




Název Kontakt-název Datum uzavření smlouvy

Nájemní smlouva PENSION DUEL s.r.o. 03.01.13

Šance - integrace dlouh.duš.nemocných Fokus Labe 10.01.13

Podnikáme spolu - ženy dvou generací aktivně TP 11.01.13

RMC II.etapa,2.stavba-VB České dráhy a.s. 11.01.13

Smlouva o zřízení věcného břemene č.8000007173 Telefónica Czech Republic, a.s 11.01.13

Rámcová smlouva o poskytování komunálních služeb AVE Ústí nad Labem s.r.o. 14.01.13

Dohoda o spolupráci Václav Illek 15.01.13

Smlouva o poskytnutí dotace HC Slovan Ústí n.L. o.s. 17.01.13

Smlouva o zříz.BÚ 107-4218870277/0100 Komerční banka a.s. 17.01.13

Smlouva o poskytnutí dotace Basketbalový klub Ústí nad Lab 17.01.13

Smlouva o poskytnutí dotace SK Volejbal Ústí nad Labem o.s 17.01.13

Smlouva o zřízení věcného břemene Bradáč Tomáš 17.01.13

Kupní smlouva Kmec Gejza 17.01.13

Smlouva o poskytnutí dotace FK Ústí nad Labem - mládež, o. 18.01.13

Smlouva o poskytování služeb č. 1/13 Základní škola Ústí nad Labem 18.01.13

ZŠ,MŠ - připojení objektů na CMS AEC NOVÁK s.r.o. 18.01.13

ZŠ a MŠ - revize a zkoušky EZS AEC NOVÁK s.r.o. 18.01.13

ZŠ a MŠ - revize elektrických zařízení a hromosovo EVT servis s.r.o. 18.01.13

ZŠ a MŠ - servis, prohlídky a zkoušky výtahů RST VÝTAHY v.o.s. 18.01.13

ZŠ a MŠ - servis VZT a PK Petr Štěpánek 18.01.13

ZŠ a MŠ - revize, opravy a výměny PHP a PH Požární služby Ústí nad Labem, 18.01.13

V Zeleni-PD a AD PROVOD - inženýrská společnost 21.01.13

Smlouva o svěření movitého majetku do správy Mateřská škola Kameňáček 28.01.13

Smlouva o bezúplatném převodu pozemků Úřad pro zastupování státu ve 28.01.13

Smlouva o svěření movitého majetku do správy Mateřská škola Kameňáček 28.01.13

Smlouva o zřízení VB Severočeská vodárenská společn 29.01.13

SoD-Demolice Hrbovická ul. SIM stavby spol.s r.o. 05.02.13

Smlouva o dílo VDZ CREDO LITOMĚŘICE VDZ, spol.s r 11.02.13

Sml.oVB-DK-Bělehradská Telefónica Czech Republic, a.s 11.02.13

Smlouva o svěření movitého majetku do správy.. Mateřská škola Vyhlídka 11.02.13

Smlouva o svěření movitého majetku do správy.. Mateřská škola Vyhlídka 11.02.13

Smlouva o zřízení VB ČEZ Distribuce, a.s. 12.02.13

Smlouva o poskytnutí dotace č.KP-JM-2013/4 BOS.org s.r.o. 14.02.13

Smlouva o dílo č. 113/1325 Petr Urban - projektová kancel 14.02.13

Smlouva o dílo č. 113/1332 Petr Urban - projektová kancel 14.02.13

Dohoda o spolupráci Základní škola Ústí nad Labem 14.02.13

Smlouva o poskytnutí dotace č.KP-JM-2013/1 Klub bechtěreviků 15.02.13

Smlouva o poskytnutí dotace č.KP-JM-2013/3 SVAZ MAĎARU ŽIJÍCÍCH V ČESKÝCH 15.02.13



Smlouva o poskytnutí dotace č.KP-JM-2013/2 Klub svazu PTP 18.02.13

Smlouva o zřízení VB ČEZ Distribuce, a.s. 19.02.13

Sml. VB-DK-Velká Hradební Telefónica Czech Republic, a.s 22.02.13

Smlouva o zřízení věcného břemene ČEZ Distribuce, a.s. 22.02.13

Smlouva o poskytnutí dotace č. KP-JM-2013/5 Zemanová Martina 25.02.13

Smlouva o poskytnutí dotace č. KP-JM-2013/7 Základní škola praktická Ústí 25.02.13

Smlouva o poskytnutí dotace č. KP-JM-2013/6 Společnost Parkinson, o. s. 27.02.13

Smlouva o poskytnutí dotace č.KP-JM-2013/8 SH ČMS Sbor dobrovolných hasič 27.02.13

Smlouva o poskytnutí dotace č. KP-JM-2013/9 Nadační fond GAUDEAMUS 27.02.13

Smlouva o bezúplatném převodu nemovit.6/UL/2012/Ma Úřad pro zastupování státu ve 27.02.13

Dohoda o ceně pro odběratele tepelné energie ČEZ Teplárenská, a.s. 28.02.13

Příkazní smlouva Ing. Josef Vejlupek 04.03.13

Smlouva o zřízení VB ČEZ Distribuce, a.s. 04.03.13

Smlouva o svěření movitého majetku do správy Mateřská škola Písnička 05.03.13

Smlouva o svěření movitého majetku do správy Mateřská škola Kameňáček 05.03.13

Smlouva o svěření movitého majetku do správy Mateřská škola 05.03.13

Smlouva o poskytování služeb BMV Consult s.r.o 05.03.13

Smlouva o svěření movitého majetku do správy Mateřská škola Písnička 05.03.13

Smlouva o svěření movitého majetku do správy Mateřská škola Kameňáček 05.03.13

Smlouva o svěření movitého majetku do správy Mateřská škola 05.03.13

Sml.o poskyt.fin.výpomoci DS Chlumec Domov pro seniory Chlumec 06.03.13

Sml.o poskyt.návratné finan.výp.i pro DS Vel.Březn Domov pro seniory Velké Březno 06.03.13

Sml.o poskyt.návratné finan.výp.i pro DS Dobětice Domov pro seniory Dobětice 06.03.13

Smlouva o poskytnutí návratné fin.výp.pro DS KB Domov pro seniory Krásné Březn 06.03.13

Smlouva o svěření movitého majetku do správy Mateřská škola 06.03.13

Sml.o poskyt.fin.výpomoci DS Chlumec Domov pro seniory Chlumec 06.03.13

Sml.o poskyt.návratné finan.výp.i pro DS Vel.Březn Domov pro seniory Velké Březno 06.03.13

Sml.o poskyt.návratné finan.výp.i pro DS Dobětice Domov pro seniory Dobětice 06.03.13

Smlouva o poskytnutí návratné fin.výp.pro DS KB Domov pro seniory Krásné Březn 06.03.13

Smlouva o svěření movitého majetku do správy Mateřská škola 06.03.13

Smlouva o poskytnutí návratné fin. výpomoci 2013 Dům dětí a mládeže Ústí nad La 07.03.13

Smlouva o poskytnutí dotace Collegium Bohemicum, o.p.s. 08.03.13

Smlouva o zřízení VB ČEZ Distribuce, a.s. 08.03.13

Smlouva o smlouvě budoucí darovací č. O994120120 Povodí Labe, s.p. 11.03.13

Smlouva o přeúčtování nákladů - Ústí n.L. hl.nádra České dráhy a.s. 11.03.13

Smlouva o svěření movitého majetku do správy MEYRA ČR s.r.o. 11.03.13

Smlouva o svěření movitého majetku do správy Domov pro seniory Dobětice 11.03.13

Smlouva o svěření movitého majetku do správy Jesle města Ústí nad Labem 11.03.13

Smlouva o svěření movitého majetku do správy MEYRA ČR s.r.o. 11.03.13

Smlouva o svěření movitého majetku do správy Domov pro seniory Dobětice 11.03.13

Smlouva o svěření movitého majetku do správy Jesle města Ústí nad Labem 11.03.13

MŠ 5. května - stavební úpravy školní zahrady HAVAP s.r.o. 11.03.13

Smlouva o bezúplatném převodu nemovit.č.2/U/M/2013 Úřad pro zastupování státu ve 12.03.13



Smlouva o financování akce  realizované v rámci PROGRAMU 129 120  č.O993120013ČR-Ministerstvo zeměď.; Povodí Labe s.p. 13.03.13

Smlouva o poskytnutí dotace Činoherní divadlo města Ústí n 13.03.13

Smlouva o poskytnutí dotace Lidé výtvarnému umění,výtvarné 13.03.13

Smlouva o budoucí sml.o zřízení věcného břemene ČEZ Distribuce, a.s. 13.03.13

Kupní smlouva ZO ČZS Teplá Stráň - Dolní Zál 13.03.13

Smlouva o zřízení věcného břemene IV-12-4008319/VB ČEZ Distribuce, a.s. 13.03.13

Smlouva o poskytnutí dotace Severočeská vědecká knihovna v 14.03.13

Vaňov-kanal.-připojení ČEZ Distribuce, a.s. 14.03.13

Vaňov-kanal.-připojení ČEZ Distribuce, a.s. 14.03.13

Vaňov-kanal.-připojení ČEZ Distribuce, a.s. 14.03.13

Vaňov-kanal.-připojení ČEZ Distribuce, a.s. 14.03.13

Bud.sml.o připojení-Kan.Vaňov ČEZ Distribuce, a.s. 14.03.13

Bud.smlouva o připojení-kan.Váňov ČEZ Distribuce, a.s. 14.03.13

Smlouva o dílo HAVAP s.r.o. 14.03.13

Smlouva o dílo ANNECA s. r. o. 18.03.13

Smlouva o poskytnutí dotace Ústecká kulturní platforma 98 18.03.13

Smlouva o dílo Lucie Šterclová 19.03.13

Smlouva o poskytnutí dotace č.KP-JM-2013/10 Lankaš Jiří 20.03.13

Smlouva o poskytování služeb BMV Consult s.r.o 22.03.13

Smlouva o poskytnutí dotace č.KP-JM-2013/11 ELIXÍR o.s. 25.03.13

Dohoda o spolupráci Člověk v tísni, o.p.s. 25.03.13

Dodání nových el. polohovacích lůžek do DS ÚL PROMA REHA, s.r.o. 27.03.13

Skatepark Mystic constructions spol. s r 28.03.13

BOZP-městský stadion Soptík - 1 s.r.o. 28.03.13

Městský stadion-IČ AZ Consult, s.r.o. 28.03.13

Městský stadion-zhotovitel METALL QUATRO spol.s r.o. 28.03.13

Servisní smlouva TETRONIK - výrobní družstvo Te 01.04.13

Mandátní smlouva GORDION, s.r.o. 03.04.13

Mandátní smlouva GORDION, s.r.o. 03.04.13

Vyregulování soustavy TUV v DS Dobětice GREMO s.r.o. 03.04.13

ZŠ Palachova - havarijní oprava soc.zařízení HA a LO v. o. s. 03.04.13

Nájemní smlouva Šurkalová  Juřenová Lucie 04.04.13

Smlouva o provedení přednášky Stárek František 04.04.13

Servisní smlouva pro aplikaci RISK DERS s.r.o. 08.04.13

Dohoda o spolupráci Waageová Bohunka 08.04.13

Smlouva o svěření movitého majetku do správy Mateřská škola 15.04.13

Smlouva o svěření movitého majetku do správy Mateřská škola 15.04.13

Smlouva o šíření reklamy 2013 Paseo, s.r.o. 16.04.13

Smlouva o poskytnutí dotace č.j:KP-JM-2013/12 DTO CZ, s.r.o. 17.04.13

Smlouva o poskytnutí dotace č.j:KP-JM-2013/13 ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o. 17.04.13

Příkazní smlouva MCS- Music Contact Systém, Luz 17.04.13

Smlouva o poskytnutí dotace DS Mladá Scéna 18.04.13

Smlouva o poskytnutí dotace DS Mladá Scéna 18.04.13



Dohoda o poskytnutí dotace na soc.služby 2013 ELIXÍR o.s. 19.04.13

Dohoda o poskytnutí dotace na sociální služby 2013 Prosapia, o. s., sdružení pro 22.04.13

Dohoda o poskytnutí dotace na sociální služby 2013 Svaz tělesně postižených v ČR 22.04.13

Dohoda o poskytnutí dotace na soc.služby 2013 Domov pro seniory Dobětice 23.04.13

Kupní smlouva HY SERVIS spol. s r.o. 24.04.13

Dohoda o poskytnutí dotace na sociální služby 2013 ROSKA, Ústí n/L regionální org 25.04.13

Smlouva o poskytnutí dotace č.j:KP-JM-2013/14 Automotoklub Česká brána 25.04.13

Smlouva o poskytnutí dotace Zemanová Martina 26.04.13

Smlouva o poskytnutí dotace Mladá dechovka 26.04.13

Smlouva o poskytnutí dotace Mladá dechovka 26.04.13

Smlouva o poskytnutí dotace Mladá dechovka 26.04.13

Smlouva o poskytnutí dotace Martin Říhovský, Musica semper 26.04.13

Smlouva o poskytnutí dotace Lankaš Jiří 26.04.13

Smlouva o poskytnutí dotace ARS Porta Bohemica 26.04.13

Smlouva o poskytnutí dotace ARS Porta Bohemica 26.04.13

Nevýhr.licenč.smlouva-hist.ortofotomapy CENIA, česká informační agentu 26.04.13

Smlouva o moderování akce Dittrich Dan 27.04.13

Smlouva o poskytnutí dotace H_aluze 29.04.13

Smlouva o poskytnutí dotace Věra Malcherová 29.04.13

Smlouva o poskytnutí dotace Martin Beneš 29.04.13

Smlouva o poskytnutí dotace č.j:KP-JM-2013/15 "Za Sebuzín krásnější, o.s." 29.04.13

Smlouva o poskytnutí dotace Základní umělecká škola - Výtv 30.04.13

Smlouva o poskytnutí dotace TJ TATRAN 30.04.13
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Čj. : 56115/2007-O25      . 
 

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE , 
uzavřená mezi subjekty 

 
 
České dráhy, a.s.  
 
Se sídlem :  Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ : 110 15 
Identifikační číslo :  709 94 226 
Zapsána :  v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd.B, vl.8039 
Zastoupena            :  Ing. Stanislavem Bytnarem, ředitelem odboru správy nemovitostí, dle 
     plné  moci č. 5933 ze dne 13. 3. 2012 
 
jako povinný z věcného břemene 
 
                                a 
 
Statutární město Ústí nad Labem  
 
Se sídlem :   Velká Hradební 2336/8, PSČ : 401 00 Ústí nad Labem  
Identifikační číslo :  00081531      
Zastoupena                         :  Ing. Vítem Mandíkem, primátorem města 
 
jako  oprávněný z věcného břemene   
 
    
 
 

Čl. I. 
Úvodní ustanovení  

 
 I.1. Povinný z věcného břemene je vlastníkem pozemků p.č.  4302/1, pč. 4333 v k.ú. Ústí nad 
Labem , (dále jen “dotčený pozemek”). 
 
 I.2. Oprávněný z věcného břemene na dotčeném pozemku zřídil a provozuje vedení dvou 
teplovodních rozvodů, a to v rámci stavby “Revitalizace městského centra Ústí nad Labem – II. 
etapa – 2. část, protipovodňová opatření, SO 471 a SO 442“, (dále jen  „stavba“). 
 
 I.3. Stavba byla uvedena do užívání na základě kolaudačního souhlasu čj. 
MM/SO/S/17584/2011/Ja ze dne 22.2.2011, vydaného Magistrátem města Ústí nad Labem, stavebním 
odborem. Stavba byla též odsouhlasena Drážním úřadem, sekcí stavební, Praha 2 č.j. DUCR-
64587/10/Ce ze dne  22.12.2010. 
 
 I.4. Stavba je situována v obvodu a ochranném pásmu dráhy žel. tratě  Praha – Děčín v žkm 
517,045 – podzemním křížením. 
 

Čl.II. 
Předmět a obsah věcného břemene   

 
 II.1. Povinný z věcného břemene zřizuje touto smlouvou oprávněnému z věcného břemene (in 
personam) na dobu neurčitou  právo zřídit a provozovat na dotčeném pozemku  vedení dvou 
teplovodních rozvodů, a to v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 4401-55/2012  
vyhotoveným  Geodezií Alfa, s.r.o., U Podjezdu 523/2, 400 07  Ústí nad Labem, který byl potvrzen 
Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj,  Katastrální pracoviště  Ústí nad Labem  dne  10.4.2012 pod č. 
343/2012  a který tvoří nedílnou součást této smlouvy. 
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 II.2. Oprávněný z věcného břemene práva odpovídající věcnému břemenu přijímá a povinný 
z věcného břemene na sebe bere povinnost tato práva strpět. 
 

Čl.III. 
Práva a povinnosti smluvních stran  

 
 III.1. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývají ze zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon 
a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách.  
 
 III.2. Oprávněný z věcného břemene se zavazuje udržovat stavbu v řádném technickém stavu, aby 
nedošlo k ohrožení života, zdraví nebo majetku osob, ani k ohrožení bezpečnosti a plynulosti drážního 
provozu na dotčeném úseku tratě. 
 
 III.3. Při výkonu činností, souvisejících s provozem stavby  je oprávněný z věcného břemene 
povinen - předem v dostatečném časovém předstihu podle charakteru konkrétních prací – oznámit 
prokazatelně povinnému z věcného břemene, na adresu ČD, a.s., Regionální správa majetku  Ústí  nad 
Labem, K Můstku 1451/2, 400 01 Ústí nad Labem  nezbytnost a účel každého svého vstupu na dotčený 
pozemek.  
 
 III.4. Po skončení konkrétních prací je oprávněný z věcného břemene povinen uvést dotčený 
pozemek do původního stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu 
odpovídajícího předchozímu způsobu užívání. Tuto skutečnost opět oznámí na adresu uvedenou v čl. 
III.3. této smlouvy.  
 
 III.5. V případě havárie je oprávněný z věcného břemene povinen tuto havárii neprodleně oznámit 
v nejbližší železniční stanici, a to na určeném označeném místě (např. ohlašování požárů, ohlašování 
mimořádných událostí), včetně uvedení rozsahu prací nezbytných k jejímu odstranění,  při tom  
postupuje  v souladu s event.  pokyny  povinného z věcného břemene.   
 

                 Ve věcech týkajících se dráhy  je oprávněný z věcného břemene povinen postupovat podle 
pokynů provozovatele dráhy.   
 
 III.6. Oprávněný z věcného břemene bere na vědomí skutečnost, že stavba je ukládána v již 
existujícím ochranném pásmu dráhy a zavazuje se dodržovat omezení z toho vyplývající ve smyslu 
zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách. 
  
 III.7. Kolize ochranného pásma vzniklého dle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon a 
ochranného pásma vzniklého dle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách bude řešena dohodou smluvních 
stran s cílem zabezpečit práva a povinnosti obou smluvních stran ve vzájemné vyváženosti. 

 
 

Čl.IV. 
Vypořádání věcného břemene a platební podmínky  

 
 IV.1. Věcné břemeno podle této smlouvy se zřizuje za jednorázovou úhradu ve výši 110.176,-- 
Kč (slovy :  jednostodesettisícjednostosedmdesátšestkorun českých) + DPH v sazbě aktuálně platné ke 
dni vzniku povinnosti přiznat a zaplatit DPH. 
  
 IV.2 Zálohová částka úhrady za zřízení věcného břemene  nebyla  oprávněným  z věcného 
břemene zaplacena s tím, že podle  Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřené 
dne  21.12.2009, bude  cena za zřízení věcného břemene vypořádána  v termínu do 15 dnů ode dne 
doručení rozhodnutí příslušného katastrálního pracoviště katastrálního úřadu  o povolení vkladu práva  
podle smlouvy o zřízení věcného břemene, a to na základě faktury vystavené povinným z věcného 
břemene. 
 
 



Strana 3 (celkem 3) 

IV.3. Smluvní strany se dále dohodly, že pro účely zákona o DPH je za den uskutečněného 
zdanitelného plnění považován 15 den po doručení rozhodnutí o povolení vkladu práva odpovídajícího 
věcnému břemenu podle této smlouvy do katastru nemovitostí do sídla povinného z věcného břemene.  
 
 
 IV.4. Faktura, tj. daňový doklad pro odvod DPH,   bude vystavena povinným z věcného 
břemene a zaslána oprávněnému  z věcného břemene v termínu do 15 dnů ode dne vzniku 
povinnosti přiznat a zaplatit DPH. Fakturu uhradí  oprávněný z věcného břemene v termínu do 
15 dnů po jejím obdržení.   
 

 
 

Čl.V.  
Závěrečná ustanovení 

 
 V.1. Smluvní strany se dále dohodly, že tato smlouva včetně návrhu na vklad práva 
odpovídajícího věcnému břemenu bude předložena oprávněným z věcného břemene příslušnému 
pracovišti katastrálního úřadu nejpozději do 1 měsíce ode dne jejího uzavření. Náklady související s 
vkladem práva odpovídajícího věcnému břemenu do katastru nemovitostí se zavazuje uhradit  
oprávněný z věcného břemene. 
 
 V.2.  Právo odpovídající věcnému břemeni nabude oprávněný z věcného břemene dnem právních 
účinků vkladu práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí. 
 
 V.3. Zřízení věcného břemene bylo schváleno usnesením Rady města Ústí nad Labem č. 765/09 
ze dne 17. 12. 2009. 
 
 V.4. Tato smlouva obsahující bez příloh tři jednostranně tištěné textové strany je sepsána v šesti  
vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení a 
zbylá vyhotovení jsou určena pro vkladové řízení. Po jeho ukončení každá ze stran obdrží 
z katastrálního úřadu jedno vyhotovení smlouvy.  
 
 
 
V Ústí nad Labem,  dne …………………….     V Praze, dne ……………………… 

 
 

Za oprávněného z věcného břemene : Za povinného z věcného břemene : 
 

 
 
 
 

……………………………………… ……………………………………… 
              Ing. Vít Mandík   Ing. Stanislav  Bytnar 
              primátor města   ředitel odboru správy nemovitostí  
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Smlouva o poskytnutí dotace 

 
Smluvní strany: 
 
Statutární město Ústí nad Labem 
se sídlem: Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem 
zastoupené: Ing. Vítem Mandíkem, primátorem Statutárního města Ústí nad Labem  
IČ: 000 81 531 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:             1125411/0100 
jako poskytovatel (dále jen ”poskytovatel”) 
 
a 
 
Basketbalový klub Ústí nad Labem 
se sídlem: Jateční 18, Ústí nad Labem 
zastoupený: Mgr. Zdeňkem Rytířem, manažerem Basketbalového klubu Ústí nad Labem (na základě plné moci, 
udělené předsedou Basketbalového klubu Ústí nad Labem Ing. Petrem Bínou dne 7. 11. 2012)   
IČ: 148 66 714 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu:    212281/0300 
jako příjemce (dále jen ”příjemce”) 
 
(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen „smluvní strana“ nebo společně jako „smluvní strany“) 
 
 

I. 
Předmět smlouvy 

 
1. Na základě usnesení Rady města Ústí nad Labem ze dne 26. 11. 2012 č. 613/12 a Zastupitelstva města Ústí nad 

Labem ze dne 13. 12. 2012 č. 242/12 poskytne poskytovatel příjemci účelovou dotaci ve výši 2.000.000,- Kč, slovy: 
dvamilionykorunčeských (dále jen „dotace“). 
 

2. Dotaci poskytne poskytovatel příjemci takto: 
 60% dotace, tj. 1.200.000,- Kč (slovy: jedenmiliondvěstětisíckorunčeských) bude poskytnuto do 10 

pracovních dnů po podpisu této smlouvy a to bezhotovostním převodem na bankovní účet příjemce 
uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 zbývajících 40% dotace tj. 800.000,- Kč (slovy: osmsettisíckorunčeských) bude příjemci poskytnuto 
nejpozději do 15 pracovních dnů po předložení úplného a bezchybného písemného vyúčtování prvních 
60% dotace. 

 
3. Příjemce se zavazuje, že před vyplacením finančních prostředků předloží poskytovateli čestné prohlášení o 

bezdlužnosti vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem a příspěvkovým organizacím, zřízených Statutárním městem, 
čestné prohlášení, že vůči majetku žadatele neprobíhá insolvenční řízení a že žadatel není v likvidaci. Vyplacení 
dotace je podmíněno doložením výše uvedených čestných prohlášení. V případě, že žadatel čestná prohlášení 
nedoloží, nebude mu dotace vyplacena. 
 

4. Příjemce bere na vědomí, že se na právní vztahy z této smlouvy vztahuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů“), a to včetně jeho ustanovení § 22. 

 
5. 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. 

 
 

II. 
Účel poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel poskytuje příjemci dotaci:  
 

        „na podporu preferovaného sportu – basketbal – práce s mládeží do 18 let 
- částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 2013“ 

(dále jen „dotovaná činnost“). 
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2. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude dotovanou činnost realizovat na svou vlastní zodpovědnost, 

v souladu s právními předpisy, v souladu se „Zásadami upravujícími poskytování účelových dotací z rozpočtu města 
Ústí nad Labem v oblasti sportu a činnosti mládeže” (dále jen „zásady“), které schválila Rada města Ústí nad Labem 
dne 8. 11. 2012, usnesením č. 600/12 a v souladu s touto smlouvou. 

 
 

III. 
Podmínky použití dotace, práva a povinnosti příjemce 

 
1. Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně k účelu uvedenému v čl. II odst. 1 

této smlouvy. 
 
2. Dotace je poskytnuta přísně účelově a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných nákladů vzniklých v kalendářním 

roce, ve kterém byla dotace poskytnuta, tj. uznatelné náklady musí být za rok 2013. Vyúčtování musí být v souladu s 
”Pravidly čerpání a vyúčtování dotace” (dále jen „pravidla“), která schválila Rada města Ústí nad Labem dne 8. 11. 
2012, usnesením č. 600/12 jako součást zásad. Pravidla jsou nedílnou součástí této smlouvy a tvoří přílohu č. 2. 

 
3. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a zajistit řádné a oddělené sledování čerpání 
dotace. Příjemce, který nevede účetnictví podle tohoto zákona, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se 
k finanční dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, s výjimkou § 11 odst. 1 
písm. f), a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě 
chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvanlivost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky 
ve vztahu k finanční dotaci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k dotaci). Příjemce odpovídá 
za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením „hrazeno 
z dotace č. SML1015311“. Vyúčtování vynaložených nákladových položek podléhá samostatnému režimu. 
Příjemce doloží vyúčtování dotace soupisem všech prvotních účetních dokladů prokazujících vznik vhodných 
nákladů (viz pravidla) na formuláři vyúčtování dotace. Ve vyúčtování dotace se nepředkládají kopie těchto účetních 
dokladů, příjemce předloží pouze průkaznou tabulku se specifikací vynaložených nákladů. Formulář vyúčtování a 
vzor tabulky nákladů jsou přílohou č. 1 této smlouvy.  

 
4. Použití dotace k účelu uvedenému v čl. II. odst. 1 této smlouvy dokladuje příjemce poskytovateli předložením:  

 vyúčtování 1. části dotace nejpozději do 28. 6. 2013 (60% dotace) 
 vyúčtování 2. části dotace nejpozději do 31. 1. 2014 (zbývajících 40% dotace) 
 výkazu zisků a ztrát (ke dni 31. 12. 2013) za společnost nejpozději do 30. 6. 2014, rozvahy (ke dni 31. 

12. 2013) nejpozději do 30. 6. 2014.  
 
5. Pokud příjemce ze závažných důvodů nepředloží příslušné vyúčtování v termínu uvedeném v článku III. odst. 4. této 

smlouvy, může v dostatečném časovém předstihu před uplynutím tohoto termínu požádat se zdůvodněním Odbor 
školství, kultury, sportu a sociálních služeb MmÚ o prodloužení termínu předložení vyúčtování.  

 
6. Příjemce je povinen průběžně informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených 

nebo neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky. 
Zejména je příjemce povinen oznámit poskytovateli do 30 dnů ode dne, kdy došlo k události, skutečnosti, které mají 
nebo mohou mít za následek příjemcův zánik, transformaci, sloučení či splynutí s jiným subjektem, změnu 
statutárního orgánu příjemce, či změnu vlastnického vztahu k věci, na niž se dotace poskytuje. 

 
7. Příjemce se zavazuje, že jak při realizaci dotované činnosti, tak po jejím ukončení, bude dbát dobrého jména 

poskytovatele a že bude dotovanou činnost realizovat v souladu s právními předpisy. 
 
8. Příjemce je povinen po dobu deseti let od skončení realizace dotované činnosti 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 a vyúčtování dotace. 

 
 

IV. 
Kontrola 

 
1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, kdykoli kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta. 
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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 dotované činnosti a využití prostředků v souladu s účelem dotované činnosti. 

 
3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu, jak v průběhu, tak i po ukončení realizace dotované 

činnosti, a to ještě po dobu deseti let od ukončení financování dotované činnosti ze strany poskytovatele.  
 
4. Za pravdivost i správnost vyúčtování dotace odpovídá osoba oprávněná jednat jménem příjemce, která tuto 

skutečnost ve vyúčtování dotace písemně potvrdí. 
 
 

V. 
Důsledky porušení povinností příjemce 

 
1. V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové kázně, poskytovatel při něm 

postupuje dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, tzn., bude nařízeno příjemci vrátit poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně 
použitých nebo zadržených prostředků a bude vyměřeno penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých 
nebo zadržených prostředků. V případě, že dojde k porušení smlouvy, které nebude kvalifikováno jako porušení 
rozpočtové kázně, nařídí poskytovatel vrácení dotace nebo její části. 

 
2. V případě, že příjemce nepředloží poskytovateli vyúčtování v termínu uvedeném v čl. III. odst. 4. této smlouvy a 

nepožádá o prodloužení termínu předložení vyúčtování, nebo pokud nepředloží vyúčtování v náhradním termínu (za 
podmínek uvedených v čl. III. odst. 5. této smlouvy), je povinen dotaci vrátit. Pokud příjemce dotaci nevrátí, bude 
poskytovatel celou výši přidělených prostředků vymáhat. 

 
3. Pokud příjemce dotace neodstraní případné nedostatky v předloženém vyúčtování nejpozději do 30 kalendářních 

dnů od vyrozumění o nedostatečném vyúčtování dotace, bude rozhodnuto o navrácení či krácení poskytnuté dotace. 
Z tohoto ustanovení může být udělena výjimka ze závažných důvodů.  

 
4. V případě použití dotace v rozporu se stanoveným účelem podle čl. II. odst. 1. této smlouvy je příjemce 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 10650. O 
vrácení dotace předloží příjemce písemný doklad (výpis z účtu). Příjemci bude v tomto případě také vyměřeno 
penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků. 

 
5. Pokud se prokáže, že údaje uvedené v čestném prohlášení, které příjemce předkládá dle čl. I. odst. 3, této smlouvy, 

nejsou pravdivé, bude příjemci nařízeno vrátit poskytovateli dotaci zpět a bude vyměřeno penále ve výši 1 promile 
denně z neoprávněně použitých prostředků. 

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

na účet 1125411/0100 s variabilním symbolem 10650. 
 
7. Uvedení nepravdivých údajů ve vyúčtování je důvodem pro vrácení celé dotace poskytnuté na dotovanou 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. 
Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy 

 
1. Závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit na základě písemné dohody smluvních stran nebo 

odstoupením od smlouvy. 
 
2. Dojde-li ze strany příjemce k závažnému porušení smlouvy, je poskytovatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  
 
3. Závažným porušením se rozumí: 

a) použití dotace (případně její části) v rozporu s účelem, který je stanoven touto smlouvou,  
b) nedodržení termínu pro použití dotace stanoveného v této smlouvě, 
c) neumožnění poskytovateli provést kontrolu dle čl. IV. této smlouvy. 
d) uvedení nepravdivých údajů v čestném prohlášení dle čl. I. odst. 3, této smlouvy. 

 
4. Pro případ, kdy příjemce nebude dotovanou činnost realizovat, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna od 

smlouvy odstoupit. 
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5. Smluvní strany se dohodly pro případ, že kterákoli ze smluvních stran odstoupí od smlouvy, že příjemce vrátí dotaci 

poskytovateli do 30 dnů po doručení odstoupení od smlouvy. Nevrátí-li příjemce dotaci v tomto termínu, považují se 
veškeré finanční prostředky dotace poskytnuté příjemci do doby odstoupení od smlouvy za zadržené. 

 
6. Odstoupením od 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. 

 
7. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 
 
8. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným projevem, ve kterém bude uveden důvod pro odstoupení od 

smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné od jeho doručení druhé smluvní straně.  
 
 

VII. 
Vzájemný styk a doručování 

 
1. Pro doručování písemností dle této smlouvy se sjednává, že smluvní strany jsou povinny veškeré písemnosti odeslat 

doporučeně na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo tyto písemnosti předat druhé 
smluvní straně osobně. Jakékoli oznámení, které má být podle této smlouvy podáno, se bude považovat za 
doručené jeho převzetím nebo odmítnutím převzetí nebo pátým dnem uložení písemnosti na poště, a to podle toho, 
která ze skutečností nastane dříve. Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že se již druhá smluvní strana 
na adrese uvedené v záhlaví této smlouvy nezdržuje, nebo když změnila sídlo, ale neoznámila druhé smluvní straně 
písemně takovou změnu adresy pro doručování písemností. 

 
 

VIII. 
Ostatní ujednání 

 
1.  Příjemce se zavazuje: 

- zveřejňovat Statutární město Ústí nad Labem a uvádět logo města s názvem města včetně odkazu na jeho 
webové stránky www.usti-nad-labem.cz 

- prezentovat Statutární město Ústí nad Labem na dresech svého klubu 
- provozovat dotovanou činnost po celý rok 2013. V případě, že příjemce ukončí provozování dotované činnosti 

v průběhu roku 2013, zavazuje se vrátit poměrnou část dotace poskytovateli zpět. Výpočet poměrné části 
dotace, kterou je v daném případě příjemce povinen vrátit se provede tak, že se celková výše dotace vydělí 12 a 
vynásobí počtem celých kalendářních měsíců, ve kterých nebyla dotovaná činnost v roce 2013 provozována 

- předložit závěrečnou zprávu. 
 
2. Příjemce souhlasí: 

- se zveřejněním svého názvu, adresy (sídla), názvu dotované činnosti a výše poskytnuté dotace, případně dalších 
údajů uvedených ve zvláštních právních předpisech. 

 
3. 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. 

 
 

IX. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, je k úkonům podle této smlouvy jménem poskytovatele oprávněna kontaktní 

osoba uvedená v záhlaví smlouvy nebo jiný pověřený zaměstnanec Statutárního města Ústí nad Labem. Toto 
ustanovení se nevztahuje na podpisy dodatků k této smlouvě. 

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

http://www.usti-nad-labem.cz/
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3. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků na základě 

dohody obou smluvních stran. 
 
4. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů, zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona o finanční kontrole. 
 
5. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží příjemce a dvě vyhotovení obdrží poskytovatel. 
 
6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a 

vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
7. Příjemce svým podpisem stvrzuje správnost údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, především pak název, adresu 

(sídlo), IČ, DIČ a číslo účtu. 
 
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou „Pravidla čerpání a vyúčtování dotace”, které schválila Rada města Ústí nad 

Labem dne 8. 11. 2012, usnesením č. 600/12 jako součást zásad. Příjemce podpisem této smlouvy potvrzuje, že byl 
s obsahem výše uvedených pravidel seznámen. 

 
 
 
 
 

Seznam příloh:  
Příloha č. 1 – Formulář na vyúčtování dotace a vzor tabulky nákladů  
Příloha č. 2 – Pravidla čerpání a vyúčtování dotace  
Příloha č. 3 – Plná moc ze dne 7. 11. 2012 (kopie) 
 
 
 
 
 
 
 
V Ústí nad Labem, dne …………………………    V Ústí nad Labem, dne ………………………… 
 
 
 
poskytovatel:       příjemce: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………...................................................….....                                                 ………………..…....................................….....                                               
        Statutární město Ústí nad Labem                                               Basketbalový klub Ústí nad Labem               
                     Ing. Vít Mandík                                                                   Mgr. Zdeněk Rytíř 
primátor Statutárního města Ústí nad Labem                                                                       manažer klubu     
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Smlouva o poskytnutí dotace 
 

Smluvní strany: 
 
Statutární město Ústí nad Labem 
se sídlem: Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem 
zastoupené: Ing. Vítem Mandíkem, primátorem Statutárního města Ústí nad Labem  
IČ: 000 81 531 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:             1125411/0100 
jako poskytovatel (dále jen ”poskytovatel”) 
 
a 
 
HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM 
se sídlem: Masarykova 974/232, Ústí nad Labem 
jednající: Jaromírem Holíkem st., předsedou výkonného výboru a Vladimírem Evanem, členem výkonného výboru 
IČ: 442 27 116 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:   78-4695650277/0100 
jako příjemce (dále jen ”příjemce”) 
 
(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen „smluvní strana“ nebo společně jako „smluvní strany“) 
 
 

I. 
Předmět smlouvy 

 
1. Na základě usnesení Rady města Ústí nad Labem ze dne 26. 11. 2012 č. 613/12 a Zastupitelstva města Ústí nad 

Labem ze dne 13. 12. 2012 č. 242/12 poskytne poskytovatel příjemci účelovou dotaci ve výši 4.500.000,- Kč, slovy: 
čtyřimilionypětsettisíckorunčeských (dále jen „dotace“). 
 

2. Dotaci poskytne poskytovatel příjemci takto: 
 60% dotace, tj. 2.700.000,- Kč (slovy: dvamilionysedmsettisíckorunčeských) bude poskytnuto do 10 

pracovních dnů po podpisu této smlouvy a to bezhotovostním převodem na bankovní účet příjemce 
uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 zbývajících 40% dotace tj. 1.800.000,- Kč (slovy: jedenmilionosmsettisíckorunčeských) bude příjemci 
poskytnuto nejpozději do 15 pracovních dnů po předložení úplného a bezchybného písemného 
vyúčtování prvních 60% dotace. 

 
3. Příjemce se zavazuje, že před vyplacením finančních prostředků předloží poskytovateli čestné prohlášení o 

bezdlužnosti vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem a příspěvkovým organizacím, zřízených Statutárním městem, 
čestné prohlášení, že vůči majetku žadatele neprobíhá insolvenční řízení a že žadatel není v likvidaci. Vyplacení 
dotace je podmíněno doložením výše uvedených čestných prohlášení. V případě, že žadatel čestná prohlášení 
nedoloží, nebude mu dotace vyplacena. 
 

4. Příjemce bere na vědomí, že se na právní vztahy z této smlouvy vztahuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů“), a to včetně jeho ustanovení § 22. 

 
5. 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. 

 
 

II. 
Účel poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel poskytuje příjemci dotaci:  
 

        „na podporu preferovaného sportu – hokej – práce s mládeží do 18 let 
- částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 2013“ 

(dále jen „dotovaná činnost“). 
 

2. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude dotovanou činnost realizovat na svou vlastní zodpovědnost, 
v souladu s právními předpisy, v souladu se „Zásadami upravujícími poskytování účelových dotací z rozpočtu města 
Ústí nad Labem v oblasti sportu a činnosti mládeže” (dále jen „zásady“), které schválila Rada města Ústí nad Labem 
dne 8. 11. 2012, usnesením č. 600/12 a v souladu s touto smlouvou. 
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III. 

Podmínky použití dotace, práva a povinnosti příjemce 
 
1. Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně k účelu uvedenému v čl. II odst. 1 

této smlouvy. 
 
2. Dotace je poskytnuta přísně účelově a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných nákladů vzniklých v kalendářním 

roce, ve kterém byla dotace poskytnuta, tj. uznatelné náklady musí být za rok 2013. Vyúčtování musí být v souladu s 
”Pravidly čerpání a vyúčtování dotace” (dále jen „pravidla“), která schválila Rada města Ústí nad Labem dne 8. 11. 
2012, usnesením č. 600/12 jako součást zásad. Pravidla jsou nedílnou součástí této smlouvy a tvoří přílohu č. 2. 

 
3. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a zajistit řádné a oddělené sledování čerpání 
dotace. Příjemce, který nevede účetnictví podle tohoto zákona, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se 
k finanční dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, s výjimkou § 11 odst. 1 
písm. f), a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě 
chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvanlivost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky 
ve vztahu k finanční dotaci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k dotaci). Příjemce odpovídá 
za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením „hrazeno 
z dotace č. SML1015252“. Vyúčtování vynaložených nákladových položek podléhá samostatnému režimu. 
Příjemce doloží vyúčtování dotace soupisem všech prvotních účetních dokladů prokazujících vznik vhodných 
nákladů (viz pravidla) na formuláři vyúčtování dotace. Ve vyúčtování dotace se nepředkládají kopie těchto účetních 
dokladů, příjemce předloží pouze průkaznou tabulku se specifikací vynaložených nákladů. Formulář vyúčtování a 
vzor tabulky nákladů jsou přílohou č. 1 této smlouvy.  

 
4. Použití dotace k účelu uvedenému v čl. II. odst. 1 této smlouvy dokladuje příjemce poskytovateli předložením:  

 vyúčtování 1. části dotace nejpozději do 28. 6. 2013 (60% dotace) 
 vyúčtování 2. části dotace nejpozději do 31. 1. 2014 (zbývajících 40% dotace) 
 výkazu zisků a ztrát (ke dni 31. 12. 2013) za společnost nejpozději do 30. 6. 2014, rozvahy (ke dni 31. 

12. 2013) nejpozději do 30. 6. 2014.  
 
5. Pokud příjemce ze závažných důvodů nepředloží příslušné vyúčtování v termínu uvedeném v článku III. odst. 4. této 

smlouvy, může v dostatečném časovém předstihu před uplynutím tohoto termínu požádat se zdůvodněním Odbor 
školství, kultury, sportu a sociálních služeb MmÚ o prodloužení termínu předložení vyúčtování.  

 
6. Příjemce je povinen průběžně informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených 

nebo neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky. 
Zejména je příjemce povinen oznámit poskytovateli do 30 dnů ode dne, kdy došlo k události, skutečnosti, které mají 
nebo mohou mít za následek příjemcův zánik, transformaci, sloučení či splynutí s jiným subjektem, změnu 
statutárního orgánu příjemce, či změnu vlastnického vztahu k věci, na niž se dotace poskytuje. 

 
7. Příjemce se zavazuje, že jak při realizaci dotované činnosti, tak po jejím ukončení, bude dbát dobrého jména 

poskytovatele a že bude dotovanou činnost realizovat v souladu s právními předpisy. 
 
8. Příjemce je povinen po dobu deseti let od skončení realizace dotované činnosti 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 a vyúčtování dotace. 

 
 

IV. 
Kontrola 

 
1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 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 dotované činnosti a využití prostředků v souladu s účelem dotované činnosti. 

 
3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu, jak v průběhu, tak i po ukončení realizace dotované 

činnosti, a to ještě po dobu deseti let od ukončení financování dotované činnosti ze strany poskytovatele.  
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4. Za pravdivost i správnost vyúčtování dotace odpovídá osoba oprávněná jednat jménem příjemce, která tuto 

skutečnost ve vyúčtování dotace písemně potvrdí. 
 
 

V. 
Důsledky porušení povinností příjemce 

 
1. V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové kázně, poskytovatel při něm 

postupuje dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, tzn., bude nařízeno příjemci vrátit poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně 
použitých nebo zadržených prostředků a bude vyměřeno penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých 
nebo zadržených prostředků. V případě, že dojde k porušení smlouvy, které nebude kvalifikováno jako porušení 
rozpočtové kázně, nařídí poskytovatel vrácení dotace nebo její části. 

 
2. V případě, že příjemce nepředloží poskytovateli vyúčtování v termínu uvedeném v čl. III. odst. 4. této smlouvy a 

nepožádá o prodloužení termínu předložení vyúčtování, nebo pokud nepředloží vyúčtování v náhradním termínu (za 
podmínek uvedených v čl. III. odst. 5. této smlouvy), je povinen dotaci vrátit. Pokud příjemce dotaci nevrátí, bude 
poskytovatel celou výši přidělených prostředků vymáhat. 

 
3. Pokud příjemce dotace neodstraní případné nedostatky v předloženém vyúčtování nejpozději do 30 kalendářních 

dnů od vyrozumění o nedostatečném vyúčtování dotace, bude rozhodnuto o navrácení či krácení poskytnuté dotace. 
Z tohoto ustanovení může být udělena výjimka ze závažných důvodů.  

 
4. V případě použití dotace v rozporu se stanoveným účelem podle čl. II. odst. 1. této smlouvy je příjemce 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 10650. O 
vrácení dotace předloží příjemce písemný doklad (výpis z účtu). Příjemci bude v tomto případě také vyměřeno 
penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků. 

 
5. Pokud se prokáže, že údaje uvedené v čestném prohlášení, které příjemce předkládá dle čl. I. odst. 3, této smlouvy, 

nejsou pravdivé, bude příjemci nařízeno vrátit poskytovateli dotaci zpět a bude vyměřeno penále ve výši 1 promile 
denně z neoprávněně použitých prostředků. 

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

na účet 1125411/0100 s variabilním symbolem 10650. 
 
7. Uvedení nepravdivých údajů ve vyúčtování je důvodem pro vrácení celé dotace poskytnuté na dotovanou 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. 
Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy 

 
1. Závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit na základě písemné dohody smluvních stran nebo 

odstoupením od smlouvy. 
 
2. Dojde-li ze strany příjemce k závažnému porušení smlouvy, je poskytovatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  
 
3. Závažným porušením se rozumí: 

a) použití dotace (případně její části) v rozporu s účelem, který je stanoven touto smlouvou,  
b) nedodržení termínu pro použití dotace stanoveného v této smlouvě, 
c) neumožnění poskytovateli provést kontrolu dle čl. IV. této smlouvy. 
d) uvedení nepravdivých údajů v čestném prohlášení dle čl. I. odst. 3, této smlouvy. 

 
4. Pro případ, kdy příjemce nebude dotovanou činnost realizovat, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna od 

smlouvy odstoupit. 
 
5. Smluvní strany se dohodly pro případ, že kterákoli ze smluvních stran odstoupí od smlouvy, že příjemce vrátí dotaci 

poskytovateli do 30 dnů po doručení odstoupení od smlouvy. Nevrátí-li příjemce dotaci v tomto termínu, považují se 
veškeré finanční prostředky dotace poskytnuté příjemci do doby odstoupení od smlouvy za zadržené. 
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6. Odstoupením od 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. 

 
7. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 
 
8. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným projevem, ve kterém bude uveden důvod pro odstoupení od 

smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné od jeho doručení druhé smluvní straně.  
 
 

VII. 
Vzájemný styk a doručování 

 
1. Pro doručování písemností dle této smlouvy se sjednává, že smluvní strany jsou povinny veškeré písemnosti odeslat 

doporučeně na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo tyto písemnosti předat druhé 
smluvní straně osobně. Jakékoli oznámení, které má být podle této smlouvy podáno, se bude považovat za 
doručené jeho převzetím nebo odmítnutím převzetí nebo pátým dnem uložení písemnosti na poště, a to podle toho, 
která ze skutečností nastane dříve. Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že se již druhá smluvní strana 
na adrese uvedené v záhlaví této smlouvy nezdržuje, nebo když změnila sídlo, ale neoznámila druhé smluvní straně 
písemně takovou změnu adresy pro doručování písemností. 

 
 

VIII. 
Ostatní ujednání 

 
1.  Příjemce se zavazuje: 

- zveřejňovat Statutární město Ústí nad Labem a uvádět logo města s názvem města včetně odkazu na jeho 
webové stránky www.usti-nad-labem.cz 

- prezentovat Statutární město Ústí nad Labem na dresech svého klubu 
- provozovat dotovanou činnost po celý rok 2013. V případě, že příjemce ukončí provozování dotované činnosti 

v průběhu roku 2013, zavazuje se vrátit poměrnou část dotace poskytovateli zpět. Výpočet poměrné části 
dotace, kterou je v daném případě příjemce povinen vrátit se provede tak, že se celková výše dotace vydělí 12 a 
vynásobí počtem celých kalendářních měsíců, ve kterých nebyla dotovaná činnost v roce 2013 provozována 

- předložit závěrečnou zprávu. 
 
2. Příjemce souhlasí: 

- se zveřejněním svého názvu, adresy (sídla), názvu dotované činnosti a výše poskytnuté dotace, případně dalších 
údajů uvedených ve zvláštních právních předpisech. 

 
3. 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. 

 
 

IX. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, je k úkonům podle této smlouvy jménem poskytovatele oprávněna kontaktní 

osoba uvedená v záhlaví smlouvy nebo jiný pověřený zaměstnanec Statutárního města Ústí nad Labem. Toto 
ustanovení se nevztahuje na podpisy dodatků k této smlouvě. 

 
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
3. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků na základě 

dohody obou smluvních stran. 
 
4. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů, zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona o finanční kontrole. 

http://www.usti-nad-labem.cz/
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5. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží příjemce a dvě vyhotovení obdrží poskytovatel. 
 
6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a 

vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
7. Příjemce svým podpisem stvrzuje správnost údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, především pak název, adresu 

(sídlo), IČ, DIČ a číslo účtu. 
 
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou „Pravidla čerpání a vyúčtování dotace”, které schválila Rada města Ústí nad 

Labem dne 8. 11. 2012, usnesením č. 600/12 jako součást zásad. Příjemce podpisem této smlouvy potvrzuje, že byl 
s obsahem výše uvedených pravidel seznámen. 

 
 
 
 
 

Seznam příloh:  
Příloha č. 1 – Formulář na vyúčtování dotace a vzor tabulky nákladů  
Příloha č. 2 – Pravidla čerpání a vyúčtování dotace  
 
 
 
 
 
 
 
V Ústí nad Labem, dne …………………………    V Ústí nad Labem, dne ………………………… 
 
 
 
poskytovatel:       příjemce: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………...................................................….....                                                 ………………..…....................................….....                                               
        Statutární město Ústí nad Labem                                          HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM               
             Ing. Vít Mandík                                                                    Jaromír Holík st. 
primátor Statutárního města Ústí nad Labem                                                předseda výkonného výboru  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                       ………………..…....................................….....                                               

                                                                                                       HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM               
   Vladimír Evan                                           

     člen výkonného výboru 
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Smlouva o poskytnutí dotace 

 
Smluvní strany: 
 
Statutární město Ústí nad Labem 
se sídlem: Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem 
zastoupené: Ing. Vítem Mandíkem, primátorem Statutárního města Ústí nad Labem  
IČ: 000 81 531 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:             1125411/0100 
jako poskytovatel (dále jen ”poskytovatel”) 
 
a 
 
SK VOLEJBAL Ústí nad Labem 
se sídlem: Jateční 3436/47A, Ústí nad Labem 
jednající: Mgr. Miroslavem Přikrylem, předsedou 
IČ: 266 32 217 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:   78-4631350267/0100 
jako příjemce (dále jen ”příjemce”) 
 
(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen „smluvní strana“ nebo společně jako „smluvní strany“) 
 

I. 
Předmět smlouvy 

 
1. Na základě usnesení Rady města Ústí nad Labem ze dne 26. 11. 2012 č. 613/12 a Zastupitelstva města Ústí nad 

Labem ze dne 13. 12. 2012 č. 242/12 poskytne poskytovatel příjemci účelovou dotaci ve výši 2.000.000,- Kč, slovy: 
dvamilionykorunčeských (dále jen „dotace“). 
 

2. Dotaci poskytne poskytovatel příjemci takto: 
 60% dotace, tj. 1.200.000,- Kč (slovy: jedenmiliondvěstětisíckorunčeských) bude poskytnuto do 10 

pracovních dnů po podpisu této smlouvy a to bezhotovostním převodem na bankovní účet příjemce 
uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 zbývajících 40% dotace tj. 800.000,- Kč (slovy: osmsettisíckorunčeských) bude příjemci poskytnuto 
nejpozději do 15 pracovních dnů po předložení úplného a bezchybného písemného vyúčtování prvních 
60% dotace. 

 
3. Příjemce se zavazuje, že před vyplacením finančních prostředků předloží poskytovateli čestné prohlášení o 

bezdlužnosti vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem a příspěvkovým organizacím, zřízených Statutárním městem, 
čestné prohlášení, že vůči majetku žadatele neprobíhá insolvenční řízení a že žadatel není v likvidaci. Vyplacení 
dotace je podmíněno doložením výše uvedených čestných prohlášení. V případě, že žadatel čestná prohlášení 
nedoloží, nebude mu dotace vyplacena. 
 

4. Příjemce bere na vědomí, že se na právní vztahy z této smlouvy vztahuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů“), a to včetně jeho ustanovení § 22. 

 
5. 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. 

 
 

II. 
Účel poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel poskytuje příjemci dotaci:  
 

        „na podporu preferovaného sportu – volejbal – práce s mládeží do 18 let 
- částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 2013“ 

(dále jen „dotovaná činnost“). 
 

2. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude dotovanou činnost realizovat na svou vlastní zodpovědnost, 
v souladu s právními předpisy, v souladu se „Zásadami upravujícími poskytování účelových dotací z rozpočtu města 
Ústí nad Labem v oblasti sportu a činnosti mládeže” (dále jen „zásady“), které schválila Rada města Ústí nad Labem 
dne 8. 11. 2012, usnesením č. 600/12 a v souladu s touto smlouvou. 
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III. 

Podmínky použití dotace, práva a povinnosti příjemce 
 
1. Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně k účelu uvedenému v čl. II odst. 1 

této smlouvy. 
 
2. Dotace je poskytnuta přísně účelově a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných nákladů vzniklých v kalendářním 

roce, ve kterém byla dotace poskytnuta, tj. uznatelné náklady musí být za rok 2013. Vyúčtování musí být v souladu s 
”Pravidly čerpání a vyúčtování dotace” (dále jen „pravidla“), která schválila Rada města Ústí nad Labem dne 8. 11. 
2012, usnesením č. 600/12 jako součást zásad. Pravidla jsou nedílnou součástí této smlouvy a tvoří přílohu č. 2. 

 
3. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a zajistit řádné a oddělené sledování čerpání 
dotace. Příjemce, který nevede účetnictví podle tohoto zákona, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se 
k finanční dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, s výjimkou § 11 odst. 1 
písm. f), a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě 
chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvanlivost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky 
ve vztahu k finanční dotaci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k dotaci). Příjemce odpovídá 
za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením „hrazeno 
z dotace č. SML1015312“. Vyúčtování vynaložených nákladových položek podléhá samostatnému režimu. 
Příjemce doloží vyúčtování dotace soupisem všech prvotních účetních dokladů prokazujících vznik vhodných 
nákladů (viz pravidla) na formuláři vyúčtování dotace. Ve vyúčtování dotace se nepředkládají kopie těchto účetních 
dokladů, příjemce předloží pouze průkaznou tabulku se specifikací vynaložených nákladů. Formulář vyúčtování a 
vzor tabulky nákladů jsou přílohou č. 1 této smlouvy.  

 
4. Použití dotace k účelu uvedenému v čl. II. odst. 1 této smlouvy dokladuje příjemce poskytovateli předložením:  

 vyúčtování 1. části dotace nejpozději do 30. 8. 2013 (60% dotace) 
 vyúčtování 2. části dotace nejpozději do 31. 1. 2014 (zbývajících 40% dotace) 
 výkazu zisků a ztrát (ke dni 31. 12. 2013) za společnost nejpozději do 30. 6. 2014, rozvahy (ke dni 31. 

12. 2013) nejpozději do 30. 6. 2014.  
 
5. Pokud příjemce ze závažných důvodů nepředloží příslušné vyúčtování v termínu uvedeném v článku III. odst. 4. této 

smlouvy, může v dostatečném časovém předstihu před uplynutím tohoto termínu požádat se zdůvodněním Odbor 
školství, kultury, sportu a sociálních služeb MmÚ o prodloužení termínu předložení vyúčtování.  

 
6. Příjemce je povinen průběžně informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených 

nebo neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky. 
Zejména je příjemce povinen oznámit poskytovateli do 30 dnů ode dne, kdy došlo k události, skutečnosti, které mají 
nebo mohou mít za následek příjemcův zánik, transformaci, sloučení či splynutí s jiným subjektem, změnu 
statutárního orgánu příjemce, či změnu vlastnického vztahu k věci, na niž se dotace poskytuje. 

 
7. Příjemce se zavazuje, že jak při realizaci dotované činnosti, tak po jejím ukončení, bude dbát dobrého jména 

poskytovatele a že bude dotovanou činnost realizovat v souladu s právními předpisy. 
 
8. Příjemce je povinen po dobu deseti let od skončení realizace dotované činnosti 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 a vyúčtování dotace. 

 
 

IV. 
Kontrola 

 
1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 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 dotované činnosti a využití prostředků v souladu s účelem dotované činnosti. 

 
3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu, jak v průběhu, tak i po ukončení realizace dotované 

činnosti, a to ještě po dobu deseti let od ukončení financování dotované činnosti ze strany poskytovatele.  
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4. Za pravdivost i správnost vyúčtování dotace odpovídá osoba oprávněná jednat jménem příjemce, která tuto 

skutečnost ve vyúčtování dotace písemně potvrdí. 
 
 

V. 
Důsledky porušení povinností příjemce 

 
1. V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové kázně, poskytovatel při něm 

postupuje dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, tzn., bude nařízeno příjemci vrátit poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně 
použitých nebo zadržených prostředků a bude vyměřeno penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých 
nebo zadržených prostředků. V případě, že dojde k porušení smlouvy, které nebude kvalifikováno jako porušení 
rozpočtové kázně, nařídí poskytovatel vrácení dotace nebo její části. 

 
2. V případě, že příjemce nepředloží poskytovateli vyúčtování v termínu uvedeném v čl. III. odst. 4. této smlouvy a 

nepožádá o prodloužení termínu předložení vyúčtování, nebo pokud nepředloží vyúčtování v náhradním termínu (za 
podmínek uvedených v čl. III. odst. 5. této smlouvy), je povinen dotaci vrátit. Pokud příjemce dotaci nevrátí, bude 
poskytovatel celou výši přidělených prostředků vymáhat. 

 
3. Pokud příjemce dotace neodstraní případné nedostatky v předloženém vyúčtování nejpozději do 30 kalendářních 

dnů od vyrozumění o nedostatečném vyúčtování dotace, bude rozhodnuto o navrácení či krácení poskytnuté dotace. 
Z tohoto ustanovení může být udělena výjimka ze závažných důvodů.  

 
4. V případě použití dotace v rozporu se stanoveným účelem podle čl. II. odst. 1. této smlouvy je příjemce 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 10650. O 
vrácení dotace předloží příjemce písemný doklad (výpis z účtu). Příjemci bude v tomto případě také vyměřeno 
penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků. 

 
5. Pokud se prokáže, že údaje uvedené v čestném prohlášení, které příjemce předkládá dle čl. I. odst. 3, této smlouvy, 

nejsou pravdivé, bude příjemci nařízeno vrátit poskytovateli dotaci zpět a bude vyměřeno penále ve výši 1 promile 
denně z neoprávněně použitých prostředků. 

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

na účet 1125411/0100 s variabilním symbolem 10650. 
 
7. Uvedení nepravdivých údajů ve vyúčtování je důvodem pro vrácení celé dotace poskytnuté na dotovanou 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. 
Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy 

 
1. Závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit na základě písemné dohody smluvních stran nebo 

odstoupením od smlouvy. 
 
2. Dojde-li ze strany příjemce k závažnému porušení smlouvy, je poskytovatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  
 
3. Závažným porušením se rozumí: 

a) použití dotace (případně její části) v rozporu s účelem, který je stanoven touto smlouvou,  
b) nedodržení termínu pro použití dotace stanoveného v této smlouvě, 
c) neumožnění poskytovateli provést kontrolu dle čl. IV. této smlouvy. 
d) uvedení nepravdivých údajů v čestném prohlášení dle čl. I. odst. 3, této smlouvy. 

 
4. Pro případ, kdy příjemce nebude dotovanou činnost realizovat, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna od 

smlouvy odstoupit. 
 
5. Smluvní strany se dohodly pro případ, že kterákoli ze smluvních stran odstoupí od smlouvy, že příjemce vrátí dotaci 

poskytovateli do 30 dnů po doručení odstoupení od smlouvy. Nevrátí-li příjemce dotaci v tomto termínu, považují se 
veškeré finanční prostředky dotace poskytnuté příjemci do doby odstoupení od smlouvy za zadržené. 
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6. Odstoupením od 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. 

 
7. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 
 
8. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným projevem, ve kterém bude uveden důvod pro odstoupení od 

smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné od jeho doručení druhé smluvní straně.  
 
 

VII. 
Vzájemný styk a doručování 

 
1. Pro doručování písemností dle této smlouvy se sjednává, že smluvní strany jsou povinny veškeré písemnosti odeslat 

doporučeně na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo tyto písemnosti předat druhé 
smluvní straně osobně. Jakékoli oznámení, které má být podle této smlouvy podáno, se bude považovat za 
doručené jeho převzetím nebo odmítnutím převzetí nebo pátým dnem uložení písemnosti na poště, a to podle toho, 
která ze skutečností nastane dříve. Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že se již druhá smluvní strana 
na adrese uvedené v záhlaví této smlouvy nezdržuje, nebo když změnila sídlo, ale neoznámila druhé smluvní straně 
písemně takovou změnu adresy pro doručování písemností. 

 
 

VIII. 
Ostatní ujednání 

 
1.  Příjemce se zavazuje: 

- zveřejňovat Statutární město Ústí nad Labem a uvádět logo města s názvem města včetně odkazu na jeho 
webové stránky www.usti-nad-labem.cz 

- prezentovat Statutární město Ústí nad Labem na dresech svého klubu 
- provozovat dotovanou činnost po celý rok 2013. V případě, že příjemce ukončí provozování dotované činnosti 

v průběhu roku 2013, zavazuje se vrátit poměrnou část dotace poskytovateli zpět. Výpočet poměrné části 
dotace, kterou je v daném případě příjemce povinen vrátit se provede tak, že se celková výše dotace vydělí 12 a 
vynásobí počtem celých kalendářních měsíců, ve kterých nebyla dotovaná činnost v roce 2013 provozována 

- předložit závěrečnou zprávu. 
 
2. Příjemce souhlasí: 

- se zveřejněním svého názvu, adresy (sídla), názvu dotované činnosti a výše poskytnuté dotace, případně dalších 
údajů uvedených ve zvláštních právních předpisech. 

 
3. 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. 

 
 

IX. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, je k úkonům podle této smlouvy jménem poskytovatele oprávněna kontaktní 

osoba uvedená v záhlaví smlouvy nebo jiný pověřený zaměstnanec Statutárního města Ústí nad Labem. Toto 
ustanovení se nevztahuje na podpisy dodatků k této smlouvě. 

 
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
3. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků na základě 

dohody obou smluvních stran. 
 
4. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů, zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona o finanční kontrole. 

http://www.usti-nad-labem.cz/
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5. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží příjemce a dvě vyhotovení obdrží poskytovatel. 
 
6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a 

vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
7. Příjemce svým podpisem stvrzuje správnost údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, především pak název, adresu 

(sídlo), IČ, DIČ a číslo účtu. 
 
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou „Pravidla čerpání a vyúčtování dotace”, které schválila Rada města Ústí nad 

Labem dne 8. 11. 2012, usnesením č. 600/12 jako součást zásad. Příjemce podpisem této smlouvy potvrzuje, že byl 
s obsahem výše uvedených pravidel seznámen. 

 
 
 
 
 

Seznam příloh:  
Příloha č. 1 – Formulář na vyúčtování dotace a vzor tabulky nákladů  
Příloha č. 2 – Pravidla čerpání a vyúčtování dotace  
 
 
 
 
 
 
 
V Ústí nad Labem, dne …………………………    V Ústí nad Labem, dne ………………………… 
 
 
 
poskytovatel:       příjemce: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………...................................................….....                                              ………………..…....................................….....                                               
        Statutární město Ústí nad Labem                                        SK VOLEJBAL Ústí nad Labem               
                      Ing. Vít Mandík                                                               Mgr. Miroslav Přikryl 
primátor Statutárního města Ústí nad Labem                                                    předseda  
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