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Veřejnoprávní smlouva 

o poskytnutí dotace 

 

 

Poskytovatel:   Město Šenov 

sídlo:    Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov 

zastoupen:   Ing. Janem Blažkem, starostou 

IČ:    00297291 

DIČ:    CZ00297291 

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s.,    č. ú.: 1682036389/0800 

(dále jen poskytovatel) 
 

a 

 

Příjemce: Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Šenově 
u Ostravy 

sídlo: Hasičská 1131, 739 34 Šenov 

zastoupen: Štěpánem Maroszem, farářem 

 a Ing. Janem Přečkem, kurátorem sboru 

IČ: 48772461 

DIČ:  

bankovní spojení: 245101117/0300 

(dále jen příjemce) 
 

uzavírají po vzájemné dohodě tuto smlouvu: 
 

 

 

 

I. 

Základní ustanovení 
 

1. Smlouva se uzavírá v souladu s ustanovením § 10 a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.  Na poskytnutou dotaci 

se vztahují ustanovení § 22 odstavců 2, 4-9 téhož zákona.   
2. Investiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou  

ve smyslu ustanovení § 2 písm. j) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném 

znění. 
3. Každé použití dotace v rozporu s jejím účelovým určením nebo zadržení prostředků 

patřících poskytovateli je porušením této smlouvy se všemi právními důsledky s tím 
spojenými. 

4. Účelem této smlouvy je finanční podpora činnosti neziskové organizace.  
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II. 

Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šenov příjemci pro 
rok 2021 v celkové výši 80.000 Kč. 

2. Poskytovatel podle této smlouvy poskytne dotaci příjemci určenou na zakoupení 
elektrických statických varhan. 

3. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle sjednaných podmínek 
příjemci účelově určenou dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a použít 
v souladu s touto smlouvou na sjednaný účel a za podmínek dále v této smlouvě 
uvedených. 

 

 

III. 

Práva a povinnosti poskytovatele 

 

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout účelovou dotaci příjemci jednorázovým převodem 
ve prospěch shora uvedeného účtu příjemce ve lhůtě do 14 dnů od podpisu smlouvy, 
a to pod variabilním symbolem, kterým je číslo této smlouvy. 

2. Poskytovatel je oprávněn: 
a) provádět veřejnosprávní kontrolu v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole, v platném znění, 
b) vstupovat do prostor příjemce, vyžadovat předložení účetních dokladů a vedení 

účetní evidence analytického použití dotace, požadovat vysvětlení, účastnit se 
dotované akce, apod., 

c) zveřejnit jméno nebo název příjemce uvedené v záhlaví této smlouvy, výši 
poskytnuté dotace a účel, pro který byla poskytnuta. 

 

 

IV. 

Práva a povinnosti příjemce 

 

1. Příjemce se zavazuje: 
a) použit poskytnutou dotaci v souladu s jejím účelovým určením a časovým 

vymezením, 
b) vést v účetní evidenci odděleně analyticky použití dotace, použít poskytnutou 

dotaci do 31. 12. 2021, 

c) předložit poskytovateli roční vyúčtování poskytnuté dotace s níže uvedenými 
účetními doklady a čestné prohlášení o správnosti a pravdivosti závěrečného 
vyúčtování s originálním podpisem statutárního zástupce a razítkem příjemce 
dotace, včetně fotokopií dokladů souvisejících s dotací města 

 do 2 měsíců po ukončení realizace projektu 

 do 10. ledna 2022 v případě dotačních akcí konaných, respekt. 

ukončených v měsících listopad a prosinec 2021 

 do 1 měsíce po obdržení dotace na akci, jejíž plnění se uskutečnilo před 
podpisem této smlouvy o poskytnutí dotace,  

d) předložit vyúčtování účelové dotace na stanoveném formuláři; pro závěrečné 
vyhodnocení dotace nebude poskytovatelem jiný způsob předložení vyúčtování 
dotace akceptován, 
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e) jednotlivé účetní doklady v účetní evidenci, týkající se účelové dotace, označit 
poskytovatelem účelové dotace a názvem projektu, či jinak jasně identifikovat, 

f) vrátit poskytovateli nevyčerpanou dotaci nebo její poměrnou část (výše 
nedočerpané dotace) do 31. 12. 2021 na účet poskytovatele u České spořitelny, 
a.s. č.ú. 1682036389/0800, pokud se činnost, na kterou je dotace určena, 
neuskuteční do stanoveného termínu nebo nebude prováděna v souladu 

s účelem; kromě odvodu účelové dotace zaplatit penále z odvedené částky 
v souladu s ustanovením § 22 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 

g) v případě méně závažného porušení rozpočtové kázně, čímž se dle této smlouvy 

rozumí nepředložení řádného a včasného vyúčtování dotace ani v dodatečném 
termínu stanoveném kontrolním orgánem poskytovatele v písemné výzvě, vrátit 
20% poskytnuté dotace v oblasti, ve které k porušení došlo, na účet 
poskytovatele a zaplatit penále dle výše uvedeného písm. f) tohoto článku, 

h) v případě závažného negativního zjištění kontroly odvést celou dotaci nebo její 
část na účet poskytovatele a uhradit penále dle ustanovení § 22 odst. 8 zákona č. 
250/2000 Sb., 

i) umožnit příslušným orgánům poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb.  
o finanční kontrole, v platném znění, provedení průběžné a následné kontroly 
hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace města, jejich použití 
k účelu, který je v souladu s touto smlouvou a předložit ke kontrole všechny 
potřebné účetní i jiné doklady, 

j) právo kontroly a sankce v případě neoprávněného použití prostředků jsou 
nepromlčitelné a neprekluzivní, 

k) neprodleně, nejpozději však do 7 dnů, informovat poskytovatele o všech 
změnách týkajících se identifikace příjemce nebo realizace smlouvy, v případě 
zatajení těchto skutečností je poskytovatel oprávněn uložit sankci příjemci do 
výše 5.000,- Kč, 

l) zajistit, aby závazky vyplývající z této smlouvy přešly na jeho právního 
nástupce; v případě, že příjemce nesplní tuto povinnost, je povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, 

m) neprodleně informovat poskytovatele o přeměně příjemce-právnické osoby ve 
smyslu ustanovení § 174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

n) v případě zániku příjemce přecházejí finanční závazky ve věci dotace na osobu 
zastupující příjemce v tomto právním vztahu, 

o) neprodleně informovat poskytovatele o vstupu příjemce-právnické osoby do 

likvidace a provést vypořádání poskytnuté dotace ve lhůtě do 1 měsíce ode dne 
vstupu do likvidace. 

 

V. 

Doložka platnosti 
 

1. Doložka platnosti právního úkonu poskytovatele dle ust.  § 41 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, v platném znění. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy rozhodlo 

zastupitelstvo města Šenov dne 20.04.2021 usnesením č. 17. c) 1. nadpoloviční většinou 
hlasů členů rady města. 
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VI. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti vyplývající pro ně z této smlouvy,  
a pokud by mezi nimi vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny 
přednostně vzájemnou dohodou. 

2. Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, 
vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě schválenými radou města Šenov. 

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
Dvě vyhotovení si ponechá poskytovatel, jedno vyhotovení obdrží příjemce. 

4. Tato smlouva nabývá platnost a účinnost dnem podpisu osob oprávněných jednat za 
smluvní strany. 

5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily, porozuměly mu  
a že smlouva plně vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. 

 

 

 

 

V Šenově dne 03.05.2021   V……………....dne 9.5.2021  

 

 

 

 

 

 

 

……………………………….   …………………………………… 

 Ing. Jan Blažek, starosta 

          poskytovatel                 

 

 

       …………………………………… 

 

          příjemce 

  

 


