
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Vamberk 

 

město Vamberk  
se sídlem Husovo náměstí 1, 517 54 Vamberk  
zastoupené starostou města, panem Rudolfem Futterem 
IČO: 00275492 
DIČ: CZ00275492 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: 1240108349/0800 
Tel: 494 548 111 E-mail: podatelna@vamberk.cz Datová schránka: f83bquS 
(dále jen „poskytovatel“) 
 
a 
 
Oddíl orientačního běhu, z. s. 
sídlo: Struha 459, Vamberk, 517 54 

IČO: 608 83 073      

datum narození: 20.10.1993   
typ příjemce: Spolek  
zastoupený: Karlem Rykalou  

Bankovní spojení: Fio banka, a. s. číslo účtu: 2500584865/2010 
 
Tel: 603 519 126                          E-mail: karel.rykala@tiscali.cz    
(dále jen „příjemce“) 
 
uzavírají v souladu se  z. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, z. č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a podle § 159 a násl. z. č. 500/2004 
Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na přísl. ustanovení z. č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku v platném znění tuto 
 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Vamberk 

     číslo 10/2016. 
 
 

1. Předmět smlouvy 
 

1.1. Poskytovatel poskytne příjemci za podmínek uvedených v této smlouvě na základě žádosti 
příjemce o poskytnutí dotace ze dne 27.05.2016 (příloha číslo 1 této smlouvy, dále jen žádost 
příjemce), usnesení Zastupitelstva města Vamberk ze dne 02.03.2016, číslo usnesení 10, bod číslo 
4  účelově vymezenou d o t a c i  z rozpočtu poskytovatele. 
 
1.2. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se dotaci použít pouze v souladu s touto smlouvou, žádostí 
příjemce a veškerými dotčenými právními předpisy.  
 
1.3. Celá/Část dotace ve výši 54.600,-- Kč je krytá z rozpočtu města Vamberka.  

 
 

2. Účel dotace 
 
2.1. Poskytovatel poskytuje příjemci neinvestiční dotaci 
za účelem: Celoroční činnost – úhrada startovného. 
 

(dále jen podporovaný účel), a to zejména celoroční činnost – úhrada startovného, to vše v souladu  
s Pravidly a žádostí příjemce.  
 
2.2. Doba, v níž má být stanoveného účelu dosaženo: rok 2016. 
 

mailto:podatelna@vamberk.cz


 

 
3. Výše a způsob poskytnutí dotace 

 
3.1. Výše dotace: 54.600,-- Kč (slovy: padesát čtyři tisíce šest set korun českých).  
 
Jednorázově na účet:  
3.2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci ve výši dle čl. 3.1. této smlouvy, a to 
jednorázově, převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 30.06.2016.  
 
 
3.3. Finanční prostředky dle čl. 3.1. této smlouvy je příjemce oprávněn použít na úhradu nákladů 
vztahujících se ke stanovenému účelu dotace vzniklých v období od 01.01. 2016 do 31.12.2016 . 
 
3.4. Finanční prostředky dle čl. 3.1.této smlouvy nelze převádět do následujícího kalendářního roku. 

 
4. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti příjemce dotace 

 
4.1. Příjemce je povinen použít dotaci pouze v souladu s účelem této smlouvy k úhradě nákladů  
prokazatelně souvisejících s realizací podporovaného účelu dotace dle této smlouvy a v souladu 
s pravidly účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti vynakládání veřejných prostředků.  
 
4.2. Příjemce se zejména zavazuje:  
Nepřevést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu.  
Realizovat podporovaný účel dotace vlastním jménem, na vlastní účet a odpovědnost.  
Naplnit účelové určení dotace dle této smlouvy.  
Předložit poskytovateli dotace finanční vypořádání dotace v souladu s touto smlouvou.  
 
4.3. Příjemce se zavazuje, že doklady prokazující využití dotace v pravém horním roku dokladu 
viditelně označí nápisem: „Dotace – město Vamberk“, uvede evidenční číslo této smlouvy a výši 
použité dotace uplatňované do vyúčtování z předloženého dokladu a dále se zavazuje, že tyto 
doklady neuplatní vůči jinému finančnímu zdroji. 
 

4.4. Povinnosti příjemce v případě jeho přeměny nebo zrušení s likvidací 
Pokud v době plnění této smlouvy dojde k přeměně příjemce nebo jeho zrušení s likvidací nebo jeho 
zániku, oznámí příjemce dotace bez zbytečného prodlení, nejpozději do 5ti kal. dnů poskytovateli 
dotace a přednostně vypořádá vztah k rozpočtu poskytovatele.  
 
4.5. Podpora de minimis 
Příjemce prohlašuje že si je vědom, že dotace, kterou obdrží, je podporou de minimis dle Nařízení 
Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování 
Evropské unie na podporu de minimis, a že v období posledních tří let neobdržel, včetně dotace podle 
této smlouvy, podporu de minimis přesahující částku 200.000,-- EUR. 
 
 

5. Finanční vypořádání dotace 
 

5.1. Příjemce je povinen předložit poskytovateli finanční vypořádání dotace dle této smlouvy 
nejpozději do 30.11.2016. 
 

5.2. Příjemce je povinen v rámci finančního vypořádání dotace předložit soupis všech prvotních 
účetních dokladů, které se vážou k čerpání dotace a prokazují využití poskytnutých peněžních 
prostředků v souladu s účelem dotace (zejména faktury, účtenky, výpisy z účtu, výdajové pokladní 
doklady, atd.) a zároveň tyto doklady v kopii poskytovateli předložit. Předložené doklady musí 
splňovat náležitosti dle z.č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů.  
Současně příjemce doloží úhradu vlastního podílu na celkové částce skutečných způsobilých výdajů 
na realizovaný účel.        

 



 

5.3 Příjemce se zavazuje nevyčerpané finanční prostředky vrátit na účet poskytovatele uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději v termínu pro předložení finančního vypořádání dotace dle 
článku 5.1.této smlouvy(jednorázové akce), při celoroční činnosti do 31.12. kalendářního roku, ve kterém 
byla dotace poskytnuta, není-li v této smlouvě uvedeno jinak, a to včetně písemného odůvodnění 
vrácení dotace. Neučiní-li tak, jedná se o porušení rozpočtové kázně dle ust. § 22 (§ 28 v případě 

příspěvkové organizace zřízené obcí)z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Vrácení prostředků nezakládá právo příjemce na dočerpání finančních prostředků v následujícím 
roce.  
Zároveň se příjemce zavazuje informovat administrátora žádosti o nevyčerpání dotace do 
15.12.příslušného roku.     
 
5.4. V případě, že příjemce nepředloží poskytovateli finanční vypořádání dotace v termínu dle čl. 5.1. 
této smlouvy, má se za to, že neprokázal, jak byly poskytnuté peněžní prostředky použity.  
 
5.5. Při porušení rozpočtové kázně bude poskytovatel dotace postupovat v souladu se zákonem č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů (§ 22 
a následující). Příjemce bere na vědomí skutečnost, že poskytovatel je povinen nařídit vrácení dotace 
a zároveň uložit příjemci sankci, a to až do výše 100 % poskytnutých peněžních prostředků.  
 
 
 

6. Závěrečná ujednání 
 

6.1. Jako kontaktní místo poskytovatele se pro účely této smlouvy stanovuje Městský úřad 
Vamberk, Finanční odbor, Husovo náměstí 1, 517 54 Vamberk, Ing. Yvona Morávková, tel. 
494 548 114, e-mail: moravkova@vamberk.cz.  
 
6.2. Dotace je ve smyslu z.č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole) veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení 
tohoto zákona a příjemce se zavazuje poskytnout poskytovateli veškerou součinnost při výkonu 
kontroly.  
 
6.3. Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků, 
státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských společenství, pokud to pravidla pro 
poskytnutí těchto podpor nevylučují.  

 
6.4. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci 
smluvních stran. 
 
6.5. Právní vztahy, které touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí příslušnými právními normami 
českého právního řádu. 
 
6.6. Přílohu této smlouvy tvoří: Žádost příjemce dotace ze dne 27.05.2016. 
 
6.7. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží 
poskytovatel a 1 příjemce. 
 
6.8. Smlouva je uzavřena dle ust. § 164 odst. 2 z.č. 500/2004 Sb., správního řádu.  
 
6.9. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily a že smlouva plně vyjadřuje 
jejich pravou a svobodnou vůli. 
 
6.10. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů.  
O poskytnutí dotace a o uzavření této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo města Vamberk dne 
02.03.2016, číslo zasedání 10, bod číslo 4. 
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Ve Vamberku dne 31.05.2016             Ve Vamberku dne 17.06.2016 
 
 
 
P o s k y t o v a  t el :      P ř í j e m c e :  
 
………………………………………                     …………………………………………… 
Za město Vamberk  Za Oddíl orientačního běhu Vamberk  

Rudolf Futter, starosta města    Karel Rykala   
 

 

 
 


