
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 

 
Smlouva dle ust. § 159 a násl. správního řádu a ust. § 10a zákona č. 250 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů v platném znění o poskytnutí účelové finanční dotace z rozpočtu 

Města Desná v rámci přímé podpory neziskových organizací. 

   

 

Poskytovatel: 

Město Desná 

Se sídlem Krkonošská 318 – Desná II 

Zastoupeno: Jaroslavem Kořínkem – starostou 

IČ: 00262307    DIČ: CZ00262307 

(dále jen poskytovatel) 

 

a 

 

Příjemce: 

název/jméno:  Jizerský klub Lyžařů Desná, z.s. 

sídlo/bydliště:  Na Malé Straně 346, 468 61 Desná 

zastoupeno:  Patrik Chlum, Poštovní 614, Desná 

IČ:   27007979 

č. účtu:   989394389/0800 

(dále jen příjemce) 

uzavírají smlouvu o poskytnutí dotace v následujícím znění: 

 

 

uzavírají tuto smlouvu 

 

I. Předmět smlouvy 
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace příjemci pro rok 2020 ve výši Kč 100.000,- (slovy: sto 

tisíc korun českých) 

2. Příjemce se zavazuje použít tyto finanční prostředky na zajištění pokrytí výdajů: 

- běžné provozní náklady subjektu 

- opravy sportovního zařízení   

- přímé podpory výkonnostního sportu mládeže 

- sportovní reprezentace města (akce)                                     

3. Poskytovatel uhradí celou finanční částku ve výši 100.000,- Kč příjemci v měsíci únor 2020. 

4. Poskytovatel poskytne finanční dotaci na základě rozhodnutí zastupitelstva města ze dne 5.2.2020 

pod usnesením č. 5.2 

 

II. Základní ustanovení 
1. Finanční dotace podle čl. I. odstavce 1. této smlouvy se poskytuje výhradně za účelem uvedeným 

v článku I. odst. 2. této smlouvy a prostřednictvím účtu zřizovatele. 

2.  Na poskytnutí finanční dotace není právní nárok. 

 

 

III. Povinnosti příjemce 
1. Příjemce je povinen předložit na ekonomický odbor vyúčtování finanční dotace dle čl. I. odst. 1.  a 

odst. 2. této smlouvy a podle příslušných ustanovení zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů, a to do 31.3.2021.   

 

 



2. Na vyžádání předloží příjemce k závěrečnému vyúčtování poskytovateli veškeré účetní doklady,  

- výdajový nebo příjmový doklad, popř. stvrzenku těchto dokladů nebo výpis z bankovního účtu jako 

doklad o úhradě prokazující využití příspěvku pro celoroční činnost, rovněž tak předloží rozvahu, 

výsledovku a zprávu o činnosti s originálním podpisem a razítkem. Tyto vyžádané doklady a 

podklady musí být předloženy nejpozději do 30.6.2021. 
 . 

 

IV. Další ujednání 
1. Pokud bude objektivně zjištěno, že poskytnutá finanční dotace byla použita jinak, než je uvedeno 

v čl. I odst. 2. této smlouvy, je příjemce povinen vrátit předmětnou finanční dotaci v plné výši na účet 

poskytovatele. 

2. Pokud příjemce nepředloží řádně a včas doklady pro vyúčtování poskytnuté finanční dotace dle 

této smlouvy, je povinen do 15 dnů po výzvě zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z výše 

finanční dotace poskytnuté dle této smlouvy. 

3. Pokud příjemce nepředloží řádně a včas doklady pro vyúčtování poskytnuté finanční dotace dle čl. 

I. a čl. III. této smlouvy nejpozději do 30.6.2021, zaniká příjemci nárok na poskytnutí finanční dotace 

a je povinen vrátit poskytnutou dotaci do 15.7.2021. 

4. Poskytovatel si vyhrazuje právo případné kontroly použití finančních prostředků poskytnutých 

městem v účetnictví spolku. 

5.  Právo kontroly a sankce v případě neoprávněného použití prostředků jsou nepromlčitelné. 

 

 

V. Zvláštní ujednání 
1. Příjemce finanční dotace dle této smlouvy se zavazuje k tomu, aby při pořádání akcí dle ustanovení 

čl. I. odst. 2. této smlouvy na veškerých reklamních a obdobných materiálech, popř. v reklamních 

spotech uvedl skutečnost, že akci pořádá s finanční podporou města. 

 

 

VI. Závěrečná ustanovení 
1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž poskytovatel i příjemce obdrží po dvou 

vyhotoveních. 

2.  Tato smlouva se stává platnou a právně účinnou dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Právní vztahy plynoucí z této smlouvy se řídí výhradně právními normami českého právního řádu. 

4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily a že smlouva plně vyjadřuje 

jejich pravou a svobodnou vůli. 

 

 

V Desné dne 28.2.2020  

 

 

 

Poskytovatel: Jaroslav Kořínek, v.r..                        Příjemce: Patrik Chlum, v.r. 

                       starosta města Desná                      předseda spolku 

 
(razítka a podpisy statutárních zástupců) 
               Jitka Zemanová, v.r. 

               místopředsedkyně spolku  


