
Veřejnoprávní smlouva č. 2023/xx/xx - xxx o poskytnutí dotace   

z rozpočtu města Krásná Lípa  
  

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami 

 

Město Krásná Lípa se sídlem Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa 

IČ: 00261459,  

zastoupené Janem Kolářem, starostou města 

bankovní spojení: 926075399/0800 

(dále jen poskytovatel) 

 

a 

………………………………………. 

zastoupené ………………………….. 

IČ:  …………………………………. 

bankovní spojení: ………………….. 

(dále jen příjemce) 

 

Článek 1 

Účel a podmínky poskytnutí dotace  

(1) Předmětem smlouvy je poskytnutí neinvestiční finanční podpory (dotace) výše uvedenému 

příjemci ve výši …… Kč (slovy: ……………..korunčeských) z rozpočtu města Krásná 

Lípa na rok 2023. 

(2) Příjemce se zavazuje použít dotaci v souladu s podmínkami vyhlášeného Dotačního 

programu na podporu kulturní, sportovní, tělovýchovné činnosti a práci s mládeží 

schváleného zastupitelstvem města, usnesením č. xx-xx/2022 ze dne 5. prosince 2022 na: 

a) „ činnost“ ve výši ….. Kč  

b) akci „xxxxx“ ve výši ………. Kč pořádanou dne ……2023 

Organizace je povinna uvést v propagačních materiálech akce a tiskových zprávách o akci 

text „Akci finančně podpořilo město Krásná Lípa“ nebo uvést logo města. Propagační 

materiál je organizace povinna doložit k vyúčtování dotace na akci. 

 
 

Článek 2 

Podmínky čerpání dotace  

(1)Prostředky dotace mohou být příjemcem použity výhradně k účelům uvedeným v čl. 1 této 

smlouvy a za podmínek stanovených v této smlouvě.  

 

(2)Schválená dotace na činnost bude převedena jednorázově formou bezhotovostní platby na 

příslušný účet příjemce do 10 dnů po podpisu této smlouvy. 

 Schválená dotace na akci bude převedena jednorázově formou bezhotovostní platby na 

příslušný účet příjemce neprodleně po předložení a schválení vyúčtování akce. V případě, 

že žadatel prokáže 50% zajištění akce z vlastních zdrojů, může mu být poskytnuta dotace 

před konáním akce. 

 

(3)Příjemce přijímá dotaci a odpovídá za hospodárné použití přidělených prostředků 

v souladu s účelem poskytnutí dotace.  

 

(4)Příjemce zajistí ve svém účetnictví, v souladu s obecně platnými předpisy, řádné a 

oddělené sledování použitých prostředků dotace. 



 

(5)Příjemce je oprávněn použít dotaci nejpozději do 31. 12. 2023.  

 

 

Článek 3 

Vyúčtování dotace  

(1)Vyúčtování dotace bude doloženo v souladu s vyhlášeným programem na formulářích 

Vyúčtování dotace na činnost a Vyúčtování dotace na akci se všemi přílohami. 

 K vyúčtování je nutno předložit kopie účetních dokladů ve výši poskytnuté dotace vč. 

dokladů o úhradě (příjmový či výdajový pokladní doklad, výpis z účtu). Na originálech 

účetních dokladů musí být uvedeno: „Dotace 2023 Krásná Lípa“. 

 Vyúčtování dotace na činnost musí být doručeno podatelně MěÚ Krásná Lípa do 30. 11. 

2023. 

 Vyúčtování dotace na akce musí být doručeno podatelně MěÚ Krásná Lípa do dvou 

měsíců po uskutečnění akce. 

 (2) Dotaci na činnost nespotřebovanou ve stanovené lhůtě, je příjemce povinen vrátit do 

rozpočtu města Krásná Lípa do 10 dnů po podání vyúčtování, a to na účet uvedený 

v identifikaci poskytovatele v záhlaví této smlouvy. 

 

Článek 4 

Ostatní ujednání 

 

(1) Příjemce dotace prohlašuje, že není dlužníkem města Krásná Lípa ani jeho příspěvkových 

organizací či dceřiných společností. 

 

(2) Příjemce se zavazuje zveřejnit vhodným způsobem finanční podporu města Krásná Lípa  

 

(3) Jakýkoliv zamýšlený právní úkon příjemce dotace, uskutečňovaný v souladu se zákonem 

     č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností v době platnosti této smlouvy, je 

příjemce dotace povinen oznámit předem poskytovateli dotace a je povinen zajistit, aby jeho 

právní nástupce splnil všechny povinnosti vyplývající z této smlouvy. V případě porušení této 

povinnosti je poskytovatel dotace oprávněn od této smlouvy odstoupit a požadovat vrácení 

dotace či její části zpět. Zrušení občanského sdružení, spolku či organizace příjemce dotace 

s likvidací v době platnosti této smlouvy, je důvodem pro odstoupení od této smlouvy 

poskytovatelem dotace s právem poskytovatele dotace požadovat vrácení celé dotace zpět.  

 

Článek 5 

Odstoupení od smlouvy 

 

(1) V případě porušení podmínek uvedených v této smlouvě ze strany příjemce, má 

poskytovatel právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení poskytnuté dotace v plné 

výši či její části.  

 

(2) Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení příjemci 

s uvedením důvodu odstoupení a částkou, kterou poskytovatel požaduje vrátit. Platnost 

smlouvy na základě této skutečnosti končí poslední kalendářní den měsíce, ve kterém bylo 

oznámení o odstoupení od smlouvy druhé straně doručeno. 

 



(3) Jestliže poskytovatel požaduje vrácení poskytnuté dotace, ať už z části nebo v plné výši, je 

příjemce povinen ke dni ukončení platnosti této smlouvy požadovanou částku 

poskytovateli vrátit. 

 

Neoprávněně zadržované finanční prostředky mohou být poskytovatelem úročeny úrokem 

z prodlení podle platné právní úpravy.  
 

Článek 6 

Závěrečná ustanovení 

 

(1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do dne odsouhlasení správnosti 

předloženého vyúčtování dotace poskytovatelem s vyjádřením, že dotace byla poskytnuta a 

čerpána v souladu se smlouvou nebo do dne vrácení dotace v případech stanovených v této 

smlouvě. 

(2) Příjemce svým podpisem stvrzuje, že tuto smlouvu četl, a že souhlasí s jejím zněním. 

Výslovně se zavazuje, že podmínky poskytnutí dotace bude respektovat a je si vědom 

možných důsledků porušení této povinnosti.   

 

(3) Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou a musí být 

podepsány oběma smluvními stranami.  

(4) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 

(5) Poskytnutí dotace bylo schváleno Zastupitelstvem města Krásná Lípa dne 6. března 2023, 

usnesení č. x-xx/2023. 

(6) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z toho jeden 

stejnopis pro poskytovatele, jeden stejnopis pro příjemce. 

 

 

 

 

 

V Krásné Lípě dne ……………..    V Krásné Lípě dne……………..  

 

 

 ……………………………     ……………………………. 

    Jan Kolář                                 

  starosta města      předseda 

 

 

 

 
 


