
V E Ř E J N O P R Á V N Í  S M L O U V A 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Toužim v roce 2018 (dále jen „smlouva“) 

 

 

Evidenční číslo: 15/2017 

 

 

 

 

Smlouva se uzavírá mezi: 

 

Město Toužim 

Sídlo:    Sídliště 428, 364 01 Toužim 

IČ:    00255076 

DIČ:    CZ00255076 

Statutární zástupce:  Alexandr Žák, starosta 

Bankovní spojení:  ČSOB, a.s., pobočka Toužim 

Číslo účtu:   xxx 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

a 

 

Cesta z města, z.s. 

Sídlo:    Nežichov 8, 364 01 Toužim 

IČ:    27057020 

Statutární zástupce:  Kamila Prchalová, předseda spolku 

Bankovní spojení:  ČSOB, a.s., pobočka Toužim 

Číslo účtu:   xxx 

(dále jen „příjemce“) 

 

(společně jako „smluvní strany“) 

 

 

 

 

 

 

Článek I. 

Obecné ustanovení 

 

Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákona o obcích“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu Pravidel pro hodnocení a poskytování 

dotací z rozpočtu města Toužim (dále jen „pravidla“) poskytuje poskytovatel příjemci dotaci 

na účel uvedený v článku II. této smlouvy 
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Článek II. 

Výše dotace, účel dotace a doba dosažení účelu dotace 

 

1. Příjemci se poskytuje účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu poskytovatele ve výši 

600 000 Kč (slovy: šest set tisíc korun českých) na rok 2018 a 600 000 Kč (slovy: šest set 

tisíc korun českých) na rok 2019, a to na základě řádně podané žádosti ze dne                

30. října 2017. Tato neinvestiční účelová dotace je splatná každý rok ve čtyřech splátkách. 

Splátky ve výši 150 000 Kč (slovy: sto padesát tisíc korun českých) jsou splatné vždy 

k 10. dni příslušného čtvrtletí.  

 

2. Dotace se poskytuje výhradně na účel:  

 informačních a poradenských služeb turistům v rozsahu minimálně 30 hodin týdně 

dle ročního období (upraveno dle ročního období – v letních měsících je 

podmínkou otevření ve dnech pátek, sobota a neděle) 

 propagace a prezentace města (letáky, pohlednice, společenské a kulturní akce) 

 propagace města v rámci kraje, v jiných krajích ČR a v zahraničí 

 organizace kulturních a společenských akcí pro obyvatele města Toužim; zapojení 

dětí a mládeže do kulturního a společenského života města (výstavy prací, zpívání, 

tématické výstavy); přednášek a vzdělávacích programů pro děti, mládež a širokou 

veřejnost; pořádání exkurzí a tematických výletů; divadelní představení, hudební 

produkce, přednášek, výstav, výtvarných kurzů pro děti, exkurzí a univerzity 

třetího věku 

 organizace Reprezentačního plesu města 

 organizace a zajištění Mezinárodního dne dětí 

 organizace Dne města 

 organizace a zajištění Rozsvěcení vánočního stromu 

 organizace odpoledních taneční pro seniory (1 x za čtvrtletí) 

 výměny informací a komunikace s Krajským úřadem Karlovarského kraje a 

dalšími subjekty v regionu 

 

 

3. Příjemce se zavazuje řádně spravovat pronajatý majetek a udržovat pronajaté prostory dle 

nájemní smlouvy uzavřené mezi příjemce a Bytovým hospodářstvím města Toužim, p.o, 

(dále jen nájemní smlouva).    

 

4. Projekt bude realizován a dotace vyčerpána nejdéle do 31. 12. daného roku, na který byla 

dotace poskytnuta.  

 

 

5. Město se zavazuje první splátku dotace poskytnout příjemci na jeho účet uvedený 

v záhlaví smlouvy, a to do 30 dnů po podpisu smlouvy.  
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Článek III. 

Základní povinnosti příjemce 

 

1. Příjemce je povinen poskytnutou dotaci použít v souladu s článkem II. této smlouvy. Tyto 

prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud nejde o 

přímou úhradu související s projektem dle čl. II. Poskytnuté finanční prostředky nesmí 

použít na dary, pohoštění nesouvisející s pořádanými akcemi, mzdy a úhrady cestovních 

nákladů funkcionářů příjemce či příjemce samotného, správní a místní poplatky 

související s realizací projektu, penále, úroky z úvěrů, náhrady škod, pojistné, pokuty, 

apod. 

 

2. Příjemce je povinen provádět úhrady pouze na základě faktur, pokladních dokladů nebo 

jiných účetních dokladů.  

 

3. Příjemce je povinen realizovat projekt a dotaci čerpat v roce 2018 nejdéle do 31. 12. 2018, 

a vyúčtovat dotaci nejpozději do 21. 1. 2019, a v roce 2019 nejdéle do 31. 12. 2019, a 

vyúčtovat dotaci nejpozději do 20. 1. 2020. Vyúčtování je povinen předložit na tiskopise 

„Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté městem Toužim“ a musí obsahovat fotokopie 

účetních dokladů (např. faktury nebo doklady o zaplacení v hotovosti) a fotokopie 

dokladů o uskutečnění úhrad (např. výpisy z účtu, výdajové pokladní doklady).   

 

4. V případě, že příjemce nevyčerpá celou dotaci ve stanoveném termínu, je povinen tyto 

nevyčerpané prostředky vrátit poskytovateli na výše uvedený účet (variabilní symbol 

15017) nejpozději do 15 dnů od předložení závěrečného vyúčtování.  

 

5. Pokud poskytovatel zjistí kdykoliv v průběhu čerpání a užívání dotace jakékoliv porušení 

rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb., (např. použití dotace k jinému, 

než sjednanému účelu, nepředložení vyúčtování dotace ve sjednaném termínu, porušení 

jiných podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta, nevrácení nevyčerpaných prostředků 

v termínu stanoveném v bodě 4), je příjemce povinen celou dotaci vrátit na účet města, a 

to do 10 dnů poté, co bude poskytovatelem k vrácení dotace vyzván.  

 

6. V případě porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále ve výši 

1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše odvodu ve smyslu 

§ 22 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

7. Pokud nebudou splněna všechna ustanovení uzavřené smlouvy, nebude na následné 

žádosti o dotace tohoto žadatele brán zřetel. 

 

 

 

 

Článek IV. 

Kontrolní ustanovení 

 

Kontrolní skupina poskytovatele je oprávněna v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.,             

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole 

(kontrolní řád), a dalšími platnými právními předpisy kontrolovat dodržení podmínek 
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smlouvy. Příjemce je povinen tuto kontrolu umožnit a předložit k nahlédnutí originály všech 

účetních dokladů týkající se realizace projektu. 

 

 

 

 

Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

 

 

 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran a je vyhotovena ve třech 

stejnopisech, z nichž jeden obdrží příjemce a dva poskytovatel. 

 

2. Příjemce je povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat město Toužim               

o jakékoliv změně v údajích uvedených ve smlouvě ohledně jeho osoby a o všech 

okolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle této 

smlouvy.  

 

3. Pokud tato smlouva či zvláštní obecně závazný předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy dle 

této smlouvy příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů a č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

 

4. O poskytnutí finančních prostředků rozhodlo v souladu s ustanovením § 85 písm. c) 

zákona o obcích Zastupitelstvo města Toužim usnesením č. 5/4/2017 ze dne 7. 12. 2017.  

O uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo města Toužim usnesením 

č.6/4/2017 ze dne 7. 12. 2017. 

 

 

 

 

 

V Toužimi dne: ………………….    

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................    ....................................................... 

                 příjemce            poskytovatel 

 

 

 

 

 


