
Smlouva číslo «CisloSmlouvy» 
o poskytnutí a vyúčtování dotace z rozpočtu města Litovel na základě usnesení 

RM (ZM) «CisUsnes» 

uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a se zákonem 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů   

 

I. Smluvní strany 

Město Litovel, se sídlem Nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel, IČO 00299138 

zastoupené starostou města Ing. Zdeňkem Potužákem 

číslo účtu 3620811/0100, KB ex. Litovel 

(dále jen poskytovatel) 

 

a  

 

«Nazev», se sídlem «Ulice», «PSC» «Město», IČO/datum narození «ICO» 

zastoupené «StatZast», telefon «Kontakt» 

číslo účtu «CisloUctu», «PenUstav» 

(dále jen příjemce) 

 

II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace ve výši «VysePrisp», slovy: «VysePrispSlovy» (dále jen „dotace“). 

2. Dotace podle předchozího bodu musí být použita hospodárně a příjemce je oprávněn ji použít jen k úhradě těchto 

výdajů (účel poskytnutí dotace): 

«Ucel» 

3. Dotace bude poskytnuta jednorázově na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 14 dnů 

od podpisu této smlouvy. 

 

III. Závazky příjemce 

1. Příjemce je povinen při svých činnostech a akcích na viditelném místě a ve všech reklamních a propagačních 

materiálech vztahujících se k těmto činnostem a akcím prezentovat znak města Litovel a uvádět, že činnost 

příjemce je realizována za finanční spoluúčasti poskytovatele. 

2. Příjemce je povinen o dotaci účtovat odděleně. 

3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provádět kontrolu využití přiznané dotace před jejím poskytnutím, 

v průběhu poskytnutí a následně po jejím poskytnutí dle ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 

ve znění pozdějších předpisů. Při této kontrole je příjemce povinen vyvíjet veškerou poskytovatelem požadovanou 

součinnost.  

4. Příjemce nesmí dotaci použít na mzdové výdaje a na práce investiční povahy, pokud není v této smlouvě uvedeno 

jinak.   

5. Příjemce je oprávněn použít poskytnutou dotaci i na úhradu nákladů vzniklých před podpisem smlouvy. 

6. Příjemce musí poskytovateli předložit vyúčtování dotace: 

 na jednorázovou akci nejpozději do jednoho měsíce ode dne konání akce, 

 na celoroční činnost do 31. ledna 2016. 
Dotaci nevyúčtovanou do tohoto termínu je nutno vrátit dle bodu 7 poskytovateli. Vyúčtování bude 

obsahovat soupis celkových uskutečněných výdajů na účel dle čl. II odst. 2 této smlouvy, tj. soupis výdajů 

hrazených z poskytnuté dotace v rozsahu uvedeném v příloze „Finanční vyúčtování dotace“, (k dispozici 

v elektronické formě v dokumentech odboru školství, kultury a sportu na webu města Litovel 

http://www.litovel.eu/cs/urad/dokumenty-a-formulare-ke-stazeni.html). 

Tento soupis doloží originály faktur, bankovních výpisů, ze kterých bude patrné, že faktury byly uhrazeny 

a pokladních výdajových dokladů (po kontrole budou vráceny zpět příjemci). 

Dále je příjemce povinen přiložit stručné zhodnocení akce včetně jejího přínosu pro město Litovel. 

http://www.litovel.eu/cs/urad/dokumenty-a-formulare-ke-stazeni.html


7. Dotaci nevyužitou, nevyúčtovanou, nedočerpanou nebo použitou v rozporu s touto smlouvou je příjemce povinen 

vrátit na účet poskytovatele (VS = číslo smlouvy):  

 u dotace na jednorázovou akci do 30 dnů ode dne konání akce, 

 u dotace na celoroční činnost do 31. ledna 2016. 

8. Na poskytnutí a čerpání dotace se vztahuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. V případě neoprávněného použití 

dotace bude vůči příjemci postupováno v souladu s ustanoveními § 22 (o porušení rozpočtové kázně) zákona 

č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

9. Příjemce je povinen neprodleně oznámit poskytovateli změnu adresy, bankovního spojení, změnu osob 

oprávněných jednat jménem právnické osoby a další podstatné změny. 

 

IV. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. 

2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky. 

3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním textu této smlouvy v souladu se zákonem 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž příjemce obdrží jedno. 

 

V Litovli dne «Datum».      V ........................... dne «Datum». 

 

 

 

 

 

 ..............................................................  .............................................................. 

 Ing. Zdeněk Potužák «StatZast» 

 starosta města Litovel statutární zástupce 


