
Veřejnoprávní smlouva 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova 

 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“) a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů 
 
 

 
I. SMLUVNÍ STRANY 

 
Město Rýmařov 
se sídlem náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov 
zastoupeno Ing. Luďkem Šimko, starostou města 
IČO: 296 317 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 19-1421771/0100 
(dále jen „poskytovatel“) 
 
a 
 
Jméno a příjmení příjemce 
bydlištěm 
datum narození 
bankovní spojení 
(dále jen „příjemce“) 

 
 

II. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY  
 

1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci 
účelově určenou dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým 
určením. 

2. Účelem smlouvy je podpora dle stanoveného programu „Podpora individuálního řešení 
zásobování pitnou vodou a odkanalizování rodinných domů a rekreačních objektů“ (dále jen 
„Program“). 

 
 
 

III. VÝŠE DOTACE A ÚČELOVÉ URČENÍ 
 
1. Poskytovatel podle této smlouvy poskytne příjemci dotaci ve výši ...,- Kč (slovy … korun českých) 

na pořízení malé domácí čističky odpadních vod/vybudování nové studny/provedení opatření ke 
zvýšení vydatnosti nebo zlepšení kvality stávajícího zdroje pitné vody u rodinného 
domu/rekreačního objektučíslo popisné …. v místní části ……… na ulici ……… v Rýmařově (dále jen 
„stavba“), maximálně však do výše 50 % uznatelných nákladů vymezených v čl. V této smlouvy 
účelově vynaložených k úhradě nákladů stavby. 

 
 

IV. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN 
 
1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout účelově určenou dotaci po realizaci stavby dle jejího 

účelového určení uvedeného v článku III. na výše uvedený účet příjemce jednorázovou úhradou 
ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu této smlouvy. 
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2. Příjemce se zavazuje: 

a) řídit se při použití a vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou a právními předpisy, 

b) na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetních dokladů týkajících se stavby, 

c) řádně v souladu s právními předpisy uschovat originály všech účetních dokladů vztahujících 
se ke stavbě, a to po dobu nejméně 10 let ode dne předložení závěrečného vyúčtování, 

d) po dobu 10 let od ukončení realizace stavby užívat rodinný dům či rekreační objekt, pro který 
byla stavba realizována, jako objekt k bydlení či rekreaci, 

e) po dobu 10 let od ukončení realizace stavby být ve městě Rýmařov nebo jeho místní části 
hlášen k trvalému pobytu . 

 
3. Příjemce prohlašuje, že: 

a) zrealizoval stavbu vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a naplnil 
účelové určení dle čl. III této smlouvy co nejhospodárněji,  

b) ukončil realizaci stavby nejpozději v termínu uvedeném v článku V. odst. 1 písm. a),  

c) předložil poskytovateli závěrečné vyúčtování celé realizace stavby včetně 
- kopií účetních dokladů týkajících se uznatelných nákladů stavby, včetně dokladů o jejich 

úhradě (v případě nesrovnalostí může být příjemce vyzván k předložení kopií účetních 
dokladů týkajících se i ostatních nákladů stavby), 

- kopií kolaudačního rozhodnutí nebo souhlasu příslušného správního úřadu s užíváním 
stavby. 

 
4. Kontrolu všech skutečností rozhodných pro hospodaření s veřejnými prostředky a kontrolu 

dodržení podmínek stanovených veřejnoprávní smlouvou provádí příslušný odbor, z jehož 
kapitoly byla dotace poskytnuta. 

5. Kontrola může být provedena v jakékoliv fázi administrace poskytnutí dotace, tj. před poskytnutím 
finančních prostředků, v průběhu realizace stavby a následně po jejím vypořádání. 

 
6. Neoprávněné použití nebo zadržení dotace je považováno za porušení rozpočtové kázně dle § 22 

zákona o rozpočtových pravidlech. 
 
7. Za méně závažné porušení povinností dle § 22, odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech, 

se považuje porušení povinností uvedených v čl. IV. odst. 2 písm. c), d) a e) této smlouvy, přičemž 
odvod za tato porušení rozpočtové kázně se stanoví z celkové výše poskytnuté dotace následovně: 
a) porušení povinností stanovené v odst. 2 písm. c) této smlouvy 10% 
 
b) porušení povinností stanovené v odst. 2 písm. d) a e) této smlouvy,  90% 
 
jestliže k porušení povinnosti došlo ve lhůtě do jednoho roku od uzavření této smlouvy, přičemž 
odvod, stanovený v tomto odstavci, se snižuje o 10 % z celkové výše dotace za každý následující 
započatý rok.  

 
8. Jestliže v průběhu deseti let od uzavření této smlouvy nastanou okolnosti hodné zvláštního 

zřetele, například úmrtí osoby, mající v objektu trvalý pobyt, Rada města Rýmařov může 
rozhodnout o snížení, případně o zrušení odvodu za porušení povinností uvedených v čl. IV. odst.7 
této smlouvy. 

 
 

V. UZNATELNÝ NÁKLAD 
1. „Uznatelným nákladem“ je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 

a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace stavby, tj. v období od ….. do ….., 
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b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. III této smlouvy, ostatními podmínkami této 
smlouvy, a týká se pouze: 

▪ nákladů za zpracování projektové dokumentace stavby, 

▪ nákladů za zhotovení stavby. 

c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole. 

 
2. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, 

pokud příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně. 
 
3. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. 
 
 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
1. Dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole) se všemi právními důsledky s tím spojenými. 

2. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by 
mezi nimi vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou 
dohodou smluvních stran. V případě, že nedojde k dohodě smluvních stran, spory z právních 
poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje Krajský úřad Moravskoslezského kraje. 

3. Pokud to veřejnoprávní povaha a účel smlouvy nevylučuje, použijí se na práva a povinnosti stran 
také přiměřeně ustanovení občanského zákoníku. 

4. Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými dodatky k této 
smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy označeny. 

5. Příjemce bere na vědomí, že jeho osobní údaje, zejména jméno, příjmení, RČ, případně i číslo účtu 
je Poskytovatel oprávněn zpracovávat v souladu s Nařízením EU č. 2016/679 (GDPR), na základě 
plnění této smlouvy, po dobu 10 let od uzavření smlouvy v souladu s povinností uchovávat daňové 
doklady podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce rovněž 
souhlasí s jejich zveřejněním prostřednictvím této smlouvy na webových stránkách a úřední desce 
poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě 
vyhotovení si ponechá poskytovatel a jedno vyhotovení příjemce.  

7. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, podle 
jejich pravé a svobodné vůle, určitě a vážně, že porozuměly jejímu obsahu, který se nepříčí dobrým 
mravům. 

8. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy rozhodla/o rada/zastupitelstvo města svými 
usneseními  ……………. 

 
 
 
V Rýmařově dne      
 
 
 
………………………………………  ……………………………………… 
            za poskytovatele      za příjemce 


