
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 
uzavřená dle ustan. § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, v platném znění 
 

I. 
Smluvní strany 

 
1. Město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy 
IČ 00255661 
č. účtu: XXX  
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
dále též jen poskytovatel 

a 
 

2. Folklorní spolek Šumava Klatovy, Kpt. Jaroše 118, 339 01 Klatovy III,  
IČ 69456097 
č. účtu: XXX 
zastoupený paní Mgr. Denisou Valentovou, předsedkyní spolku 
na straně druhé, dále jen příjemce 

 
Čl. II. 

Účel použití dotace a doba jeho dosažení 
 
1. Město Klatovy a příjemce se zavazují spolupracovat na projektu XXIV. Mezinárodní 
folklorní festival Klatovy 2017, a podporovat tak tuto mimořádnou kulturní akci 
spolufinancováním prostřednictvím Zlatého fondu města Klatovy. 
2. Účel, na který jsou poskytované peněžní prostředky určeny: pořádání 
XXIV. Mezinárodního folklorního festivalu Klatovy 2017. 
2. Doba, v níž má být výše uvedeného účelu dosaženo: rok 2017.   
 
 

Čl. III. 
Výše dotace 

 
1. Dotace je poskytována ve výši 150.000 Kč a bude vyplacena na účet příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy nejpozději do 30.04.2017. 
2. Poskytovatel se zavazuje, že převede tyto finanční prostředky na účet příjemce v termínu 
dle odst. 1 tohoto článku. 
 

Čl. IV 
Podmínky použití dotace 

 
1. Při použití poskytnutých peněžních prostředků je příjemce povinen dodržet tyto podmínky: 
a) příjemce se zavazuje, že poskytnuté finanční prostředky použije pouze na účel uvedený 
v čl. II této smlouvy a že bude dbát na jejich hospodárné a efektivní využití 
b) příjemce je povinen předložit finanční vypořádání dotace do 15.12.2017 
c) nepoužité finanční prostředky příjemce vrátí na účet města vedený u České spořitelny, a. s. 
do 14 dnů ode dne odevzdání / odeslání  finančního vypořádání dotace 



d) příjemce je povinnen vést průkazným způsobem evidenci o použití dotace 
e) v případě přeměny nebo zrušení příjemce – právnické osoby s likvidací je příjemce 
povinen zajistit převzetí povinností stanovených touto smlouvou svým právním nástupcem 
nebo vrácení poskytnuté dotace v plné výši 
2. Nesplnění povinností stanovených touto smlouvou a podmínek zákona č. 250/2000 Sb. je 
porušením rozpočtové kázně podle § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. a má za následek 
povinnost příjemce vrátit neoprávněně použité prostředky poskytovateli spolu s povinností 
zaplatit penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, max. však 
do výše poskytnuté částky. 
3. Poskytovatel má dle § 9 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, právo provést průběžnou i následnou kontrolu použití dotace. 
 

Čl. V 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Příjemce výslově souhlasí se zpracováním jeho (osobních) údajů s ohledem na zákon 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a v souladu se 
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tento souhlas je 
poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely vnitřní potřeby poskytovatele a dále 
pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti. Zároveň příjemce souhlasí s možným 
zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v plném znění, jakož i všech úkonů 
a okolností s touto smlouvou souvisejících.  
2. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, 1 vyhotovení pro příjemce a 2 pro 
poskytovatele. 
3. Tento právní úkon byl schválen Zastupitelstvem města Klatov dne  28.03.2017, usnesení 
č. 21, bod č. VIII. 
4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, 
seznámily se s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují. 
 
 
V Klatovech dne         
 
 
 
 
 
                  

Město Klatovy     Folklorní spolek Šumava Klatovy      
 Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města   Mgr. Denisa Valentová, předsedkyně spolku 


