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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ 
DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD  
č. -/2023/ID/-- 

SMLUVNÍ STRANY 
Poskytovatel dotace: Město Lázně Bělohrad 
IČO: 00271730 
Sídlem: náměstí K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad 
Zastoupené: Alenou Kuželovou, DiS., starostkou 
Bankovní spojení: 9005-2220541/0100, KB Jičín 
 (dále jako „poskytovatel“) 
a 

Příjemce dotace:  
IČO:  
Sídlem:  
Zastoupené:  
Bankovní spojení:  
 (dále jako „příjemce“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů a podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, v návaznosti na přísl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
v platném znění, tuto smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lázně Bělohrad pro rok 2023. 

ČLÁNEK I. – PŘEDMĚT SMLOUVY 
1) Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtových prostředků města Lázně 

Bělohrad na účel uvedený v žádosti o poskytnutí dotace, tj. na 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2) Dotace se poskytuje jako dotace investiční/neinvestiční.  Doba, v níž má být účelu dosaženo se 
stanovuje na období od …………………………do ………………….. (dále jen „doba realizace projektu“). 

ČLÁNEK II. - VÝŠE POSKYTOVANÉ PODPORY 
1) Dotace na realizaci akce/projektu/činnosti specifikované v čl. I smlouvy se poskytuje ve výši --,- Kč 

(----- korun českých), a poskytovatel ji uhradí na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy 
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nejpozději do 60 dnů po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Dnem poskytnutí dotace je 
den připsání finančních prostředků na účet příjemce.  

ČLÁNEK III. - POVINNOSTI PŘÍJEMCE 
1) Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se: 

a) Použít dotaci s pravidly účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti vynakládání veřejných 
prostředků a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy specifikovaným v čl. I. 
i) Všechny výdaje projektu musí být uhrazeny nejpozději k poslednímu datu doby realizace 

projektu. Poskytnutá dotace může být použita na úhradu výdajů projektu hrazených v 
kalendářním roce přidělení dotace, předtím, než poskytovatel dotace rozhodl o jejím 
poskytnutí. 

ii) Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) nesmí být hrazena z dotace v té výši, v jaké si příjemce 
dotace uplatní odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu podle zákona o dani z přidané 
hodnoty. V případě, že dodatečně uplatní odpočet DPH, je povinen uplatněnou část čerpané 
dotace vrátit. 

b) V případě, že je zároveň zadavatelem veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, při financování nákladů spojených s realizací 
akce postupovat v souladu s principy tohoto zákona. 

c) Vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání dotace.  
d) Jakékoliv změny v realizaci akce/projektu/činnosti případně i v čerpání dotace provést jen po 

předchozím písemném souhlasu poskytovatele. 
e) Neposkytovat tuto dotaci jiným fyzickým či právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu 

nákladů spojených s realizací akce, nepoužít prostředky z dotace na jiné účely. 
f) Vhodným a viditelným způsobem propagovat město Lázně Bělohrad, formu propagace 

zdokumentovat a doložit jako součást konečného vyúčtování dotace. 
g) Zpracovat a předat poskytovateli závěrečnou zprávu o použití dotace a jeho významu pro město 

nebo občany města Lázně Bělohrad, jako povinnou součást konečného vyúčtování dotace. 
h) Oznámit neprodleně poskytovateli změnu všech identifikačních údajů uvedených v této smlouvě  

a změny struktury příjemce včetně přeměny nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy tyto změny 
nastaly. 

i) Předložit poskytovateli na předepsaném formuláři konečné finanční vypořádání (vyúčtování) 
včetně povinných příloh a kopií všech dokladů prokazujících čerpání dotace, a to bezprostředně 
po vyčerpání poskytnutých finančních prostředků, nejpozději však do 15. února 2024. 
i) Účetní doklady prokazující čerpání dotace musí být označeny nápisem „Hrazeno z rozpočtu 

města Lázně Bělohrad + číslo smlouvy“ a musí mít náležitosti dle účetních předpisů. 
ii) Při dokládání vyúčtování fakturami, či paragony, je nutné, aby příjemce předložil zároveň kopii 

výdajového dokladu z účetnictví, kopii bankovního výpisu. 
iii) Veškeré účetní doklady musí obsahovat podrobný rozpis plnění.  
iv) V případě cestovních náhrad předložit propočet a přílohy dle platných předpisů. 
v) V případě přepravy osob doložit jejich seznam nebo prezenční listinu. 

j) Předložit čestné prohlášení, že fotokopie předaných dokladů jsou shodné s originály a výdaje 
uvedené v soupisech jsou shodné se záznamy v účetnictví příjemce. 

k) Nevyčerpané finanční prostředky vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy  
/variabilní symbol = číslo této smlouvy/ nejpozději do 31.12.2023, a to včetně písemného 
zdůvodnění jejich vrácení. Neučiní-li tak, jedná se o porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 
22 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.  Zároveň se příjemce 
zavazuje nejpozději do 30. 11. 2023 informovat administrátora žádostí o dotace, že dotace 
nebude vyčerpána a prostředky budou vráceny.  

l) Za účelem ověření plnění povinností, vyplývajících z této smlouvy, vytvořit podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k realizaci projektu. 



 

 
 strana: 3 z celkového počtu 4 

 

m) Výdaje nad 40.000 Kč hradit bezhotovostním převodem. 
2) Řádné vyúčtování dotace, včetně dodržení všech povinností příjemce vyplývajících z této smlouvy 

je podmínkou pro přiznání finanční podpory pro období následující. 
3) Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména či názvu, názvu projektu i výše poskytnuté dotace, 

případně i této smlouvy. 
4) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků, 

státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropské unie, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto 
podpor nevylučují.  

ČLÁNEK IV. – ZÁNIK PŘÍJEMCE S LIKVIDACÍ A ZMĚNY 
PODMÍNEK ČERPÁNÍ POSKYTNUTÉ DOTACE 
1) V případě zániku příjemce s likvidací: 

a) je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky spolu s vyúčtováním nejpozději 
do 30 dnů od oznámení na účet poskytovatele, 

b) poskytovatel rozhodne o dalším využití majetku pořízeného z dotace, právo příjemce nakládat 
s tímto majetkem je vázáno na písemný souhlas poskytovatele. 

2) Příjemce je povinen požádat poskytovatele prokazatelným způsobem o schválení záměru změnit 
podmínky čerpání poskytnuté dotace vyžadující změnu smlouvy (zejména změnu účelu dotace, typu 
dotace, doby realizace projektu). Žádost je nutné podat s takovým předstihem, aby byl dodatek k této 
smlouvě uzavřen před ukončením doby realizace projetu.  

ČLÁNEK V. – KONTROLA A SANKCE 
1) Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. kontrolou ověřovat hospodárnost  

a účelnost čerpání dotace vč. plnění podmínek této smlouvy. Ke kontrole je příjemce povinen na 
vyžádání předložit kontrolnímu orgánu města veškeré originály účetních dokladů související 
s čerpáním dotace. Kontrolním orgánem města je oprávněný zástupce města nebo další osoby 
určené pověřením. 

2) Pokud se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně, poskytovatel dotace bude postupovat dle 
ustanovení §22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění. 

3) Podmínky, jejichž porušení je dle ustanovení §10a odst. (6) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů považováno za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení 
rozpočtové kázně nižší než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních 
prostředků: 
a) nepředání závěrečné zprávy nebo finančního vypořádání dotace ve lhůtách stanovených touto 

smlouvou (viz. čl. III.  písm. i) a l) této smlouvy) – odvod ve výši 0,5% z celkové částky poskytnuté 
dotace při překročení lhůty o max. 20 dnů, 

b) za každé jednotlivé porušení nesplnění povinností dle čl. III. písm. c), f), h) a m) této smlouvy odvod 
ve výši 0,5% z celkové částky poskytnuté dotace. 

4) Veškeré platby, jako důsledky porušení závazků, provede příjemce formou bezhotovostního převodu 
na bankovní účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy. 

5) Příjemce je povinen splnit případná opatření, která mu budou uložena kontrolním orgánem města na 
základě kontrol zaměřených na čerpání poskytnutých finančních prostředků, a to v termínu, rozsahu 
a kvalitě dle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Příjemce finančních 
prostředků je povinen písemně informovat orgán, který mu opatření uložil, o splnění uložených 
opatření k nápravě. 

6) Při porušení více povinností se částky jednotlivých odvodů sčítají nejvýše však do výše peněžních 
prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpočtové kázně. 
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ČLÁNEK VI. – UKONČENÍ SMLOUVY 
1) Závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit na základě dohody nebo výpovědí. V případě, 

že příjemce nebude projekt realizovat, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna smlouvu vypovědět. 
Poskytovatel je oprávněn dále smlouvu vypovědět kdykoli, kdy dojde ze strany příjemce k porušení 
jakýchkoli povinností stanovených právními předpisy nebo touto smlouvou. 

2) Výpovědní doba činí 15 dnů ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně. Výpověď smlouvy musí 
být učiněna písemnou formou. V případě pochybností o doručení se má za to, že je výpověď doručena 
5. den od jejího odeslání. 

3) Smluvní strany se dohodly, že v případě výpovědi smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, vrátí 
příjemce poskytovateli celkovou výši dotace do 15 dnů od uplynutí výpovědní doby. Nevrátí-li 
příjemce předmětnou dotaci v tomto termínu, považují se tyto peněžní prostředky za zadržené ve 
smyslu §22 odst. 3) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v 
platném znění a poskytovatel dotace bude postupovat v souladu s tímto ustanovením. 

4) Realizací výpovědi smlouvy ze strany příjemce či poskytovatele není dotčen postup dle ustanovení 
článku V. a předchozích odstavců článku VI. této smlouvy. 

5) Výpověď smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody, vzniklé porušením smlouvy.  

ČLÁNEK VII. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1) Příjemce prohlašuje a podpisem smlouvy stvrzuje, že byl před podpisem této smlouvy řádně  

a podrobně seznámen s podmínkami čerpání finančních prostředků dle této smlouvy, bere na vědomí 
všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich 
plnění, stejně jako k plnění závazků vyplývajících mu z této smlouvy. 

2) Obě smluvní strany se zavazují, že při plnění podmínek dle této smlouvy, zejména při čerpání 
finančních prostředků, budou postupovat v souladu s pravidly týkajícími se veřejné podpory. Právní 
vztahy, které nejsou výslovně touto smlouvou upraveny, se řídí příslušnými právními normami 
českého právního řádu. 

3) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
4) Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků na základě dohody 

obou smluvních stran.  
5) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž obě mají platnost originálu a každá ze smluvních 

stran obdrží po jednom vyhotovení. 
6) Doložka platnosti právního úkonu dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů: O poskytnutí dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této 
dotace rozhodla Rada města Lázně Bělohrad dne-------, č. usnesení -/-/2023/--. 

7) Smlouva bude dle §10d zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
zveřejněna do 30 dnů ode dne jejího uzavření, pokud se na ni toto ustanovení vztahuje. 

 

V Lázních Bělohrad, dne     V                          , dne  

 

 

   

za město Lázně Bělohrad 
Alena Kuželová, DiS. 

starostka 

  

 


