
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu města Slaného

č. 328
uzavřená dle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

uzavřená mezi:

Město Slaný
se sídlem Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO: 00234877
Bankovní spojení:
Zastoupené starostou Mgr. Martinem Hrabánkem
(dále jen poskytovatel)

a

Autoklub v AČR Slaný, Netovická 1509, 274 01 Slaný
IČO: 16977424
Údaj o registraci: VSP/1-2793/90-R
Bankovní spojení:
Zastoupený:
(dále jen příjemce)

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je poskytnutí příspěvku příjemci z rozpočtu města Slaného 
pro sportovní a zájmové organizace.   

Článek II.
Výše poskytnutého příspěvku a účel

1. Poskytovatel příspěvku se za podmínek stanovených touto Smlouvou zavazuje
poskytnout příjemci příspěvek v celkové částce 195 023,- Kč. 

2. Účelem poskytnutí příspěvku je: 
- podpora celoroční činnosti.



Článek III.
Způsob poskytnutí příspěvku

1. Příspěvek bude příjemci poskytnut převodem, a to na účet příjemce uvedený v záhlaví 
této Smlouvy v termínu do 21 dnů ode dne uzavření této Smlouvy. Ve zdůvodněných 
případech lze příspěvek vyplatit v hotovosti pokladnou.

Článek IV.
Povinnosti příjemce

1. Příjemce příspěvek přijímá a zavazuje se použít příspěvek na podporu celoroční činnosti.
2. Příjemce souhlasí s tím, že město Slaný bude moci realizovanou činnost prezentovat jako 

akci, která vznikla s jeho podporou. 
3. Příjemce se zavazuje viditelně uvádět na všech dokumentech, které souvisejí s činností a 

při všech formách jeho propagace, že jde o aktivitu, která je podpořena městem Slaný. 
4. Příjemce odpovídá za hospodárné využití příspěvku. 
5. Příjemce zajistí ve svém účetnictví a v souladu s obecně platnými předpisy řádnou

evidenci a čerpání příspěvku. 
6. Příjemce je oprávněn použít příspěvek do konce příslušného kalendářního roku.

Příspěvek nelze převádět do roku následujícího.
7. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli kontrolu čerpání a použití příspěvku. Při této 

kontrole je příjemce povinen vyvíjet veškerou poskytovatelem požadovanou součinnost.
8. Příjemce je povinen předložit poskytovateli nejpozději do 29. 1. následujícího roku 

závěrečné vyúčtování čerpání příspěvku. Nejpozději do 15 dnů po tomto termínu je 
příjemce rovněž povinen vrátit převodem na účet poskytovatele případnou nepoužitou 
část příspěvku na účet č.    

9. K vyúčtování příjemce doloží:
- rozpis jednotlivých položek,
- kopie účetních dokladů dle zákona č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, v platném 

znění, nájemních, kupních smluv, objednávek a dalších dokladů, které se vztahují 
k čerpání příspěvku,

- závěrečnou zprávu o využití příspěvku,
- propagační materiály,
- čestné prohlášení, že kopie předaných účetních dokladů přiložené k vyúčtování

jsou shodné s originály dokladů a se záznamy v účetnictví příjemce a že nebudou 
příspěvky uplatněny u jiného poskytovatele.

        Daňové doklady, na které byl poskytnut příspěvek, musí mít datum zdanitelného plnění 
        v příslušném roce. 
10. Příjemce je povinen v termínu stanoveném poskytovatelem vrátit na účet 

nevyúčtovaný či neoprávněně použitý příspěvek, jehož výše byla 
zjištěna provedenou kontrolou vyúčtování nebo kontrolou na místě. Termín pro vrácení 
příspěvku stanoví odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví v písemné výzvě.     

11. V případě, že příjemce nevrátí ve stanoveném termínu nepoužitou část příspěvku či 
neoprávněně použitý příspěvek či nevyúčtovaný příspěvek dopustí se porušení 
rozpočtové kázně dle § 22 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Za porušení rozpočtové kázně uloží poskytovatel 
příjemci odvod ve výši stanovené platnými právními předpisy. Nedodržením některého 



ustanovení Smlouvy ztrácí také příjemce nárok ucházet se o příspěvek v následujícím 
kalendářním roce. 

12. Příjemce je povinen neprodleně písemně oznámit OSVŠZ změnu všech údajů uvedených 
v této Smlouvě.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jedno obdrží poskytovatel a 
jedno příjemce. 

2. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním textu této Smlouvy 
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů.

3. Změny v této Smlouvě lze provádět pouze dohodou smluvních stran formou 
písemných dodatků k této Smlouvě.

4. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Ve Slaném dne

…………………………………. ……………………………
               příjemce             poskytovatel




