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Veřejnoprávní smlouva 

 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Morkovice-Slížany  

na rok 2022 

 
 

Čl. I. 

Smluvní strany 

  

Poskytovatel: 

Město Morkovice-Slížany 

zastoupeno starostou Mgr. Pavlem Horákem 

sídlo: Náměstí 900, Morkovice, 768 33 Morkovice-Slížany 

IČ: 002 87 504, DIČ: CZ00287504 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

A 

 

Žadatel: 

Římskokatolická farnost Morkovice 

zastoupena farářem Mgr. Janem Plodrem 

sídlo: Nádražní 17, Morkovice, 768 33 Morkovice-Slížany 

IČO: 181 90 341 

Číslo účtu: 235 700 976/0600 

 (dále jen „příjemce“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Morkovice-Slížany (dále jen smlouva): 

 

Čl. II 

Účel dotace  

 

2.1 Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory z rozpočtu 

poskytovatele ve formě dotace (dále jen „dotace“) na činnost žadatele v roce 2022, konkrétně 

na činnost mládeže z farnosti: 

 - pořízení hudební aparatury, 

 - ubytování mládeže na táboře, 

 - sportovní vybavení pro mládež, 

  na základě žádosti pod č.j. 827/2021 ze dne 25.10.2021 (dále jen „činnost“). 

2.2. Dotace je poskytnuta v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Čl. III 

Výše a způsob poskytnutí dotace 

 

3.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci ve výši 10 500,00 Kč,(slovy: 

Desettisícpětsetkorunčeských) na realizaci činnosti uvedené v čl. II. odst. 2.1 této smlouvy.  

3.2 Dotace bude poukázána jednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený v 

záhlaví smlouvy nejpozději do 60 dnů od podpisu této smlouvy, není-li dohodnuto jinak. 
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Čl. IV. 

Podmínky použití dotace, práva a povinnosti příjemce 

 

4.1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci činnosti v období od 1.1.2022 do 

30.11.2022. 

4.2. Čerpáním dotace se rozumí úhrada nákladů na činnost hrazených z dotace a vzniklých při 

realizaci činnosti vyplacením finančních prostředků v hotovosti nebo bankovním převodem ve 

prospěch jiné oprávněné právnické či fyzické osoby.  

4.3. Dotaci lze použít na úhradu nákladů vzniklých v období od 1.1.2022 do 30.11.2022 

vztahujících se ke stanovenému účelu a které budou uhrazeny nejpozději do 30.11.2022.  

4.4 Dotaci nelze použít na neuznatelné náklady, kterými se rozumí: 

• náklady na pořízení majetku příjemce, pokud tento majetek nesouvisí s účelem dotace;  

• odpisy hmotného i nehmotného majetku, akontace leasingu a leasingových splátek 

• nákup darů;  

• pohoštění, občerstvení;  

• odměny pořadatelům. 

• hovorné za telefony, 

• správní aj. poplatky, úvěry, pokuty, úroky z prodlení a penále, manka a škody; 

• úhrada daní včetně daně s přidané hodnoty, je-li příjemce plátcem DPH;  

• poskytnutí dotace nebo její části třetí osobě. 

4.5 Příjemce je povinen předložit poskytovateli závěrečnou zprávu o činnosti za rok 2022, na 

níž byla dotace poskytnuta, nejpozději do 15.12.2022.  

4.6. Závěrečná zpráva musí obsahovat:  

• stručný popis realizované činnosti; 

• finanční vypořádání dotace; 

• další přílohy dle účelu dotace. 

4.7. Příjemce doloží finanční vypořádání dotace soupisem všech prvotních účetních a dalších 

dokladů prokazujících vznik uznatelných nákladů. 

4.8. Příjemce doloží k vyúčtování: 

• fotokopie faktur; 

• u hotovostních plateb fotokopie úplných výdajových dokladů včetně příloh (stvrzenky, 

paragony apod.), na základě kterých je pokladní doklad vystaven; 

• u bezhotovostních plateb fotokopie všech výpisů z bankovního účtu, které dokládají 

úhradu předložených faktur, plateb a účetním dokladem z účetnictví; 

4.9 V případě, že dotace nebyla použita v celé výši, je příjemce povinen vrátit její nevyčerpanou 

část (dále jen „vratka dotace“) na účet poskytovatele nejpozději do 10 dnů ode dne předložení 

vyúčtování poskytovateli a písemně informovat poskytovatele o zaslané vratce dotace 

s uvedením částky.  

4.10 Příjemce je povinen průběžně informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly 

při vymáhání zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici 

věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky. Zejména je příjemce povinen písemně oznámit 

poskytovateli do 10 dnů ode dne, kdy došlo k události, skutečnosti, které mají nebo mohou mít 

za následek příjemcův zánik, transformaci, sloučení či splynutí s jiným subjektem, změnu 

statutárního orgánu příjemce, změnu vlastnického vztahu příjemce k věci, na niž se dotace 

poskytuje, apod. 

4.11 Příjemce je povinen po dobu 5 let od skončení akce archivovat následující podkladové 

materiály: 
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• žádost včetně povinných příloh, 

• tuto smlouvu, 

• originály všech dokladů, prokazujících čerpání dotace, 

• dokumentaci o zadání veřejné zakázky, je-li zadávána, 

• závěrečnou zprávu a finanční vyúčtování dotace. 

 

Čl. V. 

Kontrola 

 

5.1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole veřejnou finanční 

podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona a příjemce je povinen umožnit 

poskytovateli kdykoli kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta, po 

dobu 5. let od ukončení financování činnosti ze strany poskytovatele. 

 

Čl. VI. 

Důsledky porušení povinností příjemce 

 

6.1 V případě, že příjemce použije dotaci nebo její část na jiný účel než účel sjednaný touto 

smlouvou nebo poruší-li povinnosti stanovené touto smlouvou, dopustí se porušení rozpočtové 

kázně a poskytovatel postupuje dle ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů. Odvod za porušení rozpočtové kázně bude vyměřen dle závažnosti 

porušení podmínek. 

6.2. V případě, že příjemce použije dotaci na jiný účel než účel sjednaný touto smlouvou, bude 

vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně v celé výši poskytnuté dotace. 

6.3 V případě, že příjemce použije část dotace na jiný účel než účel sjednaný touto smlouvou 

bude vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši neoprávněně použité části dotace. 

6.4. Nebude-li předložená zpráva a finanční vyúčtování dotace obsahovat všechny náležitosti 

stanovené touto smlouvou, vyzve jej poskytovatel k odstranění tohoto nedostatku. Porušení 

rozpočtové kázně se příjemce dopustí, neodstraní-li tento nedostatek ve lhůtě 15 dnů od 

doručení výzvy. 

6.5. Při méně závažném porušení rozpočtových pravidel, je stanoven odvod za takovéto 

porušení takto:  

 

 

 

Typ porušení smluvních ujednání (procentní sazba bude v případě 

porušení jednotlivých ujednání uplatňována kumulativně) 

Výše odvodu v % 

z celkově 

poskytnuté dotace 

Předložení vyúčtování a závěrečné zprávy o využití dotace 

s prodlením do 10 kalendářních dnů od data uvedeného ve 

smlouvě  

2%  - 8 %  

Předložení vyúčtování a závěrečné zprávy o využití dotace s 

prodlením do 30 kalendářních dnů od data uvedeného ve smlouvě  
5 % - 10 % 

Předložení doplněného vyúčtování a závěrečné zprávy o využití 

dotace s prodlením do 15 kalendářních dnů od marného uplynutí 

náhradní lhůty, uvedené ve výzvě k doplnění vyúčtování  

5 % - 10 % 

Porušení povinnosti informovat poskytovatele o změnách 

zakladatelské listiny, adresy sídla, bankovního spojení, 

statutárního zástupce a o jiných změnách, které mohou podstatně 

2% - 8% 
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ovlivnit způsob finančního hospodaření příjemce a náplň jeho 

aktivit ve vztahu k dotaci 

 

6.6. Dotace či její části se považují za vrácené dnem, kdy byly připsány na účet poskytovatele. 

 

Čl. VII. 

Závěrečná ustanovení 

 

7.1 Příjemce svým podpisem vyslovuje souhlas s tím, že obsah smlouvy může poskytovatel, 

jako územně samosprávný celek, zveřejnit. Příjemce svým podpisem vyslovuje souhlas se 

zveřejněním smlouvy podle ustanovení §10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  

7.2. Případné změny a doplňky této smlouvy vyjma změn týkajících se údajů uvedených 

v záhlaví této smlouvy je možné učinit pouze písemně na základě oboustranně podepsaných a 

vzestupně číslovaných dodatků. Při změně čísla účtu příjemce, na který byla dotace zaslána, je 

příjemce povinen předložit kopii smlouvy o běžném účtu, která bude obsahovat číslo nového 

účtu, v případě, že platby budou probíhat na tomto účtu. 

7.3 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

7.4 Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží příjemce a jedno 

poskytovatel. 

7.5 O poskytnutí této dotace a o uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Morkovice-Slížany 

usnesením č. 16/86/2021 ze dne 15. prosince 2021. 

 
 

V Morkovicích dne 4.2.2022                                        V Morkovicích dne 4.2.2022  

 

 

 

 

 

 

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

                   příjemce                    Mgr. Pavel Horák, starosta 

                                                                                               město Morkovice-Slížany   

                                       

 

 

 

 

 

 


