
Veřejnoprávní smlouva ě. 42
uzavřená podle §159 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád. ve znění pozdějších předpisů 

a dle zákona č. 250/2000 Sb, ve znění pozdějších předpisů mezi

Městem Jevíčko, Palackého nám. 1, zastoupené starostou Dušanem Pávkem dipl. um.,
IČO: 00276791 
jako poskytovatelem 
a
TJ Cykloklub Jevíčko z.s., A.K.Vitáka 597, Jevíčko, zastoupena Bc. Janem Finsterlem 
IČO: 73509509 
jako příjemcem.
Obě výše uvedené strany, níže uvedeného dne měsíce a roku, uzavřely tuto dohodu o poskytnutí 
příspěvku.

I.
Poskytovatel poskytne příjemci, v souladu s usnesením Zastupitelstva města Jevíčko, ze dne 
10.12.2018 č. usnesení 14a/3Z/2018, dotaci ve výši 80.000,- Kč. Poskytovatel převede uvedenou 
částku na základě této smlouvy na účet příjemce č.: 1280335319/0800 po podpisu smlouvy oběma 
stranami.

II.
Dotace se poskytuje z rozpočtových prostředků města na podporu 44. ročníku ZMN. Příjemce se 
zavazuje, že tuto dotaci použije v souladu s daným účelem a nikoliv jiným a nepoužije ji na odměny, 
peněžní a věcné dary pořadatelů akce, náklady na vedení účetnictví, mzdové náklady, cestovní 
náklady zaměstnanců a členů žadatelského subjektu a žadatele samotného (lze uhradit cestovní 
náklady spojené přímo s akcí - cestovné na zápas, vystoupení...), na pořízení investičního majetku.

III
Příjemce se zavazuje, že poskytovateli umožní, v termínu určeném poskytovatelem, provést fyzickou 
veřejnoprávní kontrolu v souladu se zákonem 320/2001 Sb., v platném znění, v souladu s vyhláškou 
416/2004 Sb., v platném znění, a umožní poskytovateli kontrolu účetnictví v rozsahu poskytnuté 
finanční dotace. Příjemce se zavazuje, že uplatňovaný doklad (originál-faktura, daňový doklad,..), 
hrazený z dotace na činnost, viditelně označí nápisem: Hrazeno z dotace obce a dále se zavazuje, že 
tento doklad nebude uplatňovat vůči jinému finančnímu zdroji.

IV.
Příjemce je oprávněn čerpat dotaci, poskytnutou na základě této smlouvy od 1.1.2020 do 31.12.2020. 
Finanční prostředky nelze převádět do následujícího roku. Příjemce se zavazuje, že veškerý drobný 
dlouhodobý majetek, zakoupený z grantu Města Jevíčka, bude v případě ukončení činnosti spolku 
vrácen Městu Jevíčko. Příjemce se zavazuje vyúčtovat dotaci do 15.1.2021, K vyúčtování příjemce 
ofotí označený nápisem uplatňovaný doklad (originál) a doloží fotokopie dokladů shodné 
s originály účetních dokladu včetně kopie výpisu z bankovního účtu. V případě, že dotace nebude 
čerpána nebo bude-li použita kjinému než sjednanému účelu nebo nebude—li vyúčtována do tohoto 
termínu, příjemce vrátí tuto dotaci nejpozději do sedmi dnů od termínu stanoveného pro realizaci 
akce/aktivity na účet města nebo do pokladny města. Pokud dotace nebude vrácena v termínu dle 
tohoto odstavce, zavazuje se příjemce zaplatit městu Jevíčko mimo vrácení celé finanční částky podle 
zákona 250/2000 Sb. § 22 penále ve výši I promile z částky odvodu za každý den prodlení.

V.
Příjemce se zavazuje seznámit poskytovatele, do 15 dnů od jejich vzniku, s těmito skutečnostmi: se 
změnami zakladatelské listiny, adresy sídla, bankovního spojení, statutárního zástupce, jakož i jinými 
změnami, které mohou podstatně ovlivnit způsob jeho finančního hospodaření a náplň jeho aktivit ve 
vztahu k poskytnuté dotaci. V případě přeměny příjemce, který je právnickou osobou, nebo jeho 
zrušení s likvidací, je příjemce povinen o této skutečnosti poskytovatele předem informovat.



VI.
Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje Krajský úřad pro Pardubický kraj 
v přenesené působnosti.

VII.
Tato smlouva byla sepsána dle svobodné vůle obou zúčastněných stran, nikoliv pod nátlakem, ve třech 
kusech stejnopisů, z nichž dva má poskytovatel a jeden příjemce.

V Jevíčku dne 24.6.2020

Příjemce
//

TJ Cykloklub Jevíčko, Z-S.
A. K. Vitálca 597, 569 43 Jevíčko 

1C 435 09 509

Poskytovatel

Město Jevíčko
© Paíackého nám. 1 

569 43 Jevíčko
IČ:00276791 - D1Č:C7.O0276791


