
 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením §10a a násl. zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, mezi těmito účastníky:  

 

 

 

Poskytovatel: 

Obec Heřmanovice 

IČ: 00295981, se sídlem Heřmanovice 136, 793 74 Heřmanovice,  

zastoupený starostou Janem Tomalským 

 

(dále v textu jako ,,poskytovatel“) 

 

a 

 

Příjemce: 

DSO Mikroregion Krnovsko 

IČ: 71195530, se sídlem v Krnově, Hlavní náměstí 1, PSČ 794 01, zastoupený předsedou  

Ing. Tomášem Hradilem 

 

(dále v textu jako ,,příjemce“) 

 

 

 

I. 

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

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

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o rozpočtových pravidlech“)    

p o s k y t u j e   poskytovatel příjemci dotaci ve výši a na účel uvedený v článku II. této 

smlouvy a příjemce tuto dotaci   p ř i j í m á.   

 

 

II. 

1) Účelová dotace ve formě finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele ve výši 13 794,- 

Kč (slovy: třináct tisíc sedm set devadesát čtyři) je poskytnuta jako následná úhrada části 

kupní ceny na pořízení 2 ks Sklolaminátového kontejneru CFA 2,5 papír/plasty a 2 ks 

Sklolaminátového kontejneru CFA 2,5 sklo – (dále jako „předmět dotace“),  které/kterou 

zakoupil příjemce od firmy ELKOPLAST CZ, s.r.o. dne 29.7.2020 za kupní cenu ve výši 

91 960, - Kč s DPH, a které/kterou v současné době na základě smlouvy o výpůjčce ze dne 

………………….. bezplatně užívá poskytovatel. Současně bylo ve shora uvedené smlouvě 

o výpůjčce stranami sjednáno, že po uplynutí doby udržitelnosti projektu bude předmět 

dotace příjemcem bezplatně převeden do výlučného vlastnictví poskytovatele. Doba 

udržitelnosti projektu končí 31.3.2026. 

2) Smluvní strany dále činí nesporným, že zbylá část kupní ceny na pořízení předmětu dotace 

ve výši 78 166,- Kč byla uhrazena příjemcem, který následně k projektu „Separace odpadů 

v obcích Mikroregionu Krnovsko“ na podkladě žádosti o poskytnutí dotace a následného 



rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o poskytnutí dotace č.j. 115D314021282 ze dne 

26.11.2020 a schválené žádosti o platbu obdržel dotaci ve výši 78 166,- Kč. 

3) Zbylou část kupní ceny ve výši 13 794,- Kč, která nebyla pokryta příjmem z dotace 

ministerstva dle čl. II. odst. 2) této smlouvy, tedy uhradil příjemce ze svého rozpočtu. 

S ohledem na smlouvu o budoucí smlouvě darovací uzavřenou pro předmět dotace dle čl. 

II. odst. 1) této smlouvy a na chystaný bezúplatný převod předmětu výpůjčky na 

poskytovatele, se tento rozhodl poskytnout příjemci dotaci dle této smlouvy, jejíž výše 

odpovídá právě té části kupní ceny, která nebyla kryta dotací.  

 

 

III. 

Dotace ve výši 13 794,- Kč bude příjemci poskytnuta jednorázově, a to do 30. 6. 2021 

bezhotovostním převodem bankovního z účtu poskytovatele č. ………………..………….. na 

bankovní účet příjemce č. 1851728379/0800. 

 

 

IV. 

1) Příjemce je povinen: 

a) o užití poskytnutých finančních prostředků, respektive k pořízení a jakémukoli 

nakládání s předmětem dotace, vést průkaznou evidenci v podobě pokladních dokladů 

a faktur,  

b) nejpozději do 31. 8. 2021 předložit poskytovateli písemné vyúčtování dotace, jehož 

přílohou budou fotokopie faktur, případně jiných daňových dokladů, prokazujících, jak 

byl finanční příspěvek v plné výši použit. Účetní doklady prokazující čerpání dotace 

musí mít náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, 

c) bez zbytečného prodlení písemně informovat poskytovatele o jakékoliv změně 

v údajích uvedených ve smlouvě a o všech okolnostech, které by mohly mít vliv  

na plnění povinností dle této smlouvy. 

 

2) Příjemce dále prohlašuje, že se podrobně seznámil s textem této smlouvy, jakož i pravidly 

pro poskytnutí dotace, a bude se jimi při hospodaření s poskytnutými prostředky řídit.  

 

3) Poskytovatel prohlašuje, že se podrobně seznámil s účelem poskytnutí dotace  

a že za účelem seznámení s účelem poskytnutí dotace mu byly příjemcem předloženy 

k nahlédnutí veškeré relevantní dokumenty. 

 

 

V. 

1) V souladu se zákonem č. 320/2001Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o finanční kontrole“), a zákonem č. 255/2012 Sb.,  

o kontrole (kontrolní řád), je poskytovatel dotace oprávněn kontrolovat dodržení podmínek, 

za kterých byla dotace poskytnuta. Tuto kontrolu vykonávají pověření zaměstnanci 

poskytovatele, případně členové příslušných výborů poskytovatele. 

 

2) Příjemce je povinen v rámci výkonu kontrolní činnosti předložit kontrolním orgánům 

poskytovatele k nahlédnutí veškeré účetní záznamy týkající se dané dotace.  

 



 

VI. 

1) Příjemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že tato veřejnoprávní smlouva bude zveřejněna 

na webových stránkách poskytovatele.  

 

2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran a je vyhotovena  

ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží příjemce a jeden 

poskytovatel.  

 

3) Tuto smlouvu lze zrušit pouze písemnou dohodou smluvních stran.  

 

4) V případě, že se některá ustanovení této smlouvy stanou neplatnými nebo neúčinnými, 

zůstává platnost a účinnost ostatních ujednání smlouvy zachována. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují nahradit neplatná či neúčinná ujednání ustanoveními jejich povaze 

nejbližšími s přihlédnutím k vůli smluvních stran a k předmětu této smlouvy.  

 

5) O poskytnutí dotace rozhodlo zastupitelstvo obce Heřmanovice na svém zasedání dne 

27.9.2021 usnesením č. 13. Zároveň s tímto rozhodnutím bylo poznamenáno, že 

s finančním příspěvkem je počítáno v rozpočtu obce na rok 2021. 

 

6) Uzavření této smlouvy schválila Správní rada DSO Mikroregionu Krnovsko svým 

usnesením č.5/108 ze dne 14.4.2021. 

 

 

 

V …………………dne…………….             V Heřmanovicích dne 27.9.2021 

 

 

…………………………………….    …………………………………. 

za příjemce       za poskytovatele 

Ing. Tomáš Hradil – předseda    Jan Tomalský, starosta 

 

 


