
Smlouva  
o poskytnutí dotace č. xxxxxx/xxxxxx/xx 

uzavřená podle § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Statutární město Pardubice 
sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 
IČ: xxxxxxxxxxxxx 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
zastoupené: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „poskytovatel“) 

 
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 sídlo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 IČ: xxxxxxxxxxxxxxxx 
 bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 (dále jen „příjemce“) 
 
 

II. Předmět smlouvy 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z programu podpory v sociální 

oblasti ve výši Kč xxxxxxxxxxxxx (slovy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) na projekty:  
 
a) „xxxxxxxxxxxxxxxxxx“ v částce Kč xxxxxxxxxxxxxx (slovy    
     xxxxxxxxxxxx) 
b) „xxxxxxxxxxxxxxxxxxx“ v částce Kč xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
     (slovy xxxxxxxxxxxxxxxxxx)  
     (dále jen „projekty“).  

 
2. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude projekt realizovat na svou vlastní 

zodpovědnost, v souladu s právními předpisy, podmínkami této smlouvy, Zásadami pro 
poskytování dotací z rozpočtu města Pardubice a Pravidly pro poskytování dotací 
z programu podpory v sociální oblasti na rok 2013. Tato Pravidla jsou přílohou č. 1 této 
smlouvy. 

 
3. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů“). 

 
4. Dotace bude použita k účelu stanovenému v žádosti a na položky stanovené v rozpočtu 

uvedeném v žádosti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu 
této smlouvy oběma smluvními stranami, a to bankovním převodem na účet příjemce 

uvedený v záhlaví smlouvy. Finanční prostředky shora uvedené jsou poskytovány v režimu 

podpory „de minimis“, ve smyslu Nařízení (EU) č. 360/2012 o použití článků 107 a 108 

Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům 

poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu platného od 29. 4. 2012.  
 
6. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31. 12. 2013. Prostředky 

dotace nelze převádět do roku následujícího. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných 
výdajů vzniklých při realizaci projektů. 

 
7. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se 

příjemce příslušnou finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele číslo 
326-561/0100, nejpozději do 31. 12. 2013. V případě nevyčerpání celé výše dotace je 
příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na účet poskytovatele číslo 326-561/0100, 
nejpozději do 31. 12. 2013. 

 
8. Příjemce se zavazuje vést ve svém účetnictví přehled a čerpání dotace na projekty odděleně 

a prokázat celkové skutečné vynaložené náklady na daný účel. Příjemce předloží 
poskytovateli nejpozději do 31. 12. 2013, čestné prohlášení o účelovém použití prostředků 
dotace a vyúčtování dotace. Účetní doklady vztahující se k dotaci budou viditelně a 
nesmazatelně označeny textem „financováno z dotace MmP“. Bez ohledu na výše 
uvedené je poskytovatel oprávněn si ověřit, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a 
účelově použity. Současně je poskytovatel oprávněn kontrolovat kompletní účetnictví 
příjemce. Pro tyto případy se příjemce zavazuje poskytnout potřebnou součinnost.  

 
9. Příjemce je povinen oznámit neprodleně poskytovateli změnu všech identifikačních údajů. 
 

10. V případě zániku (likvidace) je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 
spolu s vyúčtováním nejpozději do 30 dnů od oznámení na účet poskytovatele. 

  
 

III. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

11. V případě, že se prokáže nepravdivost čestného prohlášení příjemce vyžadovaného 
poskytovatelem v rámci podané žádosti o poskytnutí dotace, nepravdivost dokladů ve 
vyúčtování a v případě nepředložení vyúčtování ve stanoveném termínu, považují 
se poskytnuté prostředky dotace za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů. Příjemce je v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto 
zadržené prostředky včetně penále ve výši 1 promile zadržovaných prostředků za každý den 
prodlení ode dne porušení rozpočtové kázně, do dne jejich opětovného připsání na účet 
poskytovatele, nejvýše však do výše částky zadržených prostředků. 

 
12. V případě neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen poskytnutou 

dotaci, případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet poskytovatele 
včetně penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, nejvýše však do 
výše částky neoprávněně použitých prostředků. Prostředky se považují za neoprávněně 
použité počínajíce dnem, kdy byly použity v rozporu s touto smlouvou. 



 
 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

1. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle 
jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dva, příjemce 

jeden výtisk. 
 
3. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 

dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 
V Pardubicích dne: 
 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
               xxxxxxxxxxxxxx                                                               xxxxxxxxxxxxx 
 
 
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva  města Pardubic č. xxxxxxx ze dne xxxxxxxxx 
Dne:  xxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxx, úsek ekonomický a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí Magistrátu 

města Pardubic 


