
Č. smlouvy:  

23-05-… 
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

 

I. 
Smluvní strany 

 

1. statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany  
      Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno 

jehož jménem jedná starosta městské části Brno-Tuřany Radomír Vondra 
IČ: 44992785/22, č.ú.: 16622621/0100 
(dále jen poskytovatel) na straně jedné 
 

2. Příjemce 
se sídlem 
zastoupen 
IČ 
bankovní spojení 
(dále jen příjemce) na straně druhé 
  

II. 
Základní ustanovení 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o finanční kontrole“) veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni 
příslušná ustanovení tohoto zákona.  

2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení prostředků poskytnutých z rozpočtu 
poskytovatele je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon č. 250/2000 Sb.“). V případě porušení rozpočtové kázně bude postupováno dle 
zákona č. 250/2000 Sb. 
 

III. 
Předmět smlouvy 

1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci neinvestiční dotaci ve výši 
………………..,- Kč a příjemce tuto dotaci přijímá. 

2. Příjemce se zavazuje použít dotaci na ………………………………… v roce 2023. 
 

IV. 
Lhůta a způsob poskytnutí dotace 

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout dotaci příjemci na běžný účet příjemce č. 
…………………………. do 14 dnů od podpisu smlouvy. 

 
V. 

Práva a povinnosti příjemce 
1. Příjemce je povinen nejpozději do 15.12.2023 předložit poskytovateli vyúčtování 

poskytnuté dotace a doložit výdaje, které byly z dotace hrazeny. Příjemce je povinen 
doložit soupis a kopie všech prvotních dokladů prokazující vznik uznatelných výdajů 
a doložit splnění povinnosti dle odstavce 10 tohoto článku. 

2. V případě nevyčerpání finančních prostředků poskytnuté dotace, je příjemce povinen 
vrátit tyto prostředky na účet poskytovatele nejpozději do 31.12.2023. 

3. Příjemce je povinen řádně v souladu s právními předpisy uschovat originály všech 
účetních dokladů vztahujících se k vyúčtování dotace. 

4. Příjemce je povinen na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetních 
dokladů týkajících se projektu. 

5. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli v souladu se zákonem o finanční kontrole 
řádné provedení průběžné a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky 



z poskytnuté dotace, jejich použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, 
provedení kontroly faktické realizace činnosti na místě a předložit při kontrole všechny 
potřebné účetní a jiné doklady. Kontrola na místě bude dle pokynu poskytovatele 
provedena v sídle (místě podnikání, místě bydliště) příjemce, v místě realizace projektu 
nebo v sídle poskytovatele. 

6. Příjemce je povinen nepřevést realizaci projektu ani poskytnutou dotaci na jiný právní 
subjekt. 

7. Příjemce je povinen po dobu 1 roku od ukončení realizace projektu nezcizit drobný 
dlouhodobý majetek pořízený z prostředků získaných z dotace poskytnuté na základě 
této smlouvy. 

8. Je-li příjemcem dotace právnická osoba, je tato povinna v případě přeměny nebo zrušení 
právnické osoby s likvidací uvést poskytovatele dotace z této veřejnoprávní smlouvy jako 
případný subjekt, který je oprávněn uspokojit se z výtěžku likvidace. 

9. Příjemce je povinen uvádět informaci o podpoře městské části na svých internetových 
stránkách, má-li je zřízeny. V případě jednorázové akce stačí informaci uvést pouze na 
propagačních materiálech k akci.  

10. Příjemce je povinen umístit znak městské části v místě pořádání jednorázové sportovní 
akce (velikost podkladové desky minimálně cca 150x50 cm).  

11. Příjemce je povinen zaslat v průběhu kalendářního roku jeden příspěvek informující 
o účelu, na který byla dotace poskytnuta, do zpravodaje Listy.  

12. Porušení povinností uvedených v odstavci 1 tohoto článku je považováno za porušení 
méně závažné povinnosti ve smyslu ust. § 22 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. Odvod za 
porušení rozpočtové kázně při předložení vyúčtování dotace po stanovené lhůtě se 
stanoví následujícím procentním rozmezím: 
a) do 7 kalendářních dnů                       5% poskytnuté dotace 
b) od 8 do 30 kalendářních dnů           10% poskytnuté dotace 
c) od 31 do 50 kalendářních dnů         20% poskytnuté dotace 

 
 

VI. 
Ostatní ujednání 

1. Pokud při výkonu práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude učiněn právní úkon 
písemně a písemnost je zaslána poskytovatelem poštovních služeb doporučeně na 
poslední známou adresu účastníka, který si ji nepřevezme, považuje se den, kdy je 
písemnost vrácena odesílateli, za den jejího doručení adresátovi. 

2. Tato smlouva smí být měněna pouze formou písemných dodatků, a to pouze s 
předchozím souhlasem obou smluvních stran.   

3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že souhlasí s jejím obsahem a na 
důkaz toho připojují své podpisy. 

 
Doložka 

ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) 
 

O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy rozhodla Rada městské části Brno-Tuřany na 
xx/VIII. schůzi Rady městské části Brno-Tuřany dne xx.x.2023. 
 
V Brně dne       V Brně dne 
 
 
 
 
 

………………………….…...                                            ….……….………………… 
                Za poskytovatele            Za příjemce 
                Radomír Vondra                                                                 
           starosta MČ Brno-Tuřany      


