Frýdlant nad Ostravicí dne 19. 12. 2022 usnesením č. 2/7.1. 
 
Příloha číslo 1: Žádost o poskytnutí dotace ze dne 16. 11. 2022 
 
 
Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne ……… 
 
 
Za poskytovatele:                                                                  Příjemce: 
 
 
_____________________________    ___________________________ 
RNDr. Helena Pešatová      Zdeněk Jež      
starostka města       předseda spolku 
 


