
 1

Smlouva o poskytnutí příspěvku 
z prostředků města Králíky pro rok 2015 v rámci Dotačního programu města Králíky 

 

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění   
 

Číslo smlouvy: 43/2015/ŠKT 
 
Město Králíky 
Velké náměstí 5, 561 69 Králíky 
IČ: 0000279072 
Zastoupené: Janou Ponocnou, starostkou 
Č. ú.: 1324193309/0800, ČS a.s., pobočka Králíky 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
TJ Jiskra Králíky, o.s., zastoupená panem Bedřichem Novotným 
Sídlo/bydliště žadatele: Nádražní 488, 561 69 Králíky 
Datum narození (pokud je žadatelem fyzická osoba): - 
IČ (pokud je žadatelem právnická osoba): 00529699  
Číslo účtu: 1324096349/0800   
Variabilní symbol: 2015 
Specifický symbol:  
Hotovost: - 
(dále jen příjemce), 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto smlouvu o poskytnutí finančního 
příspěvku: 

I. 
1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci neinvestiční příspěvek ve výši: 

20 000,00 Kč,-- (dále jen příspěvek) na akci: 
 

Doprava hokejové přípravky na soutěže v roce 2015 
 

2. Účelem poskytnutí příspěvku je úhrada části výdajů dle směrnice města Králíky 
„Pravidla pro poskytování veřejné podpory - grantů a příspěvků z rozpočtu Města 
Králíky“ (dále jen Pravidla) a vyhlášeného dotačního programu města Králíky pro rok 
2015 na oblast podpory: Oblast 1.1, bod A) - doprava, turnaje. Realizace projektu 
proběhne do konce roku 2015. 

 
3. Příspěvek může být poskytnut:  

a) převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 14 dnů 
ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Dnem zaplacení se 
rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu poskytovatele; 

b) výplatou hotovosti v pokladně města na základě „Příkazu k výplatě“, který 
zpracuje odbor školství, kultury a tělovýchovy MÚ Králíky (dále jen „OŠKT“). 
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II. 
1. Příjemce na základě této smlouvy příspěvek přijímá a zavazuje se ho použít výlučně 

v souladu s účelem poskytnutí příspěvku dle čl. I odst. 2. této smlouvy, s podmínkami 
stanovenými v této smlouvě a Pravidly, která jsou zveřejněna na webových stránkách 
města Králíky (www.kraliky.eu). Příspěvek musí být použit účelně a hospodárně.  

 
2.  Příjemce   je   povinen v kontaktu s médii uvádět,  že akce  proběhla   za  finanční 

spoluúčasti poskytovatele a na  všech  propagačních a informačních materiálech  
uvádět buď logo regionu Králicko,   které    je   zveřejněné   na webových   stránkách 
města Králíky    (www.kraliky.eu ), případně lze, na základě individuální žádosti, použít 
oficiální znak města Králíky. Užití znaku města Králíky schvaluje Rada města Králíky 
na základě žádosti, žádost o užití znaku města podává žadatel prostřednictvím OŠKT. 

 
3.  Příjemce je povinen na konanou akci upozornit poskytovatele 5 dnů před samotným 

termínem konání akce pro případ návštěvy výše uvedené akce zástupcem nebo 
zástupci poskytovatele. 

 
4.  Příjemce příspěvku je povinen nejpozději do 30 dnů od ukončení projektu nebo akce 

předložit městu Králíky vyúčtování, nejdéle však do 31. 12. daného kalendářního roku. 
Podmínky pro vyúčtování jsou stanoveny v Pravidlech a v příloze č. 3 k těmto 
Pravidlům. Při využití a vyúčtování finančního příspěvku je příjemce povinen 
dodržovat příslušné právní předpisy. Nevyužité peněžní prostředky budou vráceny do 
31. 12. daného kalendářního roku na účet města Králíky č. 1324193309/0800. 

 
5.  Příjemce se zavazuje vést řádně a odděleně evidenci čerpání poskytnutého příspěvku 

v účetnictví a originály dokladů označit tak, aby bylo možno dokladovat to, co bylo 
z poskytnutého příspěvku hrazeno. 

 
6. Smluvní strany se dohodly, že pokud příjemce poruší některý ze svých závazků dle 

této smlouvy, zejména tím, že použije příspěvek nebo jeho část na jiný, než touto 
smlouvou sjednaný účel, nebo poruší některou z dalších  podmínek použití příspěvku, 
bude to považováno za porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 
250/2000 Sb., v platném znění, dle něhož,  porušením rozpočtové kázně v územních 
rozpočtech je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků 
patřících či svěřených územnímu samosprávnému celku. Územní samosprávný celek 
uloží osobě, která se tohoto porušení kázně dopustila, odvod do svého rozpočtu ve 
výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků svého rozpočtu spolu 
s povinností zaplatit penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo 
zadržených prostředků, nejvýše však do výše této částky. Povinná osoba musí 
uložený odvod spolu s penále odvést do rozpočtu územního samosprávného celku ve 
stanovené lhůtě. Povinnou osobou ve smyslu citovaného zákona se rozumí příjemce 
a územním samosprávným celkem poskytovatel.  

 
7.  V případě, že příjemce zvlášť závažným způsobem poruší ustanovení této smlouvy, tj. 

nevede účetnictví nebo neumožní kontrolu čerpání příspěvku (včetně účetnictví) 
anebo čerpá příspěvek zjevně v rozporu se smlouvou,  je poskytovatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. Odstoupením se smlouva ruší ex nunc (tj. dnem následujícím 
po doručení právního úkonu odstoupení příjemci). Poskytovatel a příjemce v dalším 
postupují dle čl. II. bodu 4.  
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8.  V případě přeměny nebo zrušení organizace je příjemce příspěvku povinen oznámit 
tuto skutečnost poskytovateli příspěvku s návrhem na vypořádání příspěvku. 

 
9. Výdaje, které nemusí být prokázány a které budou prokázány paušální částkou: 

a)  použití motorového vozidla při realizaci projektu (Kč 5,-- á 1 km) za podmínky 
dodání kopie technického průkazu vozidla a vyplněného přehledu jízd; 

b) další paušální výdaje nejsou stanoveny. 
  
 

III. 
1. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně, na základě 

oboustranně podepsaných, chronologicky číslovaných dodatků. 
 
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že smlouvu uzavírají z vážné a svobodné vůle. Její 

obsah může kterákoliv strana zveřejnit.  
 
3. Schvalovací doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

v platném znění: poskytnutí tohoto příspěvku bylo schváleno usnesením  Rady  
města Králíky (případně Zastupitelstvem města Králíky) číslo ZM/2015/07/103 ze dne 
14. 09. 2015. 

 
4. Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž poskytovatel dotace obdrží jeden 

výtisk a příjemce jeden výtisk. 
 
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
6. Bližší podmínky pro čerpání finančních prostředků a podmínky případné spoluúčasti 

žadatele u projektů zařazených do dotační části programu města včetně maximální 
výše spoluúčasti města na realizovaném projektu (netýká se kategorie přímé 
příspěvky, které jsou poskytovány přímo bez finanční spoluúčasti příjemce 
dotace) jsou uvedeny v průvodním dopise s oznámením o přidělení finančních 
prostředků a na protokolu o předběžné veřejnosprávní kontrole. 

 
 
 
 
V Králíkách dne 27. 9. 2015    V ………………….dne……………… 
 
 
 
 
 
…………………………….     ………………………………. 
         Město Králíky          Organizace  
          Poskytovatel           Příjemce 
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Smlouva o poskytnutí příspěvku 
z prostředků města Králíky pro rok 2015 v rámci Dotačního programu města Králíky 

 

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění   
 

Číslo smlouvy: 44/2015/ŠKT 
 
Město Králíky 
Velké náměstí 5, 561 69 Králíky 
IČ: 0000279072 
Zastoupené: Janou Ponocnou, starostkou 
Č. ú.: 1324193309/0800, ČS a.s., pobočka Králíky 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
TJ Jiskra Králíky, o.s., zastoupená panem Bedřichem Novotným 
Sídlo/bydliště žadatele: Nádražní 488, 561 69 Králíky 
Datum narození (pokud je žadatelem fyzická osoba): - 
IČ (pokud je žadatelem právnická osoba): 00529699  
Číslo účtu: 1324096349/0800   
Variabilní symbol: 2015 
Specifický symbol:  
Hotovost: - 
(dále jen příjemce), 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto smlouvu o poskytnutí finančního 
příspěvku: 

I. 
1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci neinvestiční příspěvek ve výši: 

2 742,00 Kč,-- (dále jen příspěvek) na akci: 
 

Doprava mládežnického oddílu stolního tenisu na utkání, turnaje 
 

2. Účelem poskytnutí příspěvku je úhrada části výdajů dle směrnice města Králíky 
„Pravidla pro poskytování veřejné podpory - grantů a příspěvků z rozpočtu Města 
Králíky“ (dále jen Pravidla) a vyhlášeného dotačního programu města Králíky pro rok 
2015 na oblast podpory: Oblast 1.1, bod A) - doprava, turnaje. Realizace projektu 
proběhne do konce roku 2015. 

 
3. Příspěvek může být poskytnut:  

a) převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 14 dnů 
ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Dnem zaplacení se 
rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu poskytovatele; 

b) výplatou hotovosti v pokladně města na základě „Příkazu k výplatě“, který 
zpracuje odbor školství, kultury a tělovýchovy MÚ Králíky (dále jen „OŠKT“). 
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II. 
1. Příjemce na základě této smlouvy příspěvek přijímá a zavazuje se ho použít výlučně 

v souladu s účelem poskytnutí příspěvku dle čl. I odst. 2. této smlouvy, s podmínkami 
stanovenými v této smlouvě a Pravidly, která jsou zveřejněna na webových stránkách 
města Králíky (www.kraliky.eu). Příspěvek musí být použit účelně a hospodárně.  

 
2.  Příjemce   je   povinen v kontaktu s médii uvádět,  že akce  proběhla   za  finanční 

spoluúčasti poskytovatele a na  všech  propagačních a informačních materiálech  
uvádět buď logo regionu Králicko,   které    je   zveřejněné   na webových   stránkách 
města Králíky    (www.kraliky.eu ), případně lze, na základě individuální žádosti, použít 
oficiální znak města Králíky. Užití znaku města Králíky schvaluje Rada města Králíky 
na základě žádosti, žádost o užití znaku města podává žadatel prostřednictvím OŠKT. 

 
3.  Příjemce je povinen na konanou akci upozornit poskytovatele 5 dnů před samotným 

termínem konání akce pro případ návštěvy výše uvedené akce zástupcem nebo 
zástupci poskytovatele. 

 
4.  Příjemce příspěvku je povinen nejpozději do 30 dnů od ukončení projektu nebo akce 

předložit městu Králíky vyúčtování, nejdéle však do 31. 12. daného kalendářního roku. 
Podmínky pro vyúčtování jsou stanoveny v Pravidlech a v příloze č. 3 k těmto 
Pravidlům. Při využití a vyúčtování finančního příspěvku je příjemce povinen 
dodržovat příslušné právní předpisy. Nevyužité peněžní prostředky budou vráceny do 
31. 12. daného kalendářního roku na účet města Králíky č. 1324193309/0800. 

 
5.  Příjemce se zavazuje vést řádně a odděleně evidenci čerpání poskytnutého příspěvku 

v účetnictví a originály dokladů označit tak, aby bylo možno dokladovat to, co bylo 
z poskytnutého příspěvku hrazeno. 

 
6. Smluvní strany se dohodly, že pokud příjemce poruší některý ze svých závazků dle 

této smlouvy, zejména tím, že použije příspěvek nebo jeho část na jiný, než touto 
smlouvou sjednaný účel, nebo poruší některou z dalších  podmínek použití příspěvku, 
bude to považováno za porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 
250/2000 Sb., v platném znění, dle něhož,  porušením rozpočtové kázně v územních 
rozpočtech je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků 
patřících či svěřených územnímu samosprávnému celku. Územní samosprávný celek 
uloží osobě, která se tohoto porušení kázně dopustila, odvod do svého rozpočtu ve 
výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků svého rozpočtu spolu 
s povinností zaplatit penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo 
zadržených prostředků, nejvýše však do výše této částky. Povinná osoba musí 
uložený odvod spolu s penále odvést do rozpočtu územního samosprávného celku ve 
stanovené lhůtě. Povinnou osobou ve smyslu citovaného zákona se rozumí příjemce 
a územním samosprávným celkem poskytovatel.  

 
7.  V případě, že příjemce zvlášť závažným způsobem poruší ustanovení této smlouvy, tj. 

nevede účetnictví nebo neumožní kontrolu čerpání příspěvku (včetně účetnictví) 
anebo čerpá příspěvek zjevně v rozporu se smlouvou,  je poskytovatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. Odstoupením se smlouva ruší ex nunc (tj. dnem následujícím 
po doručení právního úkonu odstoupení příjemci). Poskytovatel a příjemce v dalším 
postupují dle čl. II. bodu 4.  
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8.  V případě přeměny nebo zrušení organizace je příjemce příspěvku povinen oznámit 
tuto skutečnost poskytovateli příspěvku s návrhem na vypořádání příspěvku. 

 
9. Výdaje, které nemusí být prokázány a které budou prokázány paušální částkou: 

a)  použití motorového vozidla při realizaci projektu (Kč 5,-- á 1 km) za podmínky 
dodání kopie technického průkazu vozidla a vyplněného přehledu jízd; 

b) další paušální výdaje nejsou stanoveny. 
  
 

III. 
1. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně, na základě 

oboustranně podepsaných, chronologicky číslovaných dodatků. 
 
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že smlouvu uzavírají z vážné a svobodné vůle. Její 

obsah může kterákoliv strana zveřejnit.  
 
3. Schvalovací doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

v platném znění: poskytnutí tohoto příspěvku bylo schváleno usnesením  Rady  
města Králíky (případně Zastupitelstvem města Králíky) číslo ZM/2015/07/103 ze dne 
14. 09. 2015. 

 
4. Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž poskytovatel dotace obdrží jeden 

výtisk a příjemce jeden výtisk. 
 
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
6. Bližší podmínky pro čerpání finančních prostředků a podmínky případné spoluúčasti 

žadatele u projektů zařazených do dotační části programu města včetně maximální 
výše spoluúčasti města na realizovaném projektu (netýká se kategorie přímé 
příspěvky, které jsou poskytovány přímo bez finanční spoluúčasti příjemce 
dotace) jsou uvedeny v průvodním dopise s oznámením o přidělení finančních 
prostředků a na protokolu o předběžné veřejnosprávní kontrole. 

 
 
 
 
V Králíkách dne 27. 9. 2015    V ………………….dne……………… 
 
 
 
 
 
…………………………….     ………………………………. 
         Město Králíky          Organizace  
          Poskytovatel           Příjemce 
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Smlouva o poskytnutí příspěvku 
z prostředků města Králíky pro rok 2015 v rámci Dotačního programu města Králíky 

 

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění   
 

Číslo smlouvy: 45/2015/ŠKT 
 
Město Králíky 
Velké náměstí 5, 561 69 Králíky 
IČ: 0000279072 
Zastoupené: Janou Ponocnou, starostkou 
Č. ú.: 1324193309/0800, ČS a.s., pobočka Králíky 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
TJ Jiskra Králíky, o.s., zastoupená panem Bedřichem Novotným 
Sídlo/bydliště žadatele: Nádražní 488, 561 69 Králíky 
Datum narození (pokud je žadatelem fyzická osoba): - 
IČ (pokud je žadatelem právnická osoba): 00529699  
Číslo účtu: 1324096349/0800   
Variabilní symbol: 2015 
Specifický symbol:  
Hotovost: - 
(dále jen příjemce), 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto smlouvu o poskytnutí finančního 
příspěvku: 

I. 
1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci neinvestiční příspěvek ve výši: 

20 000,00 Kč,-- (dále jen příspěvek) na akci: 
 

Práce trenérů oddílů TJ Jiskra Králíky o.s. - 2015 
 

2. Účelem poskytnutí příspěvku je úhrada části výdajů dle směrnice města Králíky 
„Pravidla pro poskytování veřejné podpory - grantů a příspěvků z rozpočtu Města 
Králíky“ (dále jen Pravidla) a vyhlášeného dotačního programu města Králíky pro rok 
2015 na oblast podpory: Oblast 1.1, bod B) - trenéři. Realizace projektu proběhne do 
konce roku 2015. 

 
3. Příspěvek může být poskytnut:  

a) převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 14 dnů 
ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Dnem zaplacení se 
rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu poskytovatele; 

b) výplatou hotovosti v pokladně města na základě „Příkazu k výplatě“, který 
zpracuje odbor školství, kultury a tělovýchovy MÚ Králíky (dále jen „OŠKT“). 
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II. 
1. Příjemce na základě této smlouvy příspěvek přijímá a zavazuje se ho použít výlučně 

v souladu s účelem poskytnutí příspěvku dle čl. I odst. 2. této smlouvy, s podmínkami 
stanovenými v této smlouvě a Pravidly, která jsou zveřejněna na webových stránkách 
města Králíky (www.kraliky.eu). Příspěvek musí být použit účelně a hospodárně.  

 
2.  Příjemce   je   povinen v kontaktu s médii uvádět,  že akce  proběhla   za  finanční 

spoluúčasti poskytovatele a na  všech  propagačních a informačních materiálech  
uvádět buď logo regionu Králicko,   které    je   zveřejněné   na webových   stránkách 
města Králíky    (www.kraliky.eu ), případně lze, na základě individuální žádosti, použít 
oficiální znak města Králíky. Užití znaku města Králíky schvaluje Rada města Králíky 
na základě žádosti, žádost o užití znaku města podává žadatel prostřednictvím OŠKT. 

 
3.  Příjemce je povinen na konanou akci upozornit poskytovatele 5 dnů před samotným 

termínem konání akce pro případ návštěvy výše uvedené akce zástupcem nebo 
zástupci poskytovatele. 

 
4.  Příjemce příspěvku je povinen nejpozději do 30 dnů od ukončení projektu nebo akce 

předložit městu Králíky vyúčtování, nejdéle však do 31. 12. daného kalendářního roku. 
Podmínky pro vyúčtování jsou stanoveny v Pravidlech a v příloze č. 3 k těmto 
Pravidlům. Při využití a vyúčtování finančního příspěvku je příjemce povinen 
dodržovat příslušné právní předpisy. Nevyužité peněžní prostředky budou vráceny do 
31. 12. daného kalendářního roku na účet města Králíky č. 1324193309/0800. 

 
5.  Příjemce se zavazuje vést řádně a odděleně evidenci čerpání poskytnutého příspěvku 

v účetnictví a originály dokladů označit tak, aby bylo možno dokladovat to, co bylo 
z poskytnutého příspěvku hrazeno. 

 
6. Smluvní strany se dohodly, že pokud příjemce poruší některý ze svých závazků dle 

této smlouvy, zejména tím, že použije příspěvek nebo jeho část na jiný, než touto 
smlouvou sjednaný účel, nebo poruší některou z dalších  podmínek použití příspěvku, 
bude to považováno za porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 
250/2000 Sb., v platném znění, dle něhož,  porušením rozpočtové kázně v územních 
rozpočtech je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků 
patřících či svěřených územnímu samosprávnému celku. Územní samosprávný celek 
uloží osobě, která se tohoto porušení kázně dopustila, odvod do svého rozpočtu ve 
výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků svého rozpočtu spolu 
s povinností zaplatit penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo 
zadržených prostředků, nejvýše však do výše této částky. Povinná osoba musí 
uložený odvod spolu s penále odvést do rozpočtu územního samosprávného celku ve 
stanovené lhůtě. Povinnou osobou ve smyslu citovaného zákona se rozumí příjemce 
a územním samosprávným celkem poskytovatel.  

 
7.  V případě, že příjemce zvlášť závažným způsobem poruší ustanovení této smlouvy, tj. 

nevede účetnictví nebo neumožní kontrolu čerpání příspěvku (včetně účetnictví) 
anebo čerpá příspěvek zjevně v rozporu se smlouvou,  je poskytovatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. Odstoupením se smlouva ruší ex nunc (tj. dnem následujícím 
po doručení právního úkonu odstoupení příjemci). Poskytovatel a příjemce v dalším 
postupují dle čl. II. bodu 4.  
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8.  V případě přeměny nebo zrušení organizace je příjemce příspěvku povinen oznámit 
tuto skutečnost poskytovateli příspěvku s návrhem na vypořádání příspěvku. 

 
9. Výdaje, které nemusí být prokázány a které budou prokázány paušální částkou: 

a)  použití motorového vozidla při realizaci projektu (Kč 5,-- á 1 km) za podmínky 
dodání kopie technického průkazu vozidla a vyplněného přehledu jízd; 

b) paušální částka Kč 20.000,-- (na tři oddíly mládeže). 
  
 

III. 
1. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně, na základě 

oboustranně podepsaných, chronologicky číslovaných dodatků. 
 
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že smlouvu uzavírají z vážné a svobodné vůle. Její 

obsah může kterákoliv strana zveřejnit.  
 
3. Schvalovací doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

v platném znění: poskytnutí tohoto příspěvku bylo schváleno usnesením  Rady  
města Králíky (případně Zastupitelstvem města Králíky) číslo ZM/2015/07/103 ze dne 
14. 09. 2015. 

 
4. Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž poskytovatel dotace obdrží jeden 

výtisk a příjemce jeden výtisk. 
 
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
6. Bližší podmínky pro čerpání finančních prostředků a podmínky případné spoluúčasti 

žadatele u projektů zařazených do dotační části programu města včetně maximální 
výše spoluúčasti města na realizovaném projektu (netýká se kategorie přímé 
příspěvky, které jsou poskytovány přímo bez finanční spoluúčasti příjemce 
dotace) jsou uvedeny v průvodním dopise s oznámením o přidělení finančních 
prostředků a na protokolu o předběžné veřejnosprávní kontrole. 

 
 
 
 
V Králíkách dne 27. 9. 2015    V ………………….dne……………… 
 
 
 
 
 
…………………………….     ………………………………. 
         Město Králíky          Organizace  
          Poskytovatel           Příjemce 
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Smlouva o poskytnutí příspěvku 
z prostředků města Králíky pro rok 2015 v rámci Dotačního programu města Králíky 

 

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění   
 

Číslo smlouvy: 46/2015/ŠKT 
 
Město Králíky 
Velké náměstí 5, 561 69 Králíky 
IČ: 0000279072 
Zastoupené: Janou Ponocnou, starostkou 
Č. ú.: 1324193309/0800, ČS a.s., pobočka Králíky 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
TJ Jiskra Králíky, o.s., zastoupená panem Bedřichem Novotným 
Sídlo/bydliště žadatele: Nádražní 488, 561 69 Králíky 
Datum narození (pokud je žadatelem fyzická osoba): - 
IČ (pokud je žadatelem právnická osoba): 00529699  
Číslo účtu: 1324096349/0800   
Variabilní symbol: 2015 
Specifický symbol:  
Hotovost: - 
(dále jen příjemce), 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto smlouvu o poskytnutí finančního 
příspěvku: 

I. 
1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci neinvestiční příspěvek ve výši: 

120 050,00 Kč,-- (dále jen příspěvek) na akci: 
 

Provozní příspěvek TJ Jiskra Králíky o.s. - 2015 
 

2. Účelem poskytnutí příspěvku je úhrada části výdajů dle směrnice města Králíky 
„Pravidla pro poskytování veřejné podpory - grantů a příspěvků z rozpočtu Města 
Králíky“ (dále jen Pravidla) a vyhlášeného dotačního programu města Králíky pro rok 
2015 na oblast podpory: Oblast 1.1, bod C) - činnost. Realizace projektu proběhne 
do konce roku 2015. 

 
3. Příspěvek může být poskytnut:  

a) převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 14 dnů 
ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Dnem zaplacení se 
rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu poskytovatele; 

b) výplatou hotovosti v pokladně města na základě „Příkazu k výplatě“, který 
zpracuje odbor školství, kultury a tělovýchovy MÚ Králíky (dále jen „OŠKT“). 
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II. 
1. Příjemce na základě této smlouvy příspěvek přijímá a zavazuje se ho použít výlučně 

v souladu s účelem poskytnutí příspěvku dle čl. I odst. 2. této smlouvy, s podmínkami 
stanovenými v této smlouvě a Pravidly, která jsou zveřejněna na webových stránkách 
města Králíky (www.kraliky.eu). Příspěvek musí být použit účelně a hospodárně.  

 
2.  Příjemce   je   povinen v kontaktu s médii uvádět,  že akce  proběhla   za  finanční 

spoluúčasti poskytovatele a na  všech  propagačních a informačních materiálech  
uvádět buď logo regionu Králicko,   které    je   zveřejněné   na webových   stránkách 
města Králíky    (www.kraliky.eu ), případně lze, na základě individuální žádosti, použít 
oficiální znak města Králíky. Užití znaku města Králíky schvaluje Rada města Králíky 
na základě žádosti, žádost o užití znaku města podává žadatel prostřednictvím OŠKT. 

 
3.  Příjemce je povinen na konanou akci upozornit poskytovatele 5 dnů před samotným 

termínem konání akce pro případ návštěvy výše uvedené akce zástupcem nebo 
zástupci poskytovatele. 

 
4.  Příjemce příspěvku je povinen nejpozději do 30 dnů od ukončení projektu nebo akce 

předložit městu Králíky vyúčtování, nejdéle však do 31. 12. daného kalendářního roku. 
Podmínky pro vyúčtování jsou stanoveny v Pravidlech a v příloze č. 3 k těmto 
Pravidlům. Při využití a vyúčtování finančního příspěvku je příjemce povinen 
dodržovat příslušné právní předpisy. Nevyužité peněžní prostředky budou vráceny do 
31. 12. daného kalendářního roku na účet města Králíky č. 1324193309/0800. 

 
5.  Příjemce se zavazuje vést řádně a odděleně evidenci čerpání poskytnutého příspěvku 

v účetnictví a originály dokladů označit tak, aby bylo možno dokladovat to, co bylo 
z poskytnutého příspěvku hrazeno. 

 
6. Smluvní strany se dohodly, že pokud příjemce poruší některý ze svých závazků dle 

této smlouvy, zejména tím, že použije příspěvek nebo jeho část na jiný, než touto 
smlouvou sjednaný účel, nebo poruší některou z dalších  podmínek použití příspěvku, 
bude to považováno za porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 
250/2000 Sb., v platném znění, dle něhož,  porušením rozpočtové kázně v územních 
rozpočtech je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků 
patřících či svěřených územnímu samosprávnému celku. Územní samosprávný celek 
uloží osobě, která se tohoto porušení kázně dopustila, odvod do svého rozpočtu ve 
výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků svého rozpočtu spolu 
s povinností zaplatit penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo 
zadržených prostředků, nejvýše však do výše této částky. Povinná osoba musí 
uložený odvod spolu s penále odvést do rozpočtu územního samosprávného celku ve 
stanovené lhůtě. Povinnou osobou ve smyslu citovaného zákona se rozumí příjemce 
a územním samosprávným celkem poskytovatel.  

 
7.  V případě, že příjemce zvlášť závažným způsobem poruší ustanovení této smlouvy, tj. 

nevede účetnictví nebo neumožní kontrolu čerpání příspěvku (včetně účetnictví) 
anebo čerpá příspěvek zjevně v rozporu se smlouvou,  je poskytovatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. Odstoupením se smlouva ruší ex nunc (tj. dnem následujícím 
po doručení právního úkonu odstoupení příjemci). Poskytovatel a příjemce v dalším 
postupují dle čl. II. bodu 4.  
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8.  V případě přeměny nebo zrušení organizace je příjemce příspěvku povinen oznámit 
tuto skutečnost poskytovateli příspěvku s návrhem na vypořádání příspěvku. 

 
9. Výdaje, které nemusí být prokázány a které budou prokázány paušální částkou: 

a)  použití motorového vozidla při realizaci projektu (Kč 5,-- á 1 km) za podmínky 
dodání kopie technického průkazu vozidla a vyplněného přehledu jízd; 

b) paušální částka Kč 650,-- na člena (185 členů). 
  
 

III. 
1. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně, na základě 

oboustranně podepsaných, chronologicky číslovaných dodatků. 
 
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že smlouvu uzavírají z vážné a svobodné vůle. Její 

obsah může kterákoliv strana zveřejnit.  
 
3. Schvalovací doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

v platném znění: poskytnutí tohoto příspěvku bylo schváleno usnesením  Rady  
města Králíky (případně Zastupitelstvem města Králíky) číslo ZM/2015/07/103 ze dne 
14. 09. 2015. 

 
4. Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž poskytovatel dotace obdrží jeden 

výtisk a příjemce jeden výtisk. 
 
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
6. Bližší podmínky pro čerpání finančních prostředků a podmínky případné spoluúčasti 

žadatele u projektů zařazených do dotační části programu města včetně maximální 
výše spoluúčasti města na realizovaném projektu (netýká se kategorie přímé 
příspěvky, které jsou poskytovány přímo bez finanční spoluúčasti příjemce 
dotace) jsou uvedeny v průvodním dopise s oznámením o přidělení finančních 
prostředků a na protokolu o předběžné veřejnosprávní kontrole. 

 
 
 
 
V Králíkách dne 27. 9. 2015    V ………………….dne……………… 
 
 
 
 
 
…………………………….     ………………………………. 
         Město Králíky          Organizace  
          Poskytovatel           Příjemce 
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Smlouva o poskytnutí příspěvku 
z prostředků města Králíky pro rok 2015 v rámci Dotačního programu města Králíky 

 

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění   
 

Číslo smlouvy: 47/2015/ŠKT 
 
Město Králíky 
Velké náměstí 5, 561 69 Králíky 
IČ: 0000279072 
Zastoupené: Janou Ponocnou, starostkou 
Č. ú.: 1324193309/0800, ČS a.s., pobočka Králíky 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
TJ Jiskra Králíky, o.s., zastoupená panem Bedřichem Novotným 
Sídlo/bydliště žadatele: Nádražní 488, 561 69 Králíky 
Datum narození (pokud je žadatelem fyzická osoba): - 
IČ (pokud je žadatelem právnická osoba): 00529699  
Číslo účtu: 1324096349/0800   
Variabilní symbol: 2015 
Specifický symbol:  
Hotovost: - 
(dále jen příjemce), 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto smlouvu o poskytnutí finančního 
příspěvku: 

I. 
1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci neinvestiční příspěvek ve výši: 

17 500,00 Kč,-- (dále jen příspěvek) na akci: 
 

Králický triatlon - vybavení 
 

2. Účelem poskytnutí příspěvku je úhrada části výdajů dle směrnice města Králíky 
„Pravidla pro poskytování veřejné podpory - grantů a příspěvků z rozpočtu Města 
Králíky“ (dále jen Pravidla) a vyhlášeného dotačního programu města Králíky pro rok 
2015 na oblast podpory: Oblast 1.1, bod C) - činnost. Realizace projektu proběhne 
do konce roku 2015. 

 
3. Příspěvek může být poskytnut:  

a) převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 14 dnů 
ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Dnem zaplacení se 
rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu poskytovatele; 

b) výplatou hotovosti v pokladně města na základě „Příkazu k výplatě“, který 
zpracuje odbor školství, kultury a tělovýchovy MÚ Králíky (dále jen „OŠKT“). 
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II. 
1. Příjemce na základě této smlouvy příspěvek přijímá a zavazuje se ho použít výlučně 

v souladu s účelem poskytnutí příspěvku dle čl. I odst. 2. této smlouvy, s podmínkami 
stanovenými v této smlouvě a Pravidly, která jsou zveřejněna na webových stránkách 
města Králíky (www.kraliky.eu). Příspěvek musí být použit účelně a hospodárně.  

 
2.  Příjemce   je   povinen v kontaktu s médii uvádět,  že akce  proběhla   za  finanční 

spoluúčasti poskytovatele a na  všech  propagačních a informačních materiálech  
uvádět buď logo regionu Králicko,   které    je   zveřejněné   na webových   stránkách 
města Králíky    (www.kraliky.eu ), případně lze, na základě individuální žádosti, použít 
oficiální znak města Králíky. Užití znaku města Králíky schvaluje Rada města Králíky 
na základě žádosti, žádost o užití znaku města podává žadatel prostřednictvím OŠKT. 

 
3.  Příjemce je povinen na konanou akci upozornit poskytovatele 5 dnů před samotným 

termínem konání akce pro případ návštěvy výše uvedené akce zástupcem nebo 
zástupci poskytovatele. 

 
4.  Příjemce příspěvku je povinen nejpozději do 30 dnů od ukončení projektu nebo akce 

předložit městu Králíky vyúčtování, nejdéle však do 31. 12. daného kalendářního roku. 
Podmínky pro vyúčtování jsou stanoveny v Pravidlech a v příloze č. 3 k těmto 
Pravidlům. Při využití a vyúčtování finančního příspěvku je příjemce povinen 
dodržovat příslušné právní předpisy. Nevyužité peněžní prostředky budou vráceny do 
31. 12. daného kalendářního roku na účet města Králíky č. 1324193309/0800. 

 
5.  Příjemce se zavazuje vést řádně a odděleně evidenci čerpání poskytnutého příspěvku 

v účetnictví a originály dokladů označit tak, aby bylo možno dokladovat to, co bylo 
z poskytnutého příspěvku hrazeno. 

 
6. Smluvní strany se dohodly, že pokud příjemce poruší některý ze svých závazků dle 

této smlouvy, zejména tím, že použije příspěvek nebo jeho část na jiný, než touto 
smlouvou sjednaný účel, nebo poruší některou z dalších  podmínek použití příspěvku, 
bude to považováno za porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 
250/2000 Sb., v platném znění, dle něhož,  porušením rozpočtové kázně v územních 
rozpočtech je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků 
patřících či svěřených územnímu samosprávnému celku. Územní samosprávný celek 
uloží osobě, která se tohoto porušení kázně dopustila, odvod do svého rozpočtu ve 
výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků svého rozpočtu spolu 
s povinností zaplatit penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo 
zadržených prostředků, nejvýše však do výše této částky. Povinná osoba musí 
uložený odvod spolu s penále odvést do rozpočtu územního samosprávného celku ve 
stanovené lhůtě. Povinnou osobou ve smyslu citovaného zákona se rozumí příjemce 
a územním samosprávným celkem poskytovatel.  

 
7.  V případě, že příjemce zvlášť závažným způsobem poruší ustanovení této smlouvy, tj. 

nevede účetnictví nebo neumožní kontrolu čerpání příspěvku (včetně účetnictví) 
anebo čerpá příspěvek zjevně v rozporu se smlouvou,  je poskytovatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. Odstoupením se smlouva ruší ex nunc (tj. dnem následujícím 
po doručení právního úkonu odstoupení příjemci). Poskytovatel a příjemce v dalším 
postupují dle čl. II. bodu 4.  
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8.  V případě přeměny nebo zrušení organizace je příjemce příspěvku povinen oznámit 
tuto skutečnost poskytovateli příspěvku s návrhem na vypořádání příspěvku. 

 
9. Výdaje, které nemusí být prokázány a které budou prokázány paušální částkou: 

a)  použití motorového vozidla při realizaci projektu (Kč 5,-- á 1 km) za podmínky 
dodání kopie technického průkazu vozidla a vyplněného přehledu jízd; 

b) další paušální výdaje nejsou stanoveny. 
  
 

III. 
1. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně, na základě 

oboustranně podepsaných, chronologicky číslovaných dodatků. 
 
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že smlouvu uzavírají z vážné a svobodné vůle. Její 

obsah může kterákoliv strana zveřejnit.  
 
3. Schvalovací doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

v platném znění: poskytnutí tohoto příspěvku bylo schváleno usnesením  Rady  
města Králíky (případně Zastupitelstvem města Králíky) číslo ZM/2015/07/103 ze dne 
14. 09. 2015. 

 
4. Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž poskytovatel dotace obdrží jeden 

výtisk a příjemce jeden výtisk. 
 
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
6. Bližší podmínky pro čerpání finančních prostředků a podmínky případné spoluúčasti 

žadatele u projektů zařazených do dotační části programu města včetně maximální 
výše spoluúčasti města na realizovaném projektu (netýká se kategorie přímé 
příspěvky, které jsou poskytovány přímo bez finanční spoluúčasti příjemce 
dotace) jsou uvedeny v průvodním dopise s oznámením o přidělení finančních 
prostředků a na protokolu o předběžné veřejnosprávní kontrole. 

 
 
 
 
V Králíkách dne 27. 9. 2015    V ………………….dne……………… 
 
 
 
 
 
…………………………….     ………………………………. 
         Město Králíky          Organizace  
          Poskytovatel           Příjemce 
 
 
 
 



 1

Smlouva o poskytnutí příspěvku 
z prostředků města Králíky pro rok 2015 v rámci Dotačního programu města Králíky 

 

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění   
 

Číslo smlouvy: 48/2015/ŠKT 
 
Město Králíky 
Velké náměstí 5, 561 69 Králíky 
IČ: 0000279072 
Zastoupené: Janou Ponocnou, starostkou 
Č. ú.: 1324193309/0800, ČS a.s., pobočka Králíky 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
TJ Jiskra Králíky, o.s., zastoupená panem Bedřichem Novotným 
Sídlo/bydliště žadatele: Nádražní 488, 561 69 Králíky 
Datum narození (pokud je žadatelem fyzická osoba): - 
IČ (pokud je žadatelem právnická osoba): 00529699  
Číslo účtu: 1324096349/0800   
Variabilní symbol: 2015 
Specifický symbol:  
Hotovost: - 
(dále jen příjemce), 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto smlouvu o poskytnutí finančního 
příspěvku: 

I. 
1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci neinvestiční příspěvek ve výši: 

4 000,00 Kč,-- (dále jen příspěvek) na akci: 
 

Králický triatlon - 27. ročník 
 

2. Účelem poskytnutí příspěvku je úhrada části výdajů dle směrnice města Králíky 
„Pravidla pro poskytování veřejné podpory - grantů a příspěvků z rozpočtu Města 
Králíky“ (dále jen Pravidla) a vyhlášeného dotačního programu města Králíky pro rok 
2015 na oblast podpory: Oblast 1.1, kategorie D) - sportovní akce. Realizace 
projektu proběhne do konce roku 2015. 

 
3. Příspěvek může být poskytnut:  

a) převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 14 dnů 
ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Dnem zaplacení se 
rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu poskytovatele; 

b) výplatou hotovosti v pokladně města na základě „Příkazu k výplatě“, který 
zpracuje odbor školství, kultury a tělovýchovy MÚ Králíky (dále jen „OŠKT“). 
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II. 
1. Příjemce na základě této smlouvy příspěvek přijímá a zavazuje se ho použít výlučně 

v souladu s účelem poskytnutí příspěvku dle čl. I odst. 2. této smlouvy, s podmínkami 
stanovenými v této smlouvě a Pravidly, která jsou zveřejněna na webových stránkách 
města Králíky (www.kraliky.eu). Příspěvek musí být použit účelně a hospodárně.  

 
2.  Příjemce   je   povinen v kontaktu s médii uvádět,  že akce  proběhla   za  finanční 

spoluúčasti poskytovatele a na  všech  propagačních a informačních materiálech  
uvádět buď logo regionu Králicko,   které    je   zveřejněné   na webových   stránkách 
města Králíky    (www.kraliky.eu ), případně lze, na základě individuální žádosti, použít 
oficiální znak města Králíky. Užití znaku města Králíky schvaluje Rada města Králíky 
na základě žádosti, žádost o užití znaku města podává žadatel prostřednictvím OŠKT. 

 
3.  Příjemce je povinen na konanou akci upozornit poskytovatele 5 dnů před samotným 

termínem konání akce pro případ návštěvy výše uvedené akce zástupcem nebo 
zástupci poskytovatele. 

 
4.  Příjemce příspěvku je povinen nejpozději do 30 dnů od ukončení projektu nebo akce 

předložit městu Králíky vyúčtování, nejdéle však do 31. 12. daného kalendářního roku. 
Podmínky pro vyúčtování jsou stanoveny v Pravidlech a v příloze č. 3 k těmto 
Pravidlům. Při využití a vyúčtování finančního příspěvku je příjemce povinen 
dodržovat příslušné právní předpisy. Nevyužité peněžní prostředky budou vráceny do 
31. 12. daného kalendářního roku na účet města Králíky č. 1324193309/0800. 

 
5.  Příjemce se zavazuje vést řádně a odděleně evidenci čerpání poskytnutého příspěvku 

v účetnictví a originály dokladů označit tak, aby bylo možno dokladovat to, co bylo 
z poskytnutého příspěvku hrazeno. 

 
6. Smluvní strany se dohodly, že pokud příjemce poruší některý ze svých závazků dle 

této smlouvy, zejména tím, že použije příspěvek nebo jeho část na jiný, než touto 
smlouvou sjednaný účel, nebo poruší některou z dalších  podmínek použití příspěvku, 
bude to považováno za porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 
250/2000 Sb., v platném znění, dle něhož,  porušením rozpočtové kázně v územních 
rozpočtech je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků 
patřících či svěřených územnímu samosprávnému celku. Územní samosprávný celek 
uloží osobě, která se tohoto porušení kázně dopustila, odvod do svého rozpočtu ve 
výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků svého rozpočtu spolu 
s povinností zaplatit penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo 
zadržených prostředků, nejvýše však do výše této částky. Povinná osoba musí 
uložený odvod spolu s penále odvést do rozpočtu územního samosprávného celku ve 
stanovené lhůtě. Povinnou osobou ve smyslu citovaného zákona se rozumí příjemce 
a územním samosprávným celkem poskytovatel.  

 
7.  V případě, že příjemce zvlášť závažným způsobem poruší ustanovení této smlouvy, tj. 

nevede účetnictví nebo neumožní kontrolu čerpání příspěvku (včetně účetnictví) 
anebo čerpá příspěvek zjevně v rozporu se smlouvou,  je poskytovatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. Odstoupením se smlouva ruší ex nunc (tj. dnem následujícím 
po doručení právního úkonu odstoupení příjemci). Poskytovatel a příjemce v dalším 
postupují dle čl. II. bodu 4.  
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8.  V případě přeměny nebo zrušení organizace je příjemce příspěvku povinen oznámit 
tuto skutečnost poskytovateli příspěvku s návrhem na vypořádání příspěvku. 

 
9. Výdaje, které nemusí být prokázány a které budou prokázány paušální částkou: 

a)  použití motorového vozidla při realizaci projektu (Kč 5,-- á 1 km) za podmínky 
dodání kopie technického průkazu vozidla a vyplněného přehledu jízd; 

b) další paušální výdaje nejsou stanoveny. 
  
 

III. 
1. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně, na základě 

oboustranně podepsaných, chronologicky číslovaných dodatků. 
 
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že smlouvu uzavírají z vážné a svobodné vůle. Její 

obsah může kterákoliv strana zveřejnit.  
 
3. Schvalovací doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

v platném znění: poskytnutí tohoto příspěvku bylo schváleno usnesením  Rady  
města Králíky (případně Zastupitelstvem města Králíky) číslo ZM/2015/07/103 ze dne 
14. 09. 2015. 

 
4. Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž poskytovatel dotace obdrží jeden 

výtisk a příjemce jeden výtisk. 
 
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
6. Bližší podmínky pro čerpání finančních prostředků a podmínky případné spoluúčasti 

žadatele u projektů zařazených do dotační části programu města včetně maximální 
výše spoluúčasti města na realizovaném projektu (netýká se kategorie přímé 
příspěvky, které jsou poskytovány přímo bez finanční spoluúčasti příjemce 
dotace) jsou uvedeny v průvodním dopise s oznámením o přidělení finančních 
prostředků a na protokolu o předběžné veřejnosprávní kontrole. 

 
 
 
 
V Králíkách dne 27. 9. 2015    V ………………….dne……………… 
 
 
 
 
 
…………………………….     ………………………………. 
         Město Králíky          Organizace  
          Poskytovatel           Příjemce 
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Smlouva o poskytnutí příspěvku 
z prostředků města Králíky pro rok 2015 v rámci Dotačního programu města Králíky 

 

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění   
 

Číslo smlouvy: 49/2015/ŠKT 
 
Město Králíky 
Velké náměstí 5, 561 69 Králíky 
IČ: 0000279072 
Zastoupené: Janou Ponocnou, starostkou 
Č. ú.: 1324193309/0800, ČS a.s., pobočka Králíky 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
TJ Jiskra Králíky, o.s., zastoupená panem Bedřichem Novotným 
Sídlo/bydliště žadatele: Nádražní 488, 561 69 Králíky 
Datum narození (pokud je žadatelem fyzická osoba): - 
IČ (pokud je žadatelem právnická osoba): 00529699  
Číslo účtu: 1324096349/0800   
Variabilní symbol: 2015 
Specifický symbol:  
Hotovost: - 
(dále jen příjemce), 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto smlouvu o poskytnutí finančního 
příspěvku: 

I. 
1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci neinvestiční příspěvek ve výši: 

3 000,00 Kč,-- (dále jen příspěvek) na akci: 
 

Vánoční turnaj ve stolním tenise pro registrované i neregistrované 
 

2. Účelem poskytnutí příspěvku je úhrada části výdajů dle směrnice města Králíky 
„Pravidla pro poskytování veřejné podpory - grantů a příspěvků z rozpočtu Města 
Králíky“ (dále jen Pravidla) a vyhlášeného dotačního programu města Králíky pro rok 
2015 na oblast podpory: Oblast 1.1, kategorie D) - sportovní akce. Realizace 
projektu proběhne do konce roku 2015. 

 
3. Příspěvek může být poskytnut:  

a) převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 14 dnů 
ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Dnem zaplacení se 
rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu poskytovatele; 

b) výplatou hotovosti v pokladně města na základě „Příkazu k výplatě“, který 
zpracuje odbor školství, kultury a tělovýchovy MÚ Králíky (dále jen „OŠKT“). 
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II. 
1. Příjemce na základě této smlouvy příspěvek přijímá a zavazuje se ho použít výlučně 

v souladu s účelem poskytnutí příspěvku dle čl. I odst. 2. této smlouvy, s podmínkami 
stanovenými v této smlouvě a Pravidly, která jsou zveřejněna na webových stránkách 
města Králíky (www.kraliky.eu). Příspěvek musí být použit účelně a hospodárně.  

 
2.  Příjemce   je   povinen v kontaktu s médii uvádět,  že akce  proběhla   za  finanční 

spoluúčasti poskytovatele a na  všech  propagačních a informačních materiálech  
uvádět buď logo regionu Králicko,   které    je   zveřejněné   na webových   stránkách 
města Králíky    (www.kraliky.eu ), případně lze, na základě individuální žádosti, použít 
oficiální znak města Králíky. Užití znaku města Králíky schvaluje Rada města Králíky 
na základě žádosti, žádost o užití znaku města podává žadatel prostřednictvím OŠKT. 

 
3.  Příjemce je povinen na konanou akci upozornit poskytovatele 5 dnů před samotným 

termínem konání akce pro případ návštěvy výše uvedené akce zástupcem nebo 
zástupci poskytovatele. 

 
4.  Příjemce příspěvku je povinen nejpozději do 30 dnů od ukončení projektu nebo akce 

předložit městu Králíky vyúčtování, nejdéle však do 31. 12. daného kalendářního roku. 
Podmínky pro vyúčtování jsou stanoveny v Pravidlech a v příloze č. 3 k těmto 
Pravidlům. Při využití a vyúčtování finančního příspěvku je příjemce povinen 
dodržovat příslušné právní předpisy. Nevyužité peněžní prostředky budou vráceny do 
31. 12. daného kalendářního roku na účet města Králíky č. 1324193309/0800. 

 
5.  Příjemce se zavazuje vést řádně a odděleně evidenci čerpání poskytnutého příspěvku 

v účetnictví a originály dokladů označit tak, aby bylo možno dokladovat to, co bylo 
z poskytnutého příspěvku hrazeno. 

 
6. Smluvní strany se dohodly, že pokud příjemce poruší některý ze svých závazků dle 

této smlouvy, zejména tím, že použije příspěvek nebo jeho část na jiný, než touto 
smlouvou sjednaný účel, nebo poruší některou z dalších  podmínek použití příspěvku, 
bude to považováno za porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 
250/2000 Sb., v platném znění, dle něhož,  porušením rozpočtové kázně v územních 
rozpočtech je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků 
patřících či svěřených územnímu samosprávnému celku. Územní samosprávný celek 
uloží osobě, která se tohoto porušení kázně dopustila, odvod do svého rozpočtu ve 
výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků svého rozpočtu spolu 
s povinností zaplatit penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo 
zadržených prostředků, nejvýše však do výše této částky. Povinná osoba musí 
uložený odvod spolu s penále odvést do rozpočtu územního samosprávného celku ve 
stanovené lhůtě. Povinnou osobou ve smyslu citovaného zákona se rozumí příjemce 
a územním samosprávným celkem poskytovatel.  

 
7.  V případě, že příjemce zvlášť závažným způsobem poruší ustanovení této smlouvy, tj. 

nevede účetnictví nebo neumožní kontrolu čerpání příspěvku (včetně účetnictví) 
anebo čerpá příspěvek zjevně v rozporu se smlouvou,  je poskytovatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. Odstoupením se smlouva ruší ex nunc (tj. dnem následujícím 
po doručení právního úkonu odstoupení příjemci). Poskytovatel a příjemce v dalším 
postupují dle čl. II. bodu 4.  
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8.  V případě přeměny nebo zrušení organizace je příjemce příspěvku povinen oznámit 
tuto skutečnost poskytovateli příspěvku s návrhem na vypořádání příspěvku. 

 
9. Výdaje, které nemusí být prokázány a které budou prokázány paušální částkou: 

a)  použití motorového vozidla při realizaci projektu (Kč 5,-- á 1 km) za podmínky 
dodání kopie technického průkazu vozidla a vyplněného přehledu jízd; 

b) další paušální výdaje nejsou stanoveny. 
  
 

III. 
1. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně, na základě 

oboustranně podepsaných, chronologicky číslovaných dodatků. 
 
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že smlouvu uzavírají z vážné a svobodné vůle. Její 

obsah může kterákoliv strana zveřejnit.  
 
3. Schvalovací doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

v platném znění: poskytnutí tohoto příspěvku bylo schváleno usnesením  Rady  
města Králíky (případně Zastupitelstvem města Králíky) číslo ZM/2015/07/103 ze dne 
14. 09. 2015. 

 
4. Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž poskytovatel dotace obdrží jeden 

výtisk a příjemce jeden výtisk. 
 
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
6. Bližší podmínky pro čerpání finančních prostředků a podmínky případné spoluúčasti 

žadatele u projektů zařazených do dotační části programu města včetně maximální 
výše spoluúčasti města na realizovaném projektu (netýká se kategorie přímé 
příspěvky, které jsou poskytovány přímo bez finanční spoluúčasti příjemce 
dotace) jsou uvedeny v průvodním dopise s oznámením o přidělení finančních 
prostředků a na protokolu o předběžné veřejnosprávní kontrole. 

 
 
 
 
V Králíkách dne 27. 9. 2015    V ………………….dne……………… 
 
 
 
 
 
…………………………….     ………………………………. 
         Město Králíky          Organizace  
          Poskytovatel           Příjemce 
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Smlouva o poskytnutí příspěvku 
z prostředků města Králíky pro rok 2015 v rámci Dotačního programu města Králíky 

 

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění   
 

Číslo smlouvy: 50/2015/ŠKT 
 
Město Králíky 
Velké náměstí 5, 561 69 Králíky 
IČ: 0000279072 
Zastoupené: Janou Ponocnou, starostkou 
Č. ú.: 1324193309/0800, ČS a.s., pobočka Králíky 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
TJ Jiskra Králíky, o.s., zastoupená panem Bedřichem Novotným 
Sídlo/bydliště žadatele: Nádražní 488, 561 69 Králíky 
Datum narození (pokud je žadatelem fyzická osoba): - 
IČ (pokud je žadatelem právnická osoba): 00529699  
Číslo účtu: 1324096349/0800   
Variabilní symbol: 2015 
Specifický symbol:  
Hotovost: - 
(dále jen příjemce), 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto smlouvu o poskytnutí finančního 
příspěvku: 

I. 
1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci neinvestiční příspěvek ve výši: 

4 000,00 Kč,-- (dále jen příspěvek) na akci: 
 

Králický Lískovec 2015 
 

2. Účelem poskytnutí příspěvku je úhrada části výdajů dle směrnice města Králíky 
„Pravidla pro poskytování veřejné podpory - grantů a příspěvků z rozpočtu Města 
Králíky“ (dále jen Pravidla) a vyhlášeného dotačního programu města Králíky pro rok 
2015 na oblast podpory: Oblast 1.1, kategorie D) - sportovní akce. Realizace 
projektu proběhne do konce roku 2015. 

 
3. Příspěvek může být poskytnut:  

a) převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 14 dnů 
ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Dnem zaplacení se 
rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu poskytovatele; 

b) výplatou hotovosti v pokladně města na základě „Příkazu k výplatě“, který 
zpracuje odbor školství, kultury a tělovýchovy MÚ Králíky (dále jen „OŠKT“). 
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II. 
1. Příjemce na základě této smlouvy příspěvek přijímá a zavazuje se ho použít výlučně 

v souladu s účelem poskytnutí příspěvku dle čl. I odst. 2. této smlouvy, s podmínkami 
stanovenými v této smlouvě a Pravidly, která jsou zveřejněna na webových stránkách 
města Králíky (www.kraliky.eu). Příspěvek musí být použit účelně a hospodárně.  

 
2.  Příjemce   je   povinen v kontaktu s médii uvádět,  že akce  proběhla   za  finanční 

spoluúčasti poskytovatele a na  všech  propagačních a informačních materiálech  
uvádět buď logo regionu Králicko,   které    je   zveřejněné   na webových   stránkách 
města Králíky    (www.kraliky.eu ), případně lze, na základě individuální žádosti, použít 
oficiální znak města Králíky. Užití znaku města Králíky schvaluje Rada města Králíky 
na základě žádosti, žádost o užití znaku města podává žadatel prostřednictvím OŠKT. 

 
3.  Příjemce je povinen na konanou akci upozornit poskytovatele 5 dnů před samotným 

termínem konání akce pro případ návštěvy výše uvedené akce zástupcem nebo 
zástupci poskytovatele. 

 
4.  Příjemce příspěvku je povinen nejpozději do 30 dnů od ukončení projektu nebo akce 

předložit městu Králíky vyúčtování, nejdéle však do 31. 12. daného kalendářního roku. 
Podmínky pro vyúčtování jsou stanoveny v Pravidlech a v příloze č. 3 k těmto 
Pravidlům. Při využití a vyúčtování finančního příspěvku je příjemce povinen 
dodržovat příslušné právní předpisy. Nevyužité peněžní prostředky budou vráceny do 
31. 12. daného kalendářního roku na účet města Králíky č. 1324193309/0800. 

 
5.  Příjemce se zavazuje vést řádně a odděleně evidenci čerpání poskytnutého příspěvku 

v účetnictví a originály dokladů označit tak, aby bylo možno dokladovat to, co bylo 
z poskytnutého příspěvku hrazeno. 

 
6. Smluvní strany se dohodly, že pokud příjemce poruší některý ze svých závazků dle 

této smlouvy, zejména tím, že použije příspěvek nebo jeho část na jiný, než touto 
smlouvou sjednaný účel, nebo poruší některou z dalších  podmínek použití příspěvku, 
bude to považováno za porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 
250/2000 Sb., v platném znění, dle něhož,  porušením rozpočtové kázně v územních 
rozpočtech je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků 
patřících či svěřených územnímu samosprávnému celku. Územní samosprávný celek 
uloží osobě, která se tohoto porušení kázně dopustila, odvod do svého rozpočtu ve 
výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků svého rozpočtu spolu 
s povinností zaplatit penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo 
zadržených prostředků, nejvýše však do výše této částky. Povinná osoba musí 
uložený odvod spolu s penále odvést do rozpočtu územního samosprávného celku ve 
stanovené lhůtě. Povinnou osobou ve smyslu citovaného zákona se rozumí příjemce 
a územním samosprávným celkem poskytovatel.  

 
7.  V případě, že příjemce zvlášť závažným způsobem poruší ustanovení této smlouvy, tj. 

nevede účetnictví nebo neumožní kontrolu čerpání příspěvku (včetně účetnictví) 
anebo čerpá příspěvek zjevně v rozporu se smlouvou,  je poskytovatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. Odstoupením se smlouva ruší ex nunc (tj. dnem následujícím 
po doručení právního úkonu odstoupení příjemci). Poskytovatel a příjemce v dalším 
postupují dle čl. II. bodu 4.  
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8.  V případě přeměny nebo zrušení organizace je příjemce příspěvku povinen oznámit 
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1. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně, na základě 

oboustranně podepsaných, chronologicky číslovaných dodatků. 
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5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
6. Bližší podmínky pro čerpání finančních prostředků a podmínky případné spoluúčasti 

žadatele u projektů zařazených do dotační části programu města včetně maximální 
výše spoluúčasti města na realizovaném projektu (netýká se kategorie přímé 
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dotace) jsou uvedeny v průvodním dopise s oznámením o přidělení finančních 
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