
           Příloha č. 2 

     
 

 

Smlouva o poskytnutí dotace 
 

uzavřená v souladu s ustanovením § 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoRP“) mezi těmito smluvními stranami: 

 
  

           
 

 

Statutární město Ústí nad Labem 
se sídlem: Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem 

zastoupené: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou statutárního města Ústí nad Labem 
osoba ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Slabý, vedoucí odboru strategického rozvoje 

IČ: 000 81 531 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:             1125411/0100 

jako poskytovatel (dále jen ”poskytovatel”) 
 

a 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

se sídlem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
zastoupení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČ: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
bankovní spojení: xxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxx 

jako příjemce (dále jen „příjemce“) 
 

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen „smluvní strana“ nebo společně jako „smluvní 
strany“) 

 
 

I. 

 
Úvodní ustanovení 

 
1. Finanční podpora je poskytována v rámci 12. kola dotačního programu Projektu Zdravé město a 

místní Agenda 21 Ústí nad Labem (dále jen „dotační program“) vyhlášeného Statutárním městem 

Ústí nad Labem na základě usnesení Rady města č. 210/16 ze dne 13. 4. 2016 pro realizaci Plánu 
zdraví a kvality života. 

 
2. Cílem tohoto programu je zapojit veřejnost do projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí nad 

Labem a umožnit rozvoj občanské společnosti.  
 

 

 
 

 



II. 

 

Předmět smlouvy 
 

1. Poskytovatel se zavazuje příjemci poskytnout finanční podporu ve formě neinvestiční účelové 
dotace ve výši: XXXXXXXXX (slovy: XXXXXXXX korun českých). 

 

2. Příjemce poskytnutou dotaci přijímá a zavazuje se, že projekt, na jehož realizaci byla dotace 
poskytnuta, bude realizovat na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 

v souladu s dotačním programem a touto smlouvou. 
 

3. Uvedená částka bude příjemci poskytnuta jednorázově do 10 pracovních dnů po podpisu této 
smlouvy, a to bezhotovostním převodem na jeho účet uvedený v záhlaví smlouvy. 

 

4. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 

finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

 

 
III. 

 
Účel poskytnutí dotace 

 
1.   Poskytovatel poskytuje příjemci dotaci k částečné úhradě nákladů projektu     

„XXXXXXXXXXXXXXXXXXX“ 

   
2. Účelem poskytnuté dotace je podpora projektem propagovaných cílů a hodnot tak, jak jsou 

uváděny v žádosti (příloha č. 1) předložené příjemcem. 
 

3. Cílem projektu „xxxx“ je xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 

 

IV. 
 

Podmínky použití dotace, práva a povinnosti příjemce 
 

1. Realizace projektu musí probíhat v souladu se schváleným projektem. Příjemce je povinen 
použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně k účelu uvedenému v čl. III. 

odst. 1. této smlouvy. 

 
2. Použití dotace k výše uvedenému účelu musí být ukončeno nejpozději do 29. 9. 2017. Způsob 

čerpání dotace, dokladuje příjemce poskytovateli, předložením vyúčtování dotace nejpozději 
do 31. 10. 2017. 

 

3. Vyúčtování příspěvku musí být v souladu s podmínkami Dotačního programu Projektu Zdravé 
město Ústí nad Labem (příloha 2). 

 
4. Finanční prostředky z přidělené dotace musí být čerpány dle rozpočtu tohoto projektu: 

 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

5. Pokud příjemce ze závažných důvodů nebude schopen předložit příslušné vyúčtování 



v termínu uvedeném v článku IV. odst. 2. této smlouvy, může v dostatečném časovém 

předstihu před uplynutím tohoto termínu požádat se zdůvodněním poskytovatele o změnu 

termínu vyúčtování dotace. 
 

6. Příjemce je povinen po dobu deseti let od skončení realizace akce archivovat následující 
podkladové materiály: 

a) tuto smlouvu 

b) originály dokladů prokazující čerpání dotace 
c) evidenci účetnictví, kde budou zavedeny doklady prokazující čerpání dotace  

d) závěrečnou zprávu (je-li předkládána) a vyúčtování dotace. 
 

 
V. 

 

Důsledky porušení povinnosti příjemce 
 

1. V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové kázně, 
poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 ZoRP. Porušením rozpočtové kázně se dle § 

22 odst. 1 písm. a) tohoto zákona rozumí každé neoprávněné použití, nebo zadržení peněžních 

prostředků poskytnutých jako dotace z rozpočtu územního samosprávného celku. 
 

2. Neoprávněným použitím peněžních prostředků dle čl. V. odst. 1. této smlouvy je jejich použití, 
kterým byla porušena povinnost stanovená právním předpisem, touto smlouvou nebo dotačním 

programem. Dále se za neoprávněné použití peněžních prostředků podle čl. V. odst. 1. této 
smlouvy považuje: 

 

a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 
stanovené právním předpisem, touto smlouvou nebo dotačním programem, ke kterému došlo 

po připsání peněžních prostředků na účet příjemce; 
b) porušení povinnosti stanovené pod písmenem a), ke kterému došlo před připsáním peněžních 

prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků 

na účet příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně; 
c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly peněžní prostředky použity. 

 
3. Výjimku z ustanovení čl. V. odst. 1. a 2. této smlouvy určí vymezené podmínky, jejichž porušení 

bude považováno za méně závažné, a za kterých se uloží odvod za porušení rozpočtové kázně 

nižší, než částka odpovídající neoprávněně použitým nebo zadrženým peněžním prostředkům. 
Podmínky, jejichž porušení je považováno za méně závažné, jsou následující: 

 
a) v případě porušení čl. IV. odst. 2. této smlouvy, tzn. předložení vyúčtování po stanoveném 

termínu nebo čl. IV. odst. 6. tzn. prodlouženého termínu pro předložení vyúčtování, bude 
odvod nařízen následovně: 

i. za předložení vyúčtování dotace a závěrečné zprávy (je-li předkládána) maximálně 5 dní po 

termínu určeném smlouvou, bude stanoven odvod ve výši 5% z celkové částky poskytnuté 
dotace uvedené v této smlouvě; 

ii. za předložení vyúčtování dotace a závěrečné zprávy (je-li předkládána) maximálně 10 dní 
po termínu určeném smlouvou, bude stanoven odvod ve výši 10% z celkové částky 

poskytnuté dotace uvedené v této smlouvě; 

iii. za předložení vyúčtování dotace a závěrečné zprávy (je-li předkládána) maximálně 15 dní 
po termínu určeném smlouvou, bude stanoven odvod ve výši 15% z celkové částky 

poskytnuté dotace uvedené v této smlouvě; 
iv. za předložení vyúčtování dotace a závěrečné zprávy (je-li předkládána) 16 a více dní po 

termínu určeném smlouvou nebo v případě, že nebudou vyúčtování dotace a závěrečná 
zpráva (je-li předkládána) předloženy vůbec, bude nařízen odvod v plné výši poskytnuté 

dotace. 

 
b) v případě, že v předloženém vyúčtování dotace dle čl. IV. odst. 4 této smlouvy budou zjištěny 

administrativní chyby, bude nařízen odvod ve výši 5% z částky poskytnuté dotace. Za 



administrativní chyby se pro potřeby této smlouvy považují chyby v psaní, počtech, formální 

nedostatky předkládaných dokladů, kterými příjemce dokazuje použití dotace v souladu se 

smluvně stanoveným účelem. 
 

 
4. Pokud dojde k porušení rozpočtové kázně dle méně závažných podmínek, které jsou uvedeny v čl. 

V. odst. 3. písm. b) této smlouvy, poskytovatel písemně vyzve příjemce dotace k provedení 

opatření k nápravě, a to ve lhůtě 30 dní. Lhůta počíná běžet dnem následujícím po doručení výzvy 
k provedení opatření k nápravě. V případě, že příjemce ve stanovené lhůtě méně závažná porušení 

odstraní, bude na něj, v rozsahu, v jakém úspěšně provedl opatření k nápravě, pohlíženo jakoby 
k porušení rozpočtové kázně nedošlo. V případě, že příjemce ve stanovené lhůtě opatření 

k nápravě neučiní, bude nařízeno vrácení dotace v souladu s ustanovením čl. V. odst. 3 písm. b). 
 

 

5. Použití dotace v rozporu se stanoveným účelem podle čl. III. odst. 1. této smlouvy je bráno jako 
závažné porušení rozpočtové kázně a příjemce je povinen poskytnutou dotaci vrátit poskytovateli 

v plné výši a to do 15 pracovních dnů od písemného vyrozumění na účet Statutárního města Ústí 
nad Labem, který je veden u Komerční banky, a. s., č. ú. 1125411/0100, VS 010620. O 

vrácení finanční dotace předloží příjemce písemný doklad (výpis z účtu či doklad o převodu 

finančních prostředků).  
 

 
6. Příjemce dotace, který nedočerpá dotaci v dohodnuté výši je povinen nedočerpanou část dotace 

neprodleně vrátit na účet 1125411/0100 s variabilním symbolem 010620. 
 

Současně má povinnost, písemně informovat o této skutečnosti koordinátorku Projektu Zdravé 

město Ústí nad Labem a místní Agenda 21: 
 

Ing. Hana Slawischová 
Odbor strategického rozvoje 

Magistrát města Ústí nad Labem  

Telefon: 475 271 128 
hana.slawischova@mag-ul.cz  

 
O vrácení dotace předloží příjemce písemný doklad – výpis z účtu. 

 

7. Uvedení nepravdivých údajů v předložené závěrečné zprávě (je-li předkládána) a ve vyúčtování je 
důvodem pro vrácení celé finanční dotace, poskytnuté na akci (nebo činnost) a 

k trvalému  vyloučení subjektu z finanční podpory města v této i v dalších oblastech.  
 

8. Dotace či její části se považují za vrácené dnem, kdy byly připsány na účet poskytovatele. 
 

9. Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou bezhotovostního převodu 

na účet poskytovatele, v termínu a na číslo účtu, které poskytovatel příjemci sdělí. 
 

 
 
 

VI. 

 
Kontrola 

 

1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem o finanční kontrole ve 
veřejné správě, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a 

ZoRP, kdykoli kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta. 
 

2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1. tohoto článku, 
zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí originály všech účetních 



dokladů prokazujících vznik uznatelných nákladů v souladu s účelem použití, zavedení účetních 

dokladů do účetní evidence a využití prostředků v souladu s účelem použití. 

 
3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu, jak v průběhu, tak i po uplynutí doby 

platnosti této smlouvy, a to ještě po dobu deseti let od ukončení financování ze strany 
poskytovatele.  

 

4. Za pravdivost i správnost závěrečné zprávy a vyúčtování dotace odpovídá osoba oprávněná jednat 
jménem příjemce, která tuto skutečnost v závěrečné zprávě a ve finančním vyúčtování dotace 

písemně potvrdí. 
 

 
 

 

VII. 
 

Ostatní ujednání 
 

 

1. Bude-li kdykoli po vyplacení dotace prokázána duplicita dokladů hrazených z projektu předloženého 
v 12. kole dotačního programu s předložením totožných dokladů do jiného dotačního programu 

poskytovatele nebo k žádosti o dotace ad hoc podané u poskytovatele, vzniká povinnost příjemce 
vrátit poskytnutou dotaci. 

 
2. Dotace vyplacená v rámci dotačního programu nesmí být využita na poskytování sociálních služeb 

dle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.   

 
3. Změny v projektu, které podstatným způsobem mění jeho výstupy nebo využití přidělených 

prostředků, podléhají schválení poskytovatele. Podmínkou povolení změny je, že nedojde 
k zásadnímu odklonu od původního projektu. O změny se žádá písemně. 

 

4. Příjemce je povinen uvádět při prezentaci svojí činnosti jako poskytovatele dotace – Statutární 
město Ústí nad Labem, Projekt Zdravé město Ústí nad Labem a místní Agenda 21. Veškeré výstupy 

s užitím loga města, resp. loga Národní sítě Zdravých měst budou předkládány ke korektuře a 
podléhat schválení poskytovatele dotace.  

 

5. Výstupy projektu, které nebudou projednány s poskytovatelem a odsouhlaseny, mohou být 
důvodem k vrácení dotace či její části.     

 
6. Příjemce se zavazuje, že jak při realizaci projektu, tak po jeho skončení bude dbát dobrého jména 

poskytovatele a projekt bude realizován v souladu s právními předpisy. 
 

 

7. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Statutární město Ústí nad Labem (poskytovatel), 
jako orgán územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti 

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní strany 
souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označen za obchodní 

tajemství.  

 

Příjemce dotace prohlašuje, že: 
 
a. poskytovatel je oprávněn, pokud postupuje podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o 

jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny 
(např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, vyúčtování či jiných písemnostech), 

 
b. veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř., které jsou použity v rámci tohoto závazkového 



právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti 

nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním. 
 
 
 

VIII. 

 
Výpověď a zrušení smlouvy 

 

1. Závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit výpovědí nebo dohodou na základě 
písemného návrhu na zrušení smlouvy. 

 
2. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět s udáním důvodů. 

Výpovědní lhůta činí 14 dnů a počíná běžet 1. dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé 
smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že výpověď byla doručena 3. den od jejího 

odeslání. 

 
3. Závažné důvody pro vypovězení smlouvy ze strany poskytovatele: 

 
a) použití dotace (případně její části) v rozporu s účelem, který je stanoven touto smlouvou a 

dotačního programu, který je přílohou této smlouvy; 

b) nedodržení termínu pro použití dotace stanoveného v této smlouvě; 
c) neumožnění poskytovateli provést kontrolu dle čl. VI. této smlouvy; 

d) v době trvání smlouvy bude podán insolvenční návrh na majetek příjemce, nebo bude 
rozhodnuto o vstupu příjemce do likvidace. 

 
4. V případě ukončení smlouvy dle tohoto článku je příjemce povinen vrátit dotaci a to v plné výši 

poskytovateli, nejpozději k 15. dni od ukončení platnosti a účinnosti této smlouvy. Nevrátí-li 

příjemce dotaci v tomto termínu, považují se veškeré finanční prostředky dotace poskytnuté 
příjemci do této doby za zadržené. 

 
5. Výpovědí smlouvy zanikají práva a povinnosti smluvních stran, vyjma smluvních ustanovení 

týkajících se řešení sporů mezi smluvními stranami, sankčních ustanovení a jiných ustanovení, 

která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
smlouvy. 

 
6. Návrh na zrušení smlouvy musí být podán písemně a doručen druhé smluvní straně. Pokud druhá 

smluvní strana se zrušením smlouvy souhlasí, zašle písemný souhlas smluvní straně, která návrh na 

zrušení podala. Dnem doručením tohoto písemného souhlasu smlouva zaniká. 
 

 

 
 

 

IX. 
 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran. 

 
2. Smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž příjemce i poskytovatel 

obdrží jedno vyhotovení. 
 

3. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně vzestupně 
číslovaných dodatků, které budou jako dodatky výslovně označeny, a to na základě dohody obou 

smluvních stran. 

 
4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se na smlouvu a právní vztahy z ní vyplývající 



příslušná ustanovení správního řádu, případně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, v platném znění s výjimkou uvedenou v § 170 správního řádu, ustanovení zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 
 

5. Příjemce dotace prohlašuje, že je právním subjektem a má oprávnění k činnosti dle listin, které 
předložil s podaným projektem. 

 
6. Poskytnutí dotace je pro příjemce stanoveno podmínkami uvedenými v této smlouvě a vychází 

z Dotačního programu, který byl schválen Radou města Ústí nad Labem usnesením č. 210/16 ze 

dne 13. 4. 2016. 
 

7. Smlouva je uzavřena na základě usnesení č. XXXXXX Rady města Ústí nad Labem ze dne 
XXXXXXX, kterým bylo schváleno poskytnutí dotace XXXXXXX Kč a následné uzavření smlouvy. 

 
8. Příjemce svým podpisem stvrzuje správnost údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, především 

pak název, adresu (sídlo), IČ a číslo účtu. 

 
 

 
Seznam příloh: 

Příloha č. 1 – Žádost o dotaci ze dne XXXXXXX 

Příloha č. 2 – Dotační program projektu Zdravé města a místní Agenda 21 Ústí nad Labem 
 

V Ústí nad Labem dne…………………    
 

 
 

 

 
-----------------------------------------   ----------------------------------------- 

poskytovatel            příjemce    


