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Příloha usnesení č. Usn RMC 0392/2017 

Rady městské části Praha 8 

ze dne 28. června 2017 

 
 

Veřejnoprávní smlouva 
o poskytnutí  dotace (mikrograntu) z rozpočtu Městské části Praha 8 na zvelebování 

vzhledu veřejného prostoru Městské části Praha 8 pro rok 2017 
(VZOR) 

 
 

číslo: …………………… 

(uzavřená dle §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) 
 

mezi: 

 

Poskytovatelem dotace: Městská část Praha 8 

se sídlem orgánů: Zenklova 35/1, 180 48 Praha 8 - Libeň 

zastoupený: Romanem Petrusem, Starostou městské části Praha 8 

IČ: 00063797 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Pobočka v Praze 8 

Na hrázi 1, 180 00 Praha 8 – Libeň 

číslo účtu: 2000881329/0800 

 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

a 

 

Příjemcem dotace:  …….……….……………………………………………(název práv. osoby) 

sídlo:………………………………………………………….………………… 

IČ:………………………………………………………………………………… 

…………………………………(u právnické osoby se dále uvede právní 
forma - např. obecně prospěšná společnost, spolek, ,nadace, ústav, 
církevní organizace, společenství vlastníků jednotek, bytové družstvo,  
atd.) 

zastoupená/jednající:……………………………………………………..……. 
(uveďte jméno a příjmení, funkci, týká se právnických osob) 

bankovní spojení: …………………………………….(uveďte název banky) 

číslo účtu:……………………………………………………………………….. 

zapsaný u/v………………………………..,oddíl…………….…………….., 
vložka………………………………… (uveďte právnickou osobu 
zapsanou v obchodním rejstříku; u ostatních právnických osob uveďte 
údaj o zápisu do jiné evidence, v níž je příjemce dotace zapsán) 

 

(dále jen „příjemce“) 

 

 

 



2 

 

I. 

Předmět smlouvy a účel smlouvy 

1.1 Poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený účel za podmínek uvedených v článcích II. až 
 III. této smlouvy účelovou dotaci z rozpočtu městské části ve výši ……………… ,- Kč,(slovy 
…………………………………………………..korun českých), dále jen „dotace“. 

 

1.2 Dotace je poskytována na ……………………………………………………………………................ 
(uveďte konkrétní účel dotace -  název projektu) 

 
 1.3 V případě nedočerpání poskytnuté dotace podle odstavce 1.1 článku I. této smlouvy je 

příjemce povinen vrátit nespotřebované finanční prostředky nejpozději do  
31. ledna 2018 na účet poskytovatele č. ú. 2000881329/0800, vedený u výše uvedené banky. 

 

II.  

Splatnost peněžních prostředků 

2.1   Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za účelem uvedeným v článku I. této 
smlouvy na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 30ti dnů po podpisu této smlouvy 
oběma smluvními stranami. 

2.2 tato povinnost poskytovatele je splněna dnem, kdy je z účtu poskytovatele odepsána finanční 
částka odpovídající výši dotace. 

III. 

Podmínky udělení peněžních prostředků 

3.1 Příjemce je oprávněn použít dotaci pouze k účelu uvedenému v článku I. této smlouvy.  
 
3.2 Vyúčtování dotace příjemce podá do podatelny ÚMČ Praha 8 do 31. ledna 2018 s uvedením 

názvu oddělení strategického rozvoje a místní Agendy 21, Odboru územního rozvoje a výstavby 
(OÚRV) Úřadu městské části Praha 8. 

 

3.3  Příjemce dotace je povinen účtovat čerpání poskytnutých finančních prostředků odděleně podle 
jednotlivých činností na samostatných analytických účtech nákladů nebo vést poskytnutou 
dotaci odděleně v účetní evidenci, popřípadě vést samostatný peněžní deník pro poskytnutou 
dotaci a vést účetnictví řádně v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. 

  Příjemce dotace je povinen umožnit poskytovateli dotace průběžnou a následnou kontrolu 
čerpání poskytnutých finančních prostředků a na požádání umožnit kontrolu originálních 
účetních písemností, vztahujících se k účtování poskytnutých finančních prostředků. 

 Poskytovatel má právo vykonávat u příjemce kontrolu, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. 

 

3.4 Příjemce se zavazuje dodržovat "Podmínky pro poskytnutí dotace (mikrograntu) z rozpočtu 
Městské části Praha 8 na zvelebování vzhledu veřejného prostoru Městské části Praha 8 na rok 
2017", schválené Radou městské části Praha 8 dne 1. března 2017 usnesením č. 0107/2017 
(dále jen „Podmínky“). 

 

3.5 Příjemce dotace je povinen v případě svého zániku, sloučení nebo jiné změny, tuto skutečnost 
písemně sdělit do 15 kalendářních dnů od jejího vzniku poskytovateli. 

 

3.6 Příjemce je povinen oznámit poskytovateli přeměnu právnické osoby do 15 dnů od rozhodnutí 
příslušného orgánu. 

 

3.7  Příjemce je povinen do 15 dnů od vzniku této skutečnosti oznámit poskytovateli zahájení 
insolventního řízení proti němu a svůj případný vstup do likvidace. 
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3.8 Příjemce je povinen zajistit veřejnou přístupnost místa, kde byla poskytnuta dotace po dobu 3 
let. 

3.9 Příjemce dotace se zavazuje dosáhnout stanoveného účelu dotace v kalendářním roce 2017. 

 

IV. 

Porušení rozpočtové kázně 

4.1  V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce bude poskytovatel postupovat 
v souladu s ustanovením § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
4.2 V případě pozdního odevzdání vyúčtování poskytnuté dotace zaplatí příjemce dotace 

poskytovateli dotace odvod za porušení rozpočtové kázně: 
 
 1% z poskytnuté dotace za zpoždění o 1 až 5 dní, 
 3% z poskytnuté dotace za zpoždění 6 až 10 dní, 
 10% z poskytnuté dotace za zpoždění 11 až 20 dní. 
 
 Při zpoždění nad 20 dní příjemce vrátí celou dotaci. 
 
4.3 V případě nedodržení termínu vrácení nespotřebovaných finančních prostředků (viz. článek I., 

odst. 1.3 této smlouvy) zaplatí příjemce sankci 1000 Kč. 
 
4.4  Za nedodržení „Podmínek“, na základě kterých byla dotace poskytnuta, zaplatí příjemce dotace 

sankci ve výši 10% z neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. 
 
4.5  Porušení podmínek příjemcem, uvedených v tomto článku, odst. 4.2 až 4.4 této smlouvy je 

poskytovatelem považováno za porušení méně závažné ve smyslu ust. § 10a odst. 6 cit. 
zákona č. 250/2000 Sb. 

 

V. 

Ukončení smlouvy 

5.1 Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou 
výpovědí smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.  

 

5.2 Poskytovatel může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace.  

 

5.3 Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemcem dotace stanovených touto smlouvou 
nebo zvláštními právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména pokud:  

a) je on sám, případně jako právnická osoba či některá osoba tvořící statutární orgán příjemce 
odsouzen/a za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání nebo 
činností příjemce, nebo pro trestný čin hospodářský, anebo trestný čin proti majetku ve 
smyslu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 
418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů,  

b) bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení, (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů,   

c) příjemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření této 
smlouvy, 

d) je v likvidaci,  
e) změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou oblast 

podpory.  
 

5.4 V případě výpovědi této smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace nevzniká 
a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi této smlouvy po proplacení dotace, je 
příjemce povinen poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet 
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poskytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi této 
smlouvy. 

 

5.5 Výpověď této smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího 
udělení.  

 

5.6 Výpovědní doba činí jeden měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po 
měsíci, v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této smlouvy 
však nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.  

 

5.7 Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní doby za podmínky, že příjemce vrátí 
poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení této smlouvy dojde až 
vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.  

 

5.8 Příjemce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět nejpozději však do konce lhůty 
pro podání vyúčtování, přičemž výpověď je účinná dnem jejího doručení poskytovateli. 
V takovém případě je příjemce povinen vrátit poskytnutou částku dotace poskytovateli do 14 
dnů ode dne účinnosti výpovědi.   

 

5.9 Při ukončení této smlouvy dohodou je příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na 
účet poskytovatele poskytnutou částku dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dohody oběma smluvními stranami, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

 

5.10 Dohoda o ukončení této smlouvy nabývá účinnosti dnem připsání vrácených peněžních 
prostředků na účet poskytovatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

 

5.11 Pokud příjemce ve lhůtách stanovených tímto článkem nevrátí poskytnuté prostředky 
poskytovateli, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

5.12 Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení této smlouvy musí být učiněn 
písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku této smlouvy. 

 

VI. 

 Závěrečná ustanovení 
 

6.1 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 

6.2 Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí aktuálními „Podmínkami“, 
příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů a dalšími zvláštními právními předpisy.  

 

6.3 Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými 
dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek se neuzavírá 
v případě změny názvu příjemce, statutárního zástupce, sídla či bankovního účtu kterékoli ze 
smluvních stran. V takovém případě postačí písemné oznámení o změně, které v případě 
změny bankovního účtu příjemce musí být doloženo kopií smlouvy o zřízení účtu.  

 

6.4 Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této 
smlouvě. 
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6.5 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a 
příjemce dvě vyhotovení. 

 

6.6 Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že tato smlouva byla sjednána na základě jejich pravé 
a svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.  

 

 

 

 

 

Doložka dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů 

 

Rozhodnuto orgánem městské části:…………………………………………………………………………. 

 

Datum jednání a číslo usnesení:……………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
V ……………….. dne………….......    V……………………… dne……… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 za poskytovatele          za příjemce 
 
 
………………………………..                                    ………………………………….. 
Roman Petrus                                                                     (jméno a příjmení, funkce) 
starosta 


