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Smlouva o poskytnutí dotace na činnost 
uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

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

I.  
Smluvní strany 

1. Město Mnichovo Hradiště 
se sídlem: Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště 
IČO: 00238309 
DIČ: CZ00238309  
zastoupené: Mgr. Ondřejem Lochmanem, Ph.D., starostou  
Bankovní spojení: 43-8832540217/0100 
(dále jen jako „poskytovatel“) 

 

a 

 
2. Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Mnichovo Hradiště 

se sídlem: Sokolovská 1464, 295 01 Mnichovo Hradiště 
IČO: 18572022 
zastoupené: Bc. Alešem Langrem - jednatelem 
Bankovní spojení: 229975754/0300 
(dále jen jako „příjemce“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: 

II.  
Předmět smlouvy 

1. Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje v roce 2019 poskytnout příjemci dotaci ve 
výši 90000 Kč, slovy: devadesát tisíc korun českých korun českých (dále jen „dotace“). 

2. Účelem poskytnutí dotace je podpora celoroční činnosti organizace v r. 2019 v souladu 
s žádostí o poskytnutí dotace, kterou poskytovatel eviduje pod JID: 40764/2018. 

3. Dotace se poskytuje na účel stanovený v čl. I. odst. 2 této smlouvy jako dotace neinvestiční. 
Pro účely této smlouvy se neinvestiční dotací rozumí dotace, která musí být použita na úhradu 
jiných výdajů než:  

a) výdajů spojených s pořízením hmotného majetku dle § 26 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „cit. zákona“), 

b) výdajů spojených s pořízením nehmotného majetku dle § 32a odst. 1 a 2 cit. zákona, 
c) výdajů spojených s technickým zhodnocením, rekonstrukcí a modernizací ve smyslu § 33 

cit. zákona. 

4. Dotace se poskytuje jako záloha na poskytnutí dotace, konečný nárok na přijetí dotace vzniká 
příjemci až po předložení závěrečného vyhodnocení a vyúčtování projektu a jeho 
odsouhlasení poskytovatelem dotace. 

III.  
Financování  

1. Jako závazný finanční ukazatel se stanovují: 
a) podíl dotace na celkových uznatelných nákladech v maximální výši 50 %,  
b) maximální výše dotace  90000 Kč 

 
2. Neuznatelnými náklady jsou: mzdové náklady včetně odvodů, cestovné doprovodných 

účastníků (cestovní náhrady), občerstvení, úhrada účetní ztráty z minulého účetního období, 
dary (s výjimkou cen v soutěžích), pokuty, penále, náhrady škod, odpisy, úhrady členských 
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příspěvků, platby daní, úroky z úvěrů, platby jistin úvěrů. Neuznatelným nákladem jsou úhrady 
zálohových faktur s výjimkou záloh na plyn, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo. 

3. Uznatelnými náklady jsou všechny ostatní náklady, které vznikly příjemci v přímé souvislosti 
s činností organizace, jsou nutné, vyhovují zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti, 
jsou hrazeny v určeném období podpory (lze uplatnit i náklady uhrazené před přiznáním 
dotace), jsou prokazatelně (účelovým znakem, střediskem apod., v jednoduchém účetnictví 
samostatnou číselnou řadou atd.) vedeny v účetnictví příjemce dotace. 

4. Na dokladech souvisejících s realizací projektu bude uvedeno: „Uhrazeno z dotace města 
Mnichovo Hradiště na rok 2019“.  

5. Je-li příjemce plátce daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) a může uplatnit odpočet DPH ve 
vazbě na ekonomickou činnost, která zakládá nárok na odpočet daně, nelze dotaci použít na 
úhradu DPH. Plátcům DPH je dotace poskytnuta pouze na plnění bez DPH.   

6. Dotace bude poskytnuta převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy 
(vlastníkem účtu musí být příjemce dotace) do 21 dnů ode dne uzavření této smlouvy. 

7. Obdržel-li příjemce dotaci na činnost v roce 2018, musí před uzavřením smlouvy odevzdat 
vyúčtování této dotace. 

IV.  
Povinnosti příjemce dotace 

1. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použít výlučně v souladu s jednotlivými ustanoveními 
této smlouvy.  

2. Využití dotace podléhá režimu veřejnosprávní kontroly ve smyslu zákon č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, a zákona 
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Příjemce dotace je povinen umožnit poskytovateli 
provedení veřejnosprávní kontroly čerpání a využití dotace a umožnit v této souvislosti 
nahlížení do účetní evidence.   

3. Příjemce nesmí mít ke dni podání žádosti o dotaci neuhrazeny splatné závazky vůči městu.   

4. Příjemce dotace zajistí přiměřenou publicitu poskytovatele: na objektech, pokud je příjemce 
vlastní, bude na vhodném místě umístěn cedule s nápisem: „Činnost organizace Český 
rybářský svaz, z.s., místní organizace Mnichovo Hradiště je podporována městem Mnichovo 
Hradiště“. Totéž je příjemce povinen uvádět např. při kontaktu s médii, na svých webových 
stránkách, při propagaci svých aktivit apod.  

5. Příjemce dotace je povinen 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. 
V případě zrušení příjemce dotace s likvidací či jeho přeměně, je příjemce povinen tuto 
skutečnost neprodleně sdělit poskytovateli, a to nejpozději do tří dnů od data zániku nebo 
změny. V případě zániku příjemce dotace bez právního nástupce bude dotace poskytnuta jen 
na ty daňové doklady, jejichž zdanitelné plnění bude nejpozději den před datem zániku. 
V ostatních případech přecházejí práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na právní 
nástupce obou smluvních stran.  

V.  
Vyúčtování dotace 

 
1. Příjemce je povinen nejpozději do 01. 03. 2020 předložit poskytovateli finanční vypořádání 

poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).  

2. Finanční vypořádání včetně závěrečného vyhodnocení projektu bude provedeno na 
předepsaném formuláři (k dispozici na www.mnhradiste.cz) a musí obsahovat: 

a) základní informace o příjemci a realizovaném projektu, 

b) přehled skutečných uznatelných nákladů projektu a z toho uhrazených z dotace města, 

http://www.mnhradiste.cz/
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c) soupis účetních a výdajových dokladů hrazených z poskytnuté dotace (Příloha č. 1), 

d) fotokopie účetních a výdajových dokladů (případně je možné kontrolu originálních dokladů 
provést osobně při kontrole kontrolní komisí), 

e) kopie propagačních materiálů, mediálních záznamů a fotodokumentace projektu (Příloha 
č. 2), 

f) čestné prohlášení, že údaje uvedené ve vyúčtování jsou pravdivé a doložitelné, fotokopie 
předaných dokladů jsou shodné s originály a náklady uvedené v soupisu jsou shodné se 
záznamy v účetnictví příjemce. 

Do výše 10 % dotace může příjemce finanční prostředky použít na drobné provozní výdaje, 
které není nutné vypořádávat do úrovně dokladů, doklady není potřeba označovat dle čl. III 
odst. 4 a při vyúčtování nejsou nutné uvádět do soupisu dokladů a předkládat fotokopie. Budou 
pouze vyznačeny v tabulce rozpočtu výdajů dle odst. 2 písm. a) tohoto článku. 

3. V případě, že dotace nebyla použita v celé výši ve lhůtě uvedené v čl. II. odst. 3 této smlouvy, 
nebo v případě, že podíl dotace na celkových uznatelných nákladech je vyšší než 50 % 
(závazný ukazatel dle čl. 3 odst. 1), výše dotace se poměrně sníží a příjemce dotace je povinen 
poměrnou (nevyčerpanou) část dotace vrátit na účet poskytovatele nejpozději do 15 dnů ode 
dne předložení vyúčtování poskytovateli. Nevrátí-li příjemce nevyčerpanou část dotace v této 
lhůtě, dopustí se porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  

4. V případě, že příjemce použije dotaci nebo její část na jiný účel než účel sjednaný touto 
smlouvou v čl. II. odst. 2, poruší některou z jiných podmínek použití dotace, stanovených touto 
smlouvou nebo poruší některou z povinností uvedených v této smlouvě, dopustí se porušení 
rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud příjemce předloží vyúčtování ve 
stanoveném termínu dle odst. 1 tohoto článku, ale vyúčtování nebude obsahovat všechny 
náležitosti stanovené v odst. 2 tohoto článku, dopustí se porušení rozpočtové kázně až v 
případě, že nedoplní nebo neopraví chybné nebo neúplné vyúčtování ve lhůtě 15 dnů ode dne 
doručení výzvy poskytovatele. 

5. 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 celkově 
poskytnuté 
dotace 

Nedodržení povinnosti vést dotaci v účetnictví analyticky 
odděleně  

5 % 

Předložení vyúčtování a závěrečné zprávy o využití dotace 
s prodlením do 15 kalendářních dnů od data uvedeného ve 
smlouvě 

1% 

Předložení vyúčtování a závěrečné zprávy o využití dotace s 
prodlením do 15 – 60 kalendářních dnů od data uvedeného ve 
smlouvě 

5 % 

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

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 

5 % 
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6. Pokud příjemce nepředloží závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání ani po 60 
pracovních dnech od stanovené lhůty, je povinen vrátit dotaci v plné výši.  

7. V případě, že je příjemce dle této smlouvy povinen vrátit dotaci nebo její část nebo uhradit 
odvod nebo penále, vrátí příjemce dotaci nebo její část, resp. uhradí odvod nebo penále na 
účet poskytovatele č. 43-8832540217/0100. 

VI.  

Ostatní ujednání 

1. Smlouva se uzavírá v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů. 

2. Poskytovatel dotace využívá služby Komerční banky a.s. s názvem „Transparentní účet“, 
v rámci které Komerční banka na svých internetových stránkách www.kb.cz zveřejňuje číslo 
účtu, identifikační údaje klienta a následující informace o platebních transakcích připsaných 
na účet (zaúčtovaná částka a měna, datum připsání platby na účet, popis platby, název účtu 
plátce, je-li předán odesílající bankou, zpráva pro příjemce, variabilní, konstantní a specifický 
symbol, byly-li plátcem uvedeny). Příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že byl 
s uvedenou okolností poskytnutí platby seznámen. 

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky. 

4. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva včetně jejích příloh a případných 
dodatků, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, může být bez jakéhokoliv omezení 
zveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), v platném znění. 

5. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR 
zveřejní poskytovatel. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a 
udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. 

6. Příjemce bere na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna dle § 10d odst. 1 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na úřední desce poskytovatele 
způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy, což se týká i 
případných dodatků ke smlouvě, a to po dobu nejméně 3 let ode dne zveřejnění. 

7. Poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem města usnesením 
ZaMě č. 21  ze dne 25. 02. 2019. 

8. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží poskytovatel a jedno 
vyhotovení příjemce. 

9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

V Mnichově Hradišti  dne .......................       V ................................dne ................... 

Za poskytovatele: 

 

 

Za příjemce: 

……………………….. 
 Starosta města 

………………………….. 

 

http://www.kb.cz/

