
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 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“), 
 
 
město Slavičín, IČ 00284459, se sídlem Slavičín, Osvobození 25, 
zast. starostou Mgr. Tomášem Chmelou, 
jako poskytovatel, 
 
a 
 
Charita Slavičín, IČ 70435618, se sídlem Slavičín, Komenského 115, 
církevní organizace zast. ředitelkou Mgr. Milenou Tománkovou, 
jako příjemce, 
 
tuto 
 
 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. D/2021/04 
 

 
takto: 

 
 

I. 
Předmět smlouvy 

 
1. Dne 2. 12. 2020 podal příjemce podle § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. žádost o poskytnutí dotace 

z rozpočtu poskytovatele ve výši 500.000,- Kč.  
2. Na základě uvedené žádosti poskytuje poskytovatel příjemci za podmínek uvedených v této smlouvě dotaci 

z rozpočtu poskytovatele na rok 2021 ve výši 500.000,- Kč, slovy: pět set tisíc korun českých. 
      
 

II. 
Splatnost dotace 

 
1. Finanční prostředky tvořící dotaci budou poskytnuty takto:  

- částka 250.000,- Kč bude převedena z účtu poskytovatele na účet příjemce č. 86-2023660297/0100 do 
30. 4. 2021; 

- částka 250.000,- Kč bude převedena z účtu poskytovatele na účet příjemce č. 86-2023660297/0100 do 
30. 6. 2021; 

2. Poskytnutím dotace se pro účely této smlouvy rozumí odepsání příslušné splátky z účtu poskytovatele. 
 
 

III. 
Účel dotace 

 
1. Dotace se poskytuje za účelem financování provozních nákladů spojených s poskytováním 

sociálních služeb – spotřební materiál, spotřeba energií, opravy a údržba, mzdové náklady a ostatní 
služby 

2. Způsobilými výdaji se rozumí náklady vztahující se k období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021, přičemž tyto náklady 
musí být uhrazeny do 31. 12. 2021. 

3. Město Slavičín v rámci poskytnuté finanční podpory města Slavičín přistupuje k Pověření poskytování 
služeb obecného hospodářského zájmu, které schválila Rada Zlínského Kraje dne 30.11.2020, č. usnesení 
0863/R30/20, uzavřeného mezi Zlínským krajem, jako pověřovatelem, podepsáno dne 08. 12. 2020 a 
Charitou Slavičín, jako pověřeným, podepsáno dne 15. 12. 2020. 

 
 
 



 
IV. 

Kontrola čerpání dotace 
 

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

právními předpisy.  
3. Příjemce musí zajistit ve svém účetnictví vedení analytické evidence pro náklady, které jsou předmětem 

dotace, tzn. účtovat na zvláštní analytické účty, na samostatné hospodářské středisko nebo na 
samostatnou zakázku. 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 vyúčtování poskytnuté dotace. Vyúčtování dotace předloží 
příjemce nejpozději do 15. 2. 2022. Ve stejném termínu vrátí případnou nevyčerpanou část poskytnuté 
dotace na účet poskytovatele č. 2924661/0100. 

5. Vyúčtováním dotace se rozumí předložení těchto dokladů: 
- soupis dokladů vztahujících se k úhradě nákladů na stanovený účel ve výši poskytnuté dotace 
- výpis z oddělené účetní evidence 
- kopie dokladů včetně dokladu o úhradě 
- celkový přehled o nákladech a výnosech spojených s předmětem dotace. 

6. 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.  

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

8. V případě přeměny je příjemce povinen zajistit plnění podmínek dotace u svého právního nástupce.  
9. V případě zrušení právnické osoby s likvidací je příjemce povinen podle § 1895 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, postoupit svá práva a povinnosti podle této smlouvy třetí osobě, která bude namísto 
příjemce provozovat činnost, na kterou je dotace poskytnuta. 

 
 

V. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma účastníky. 
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. 
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 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 
 

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: 16. 12. 2020, usnesení č. XV/2/2020 
  

 
Ve Slavičíně dne 12. 01. 2021 

 
 
Za poskytovatele:     Za příjemce: 
 
 
 
 
………………………………………                   …………………………………………. 
Mgr. Tomáš Chmela     Mgr. Milena Tománková 


