
1/3 
 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA 
 
 
Níže uvedeného dne ujednali podle ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a ust. § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“), 
 
 
 
město Slavičín, se sídlem Slavičín, Osvobození 25, 
zast. starostou Mgr. Tomášem Chmelou, 
IČ 00284459,  
bankovní spojení – č. účtu: 2924661/0100, 
jako poskytovatel, 
 
 
a 
 
 
Florbal Snipers Slavičín, z.s., se sídlem Slavičín, Hasičská 577, 
zast. předsedou Mgr. Filipem Papežem, 
IČ: 08753857, 
bankovní spojení – č. účtu: 2201753745/2010, 
jako příjemce, 
 
 
tuto 
 
 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí programové dotace č. PD-S 10/2021/01 
 

 
Čl. I 

Předmět smlouvy 
 
1. Zastupitelstvo města Slavičín dne 21. 10. 2020 usnesením č. XIV/4/2020 vyhlásilo dotační program na 

rok 2021: „Podpora sportovní a tělovýchovné činnosti v roce 2021“ (dále jen „dotační program“). 
2. Dne 16. 12. 2020 podal příjemce podle § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. a na základě vyhlášeného 

dotačního programu žádost o poskytnutí programové dotace (dále jen „dotace“) z rozpočtu 
poskytovatele ve výši 80.000 Kč.  

3. Na základě vyhlášeného dotačního programu a výše uvedené žádosti poskytuje poskytovatel příjemci za 
podmínek uvedených v Obecných pravidlech pro poskytování dotací města Slavičín, v dotačním 
programu a v této smlouvě dotaci z rozpočtu poskytovatele na rok 2021 ve výši 60.000 Kč, slovy: 
šedesát tisíc korun českých. 

 
 

Čl. II 
Účel dotace 

 
1. Dotace se poskytuje za účelem:  

Činnost florbalového družstva mužů, starších žáků, mladších žáků, žákyň organizovaných 
spolkem Florbal Snipers Slavičín, z.s. v roce 2021, jejich účast v pořádaných soutěžích, turnajích 
- sportovní vybavení: dresy, florbalové a tréninkové pomůcky, opravy a údržba, cestovné, 

startovné, rozhodčí, moderátoři, lektoři, propagace a dokumentace. 
Doba, v níž má být stanoveného účelu dosaženo: leden – prosinec 2021. 

2. Způsobilými výdaji dle čl. II odst. 1. se rozumí náklady vztahující se k období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021, 
přičemž tyto náklady musí být uhrazeny do dne předložení vyúčtování (dle čl. III odst. 3 této smlouvy). 

3. Neuznatelné výdaje jsou stanoveny ustanovením bodu 10.6. dotačního programu. 
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Čl. III 
Splatnost dotace 

 
1. Finanční prostředky, tvořící dotaci, budou poskytnuty takto:  

- záloha ve výši 80 % schválené dotace, tj. částka 48.000 Kč, bude převedena z účtu poskytovatele 
na účet příjemce (příp. bude vyplacena v hotovosti) do 30 dnů od podpisu smlouvy, 

- doplatek dotace, tj. částka 12.000 Kč, bude převeden z účtu poskytovatele na účet příjemce (příp. 
bude vyplacen v hotovosti) do 30 dnů od předložení Závěrečné zprávy o realizaci projektu a 
vyúčtování dotace, nejpozději však do 31. 12. 2021. 

2. Poskytnutím dotace se pro účely této smlouvy rozumí odepsání příslušné splátky z účtu poskytovatele. 
3. Závěrečnou zprávu a vyúčtování dotace předloží příjemce nejpozději do 30. 11. 2021, v případě dotace 

na akci, která se uskuteční po tomto termínu, nejpozději do 11. 12. 2021. V případě nedodržení 
stanoveného termínu zaniká nárok příjemce na poskytnutí finančních prostředků dle čl. I.  

4. Závěrečnou zprávu o realizaci projektu a vyúčtování na předepsaném tiskopise (příloha č. 1 této 
smlouvy) předloží příjemce odboru ekonomickému Městského úřadu ve Slavičíně. 

5. Po odsouhlasení Závěrečné zprávy o realizaci projektu a kontrole vyúčtování dotace poukáže 
poskytovatel finanční prostředky dle bodu 1. V případě, že prokázané náklady nedosáhnou výše 
schválené dotace, poukáže poskytovatel příjemci částku ve výši prokázaných nákladů.  

 
 

Čl. IV 
Kontrola čerpání dotace 

 
1. Příjemce je oprávněn použít dotaci pouze k účelu uvedenému v čl. II odst. 1. této smlouvy. 
2. Příjemce odpovídá za řádnou evidenci čerpání dotace ve svém účetnictví v souladu s obecnými 

závaznými právními předpisy.  
3. Doklady, prokazující náklady placené z dotace, musí být viditelně označeny textem: dotace města 

Slavičín 2021. Příjemce zajistí archivaci dokladů po dobu 5 let od předložení vyúčtování dotace. 
4. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli Závěrečnou zprávu o realizaci projektu a vyúčtování 

poskytnuté dotace v termínu dle čl. III odst. 3. této smlouvy. Pravidla vyúčtování dotace jsou součástí 
smlouvy (příloha č. 2). Vyúčtováním dotace se rozumí předložení těchto dokladů: 
- soupis dokladů vztahujících se k úhradě nákladů na stanovený účel ve výši poskytnuté  
- kopie dokladů včetně dokladů o úhradě, 
- dokumentace týkající se zajištění publicity dle čl. V odst. 2. této smlouvy 

5. Pokud příjemce nepředloží ve stanoveném termínu vyúčtování, nebo nevrátí nevyčerpanou část dotace 
na účet poskytovatele, bude poskytovatel vymáhat nevrácenou dotaci na základě příslušných právních 
předpisů. 

6. Příjemce, který v průběhu čerpání dotace zjistí, že nemůže dotaci na schválený projekt v plném rozsahu 
využít, informuje o této skutečnosti poskytovatele a bez zbytečného odkladu vrátí nevyčerpanou část již 
poskytnuté zálohy dotace na účet poskytovatele. 

7. Jestliže příjemce nemůže z objektivních důvodů realizovat schválený projekt, může požádat 
poskytovatele o změnu účelu, místa nebo doby realizace projektu. Nový projekt musí odpovídat 
podmínkám programu původního projektu.  

8. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli na základě jeho požadavku provedení kontroly všech 
prvotních účetních dokladů za účelem prověření předloženého vyúčtování. Poskytovatel je oprávněn u 
příjemce vykonávat veřejnosprávní kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, ve znění pozdějších předpisů.  

9. Nedodržení podmínek dotace stanovených touto smlouvou bude považováno za porušení rozpočtové 
kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb. O uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové 
kázně rozhodne poskytovatel. 

10. V případě, že bude zjištěno, že příjemce nesplnil cíle projektu, tj. nedodržel účel, ke kterému byla dotace 
poskytnuta, je povinen dotaci vrátit na účet poskytovatele ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení písemné 
výzvy k vrácení dotace zaslané poskytovatelem. 

11. Dotace nebude vyplacena nebo již poskytnutou zálohu bude příjemce povinen vrátit v případě, že při 
kontrole závěrečné zprávy bude zjištěno, že má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti vůči 
poskytovateli nebo vůči jím zřízeným organizacím či založeným společnostem.  

12. V případě přeměny je příjemce povinen zajistit plnění podmínek dotace u svého právního nástupce.  
13. V případě zrušení právnické osoby s likvidací je příjemce povinen podle § 1895 a násl. občanského 

zákona postoupit svá práva a povinnosti podle této smlouvy třetí osobě, která bude namísto příjemce 
provozovat činnost, na kterou je dotace poskytnuta.  
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Čl. V 
Pravidla publicity 

 
1. Pravidla publicity jsou stanovena ustanovením čl. VIII Obecných pravidlech pro poskytování dotací města 

Slavičín. 
2. Zvolené nástroje a prostředky zajištění publicity: 

Slavičínský zpravodaj, Slovácký deník, Zlínský deník, banner města Slavičín. 
Poskytovatel je oprávněn kontrolovat dodržování a realizaci povinné publicity. 

3. Poskytovatel souhlasí s bezplatným užitím znaku/loga poskytovatele v rámci podpořeného projektu. 
Příjemce je oprávněn používat znak/logo poskytovatele pouze po dobu realizace projektu a za podmínek 
stanovených touto smlouvou. 

4. Příjemce je povinen pro účely kontroly archivovat dokumentaci týkající se zajištění publicity. Tato bude 
doložena k vyúčtování projektu. Při poskytnutí dotace ve výši do 20 000 Kč bude nesplnění a nedoložení 
výše uvedených podmínek zohledněno jako znevýhodňující kritérium při posuzování dalších žádostí o 
dotaci. V případě poskytnutí dotace ve výši nad 20 000 Kč bude za porušení smluvních podmínek 
požadováno navrácení 10 % z poskytnuté dotace v daném kalendářním roce. 
O splnění Pravidel publicity rozhoduje administrátor na základě předložené dokumentace v závěrečném 
vyúčtování projektu. 

 
 

Čl. VI 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. 
2. Veškeré změny nebo doplňky ke smlouvě mohou být učiněny pouze formou písemných dodatků. 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že veřejnoprávní smlouva bude zveřejněna podle § 10d zákona č. 

250/2000 Sb.  
4. Spory z právních vztahů vzniklých z této smlouvy rozhoduje podle správního řádu Krajský úřad 

Zlínského kraje. 
5. Právní vztahy mezi účastníky výslovně touto smlouvou neupravené se jinak řídí ustanoveními části páté 

správního řádu, a za podmínek uvedených v § 170 správního řádu i příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

 
 
 
Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
 Poskytnutí dotace a uzavření smlouvy 

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Slavičín 
Datum a číslo jednací: 03. 02. 2021, usnesení č. XVI/1/2021 

 
 
Ve Slavičíně dne 22. 02. 2021. 
 
 
Za poskytovatele:     Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………                   …………………………………………. 
Mgr. Tomáš Chmela     Mgr. Filip Papež  
 
  


