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S M L O U V A 
o poskytnutí účelové dotace 

č. 908/OŠKS/2015 
 

 
Smluvní strany: 
Město Příbram  
se sídlem: Tyršova 108, 261 19  Příbram I 
zastoupené starostou: Ing. Jindřichem Vařekou 
IČ: 00243132 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Praha, pobočka Příbram  
Číslo účtu: 27-521689309/0800 
Za věcné plnění odpovídá: Stanislava Walenková, tel.: 318 402 292 
Za věcný obsah smlouvy odpovídá: Stanislava Walenková 
Za finanční plnění odpovídá: Ivana Zelenková, tel.: 318 402 263 
(dále jen jako „poskytovatel“) 
 
a 
 
Bruslařský klub Příbram 
se sídlem: Legionářů 378, 261 01  Příbram VII  
zastoupena: předsedou JUDr. Petrem Charyparem 
IČ:  47071371 
Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s. 
Číslo účtu: 1601000684/0600 
(dále jen „příjemce“) 
 

 v návaznosti na usnesení Zastupitelstva města Příbram usn. č. 156/2015/ZM  
ze dne 23.03.2015 uzavírají podle ust. občanského zákoníku, v platném znění tuto: 

 
 

Smlouvu o poskytnutí účelové dotace 
 

I. Předmět smlouvy 
1) Předmětem této smlouvy je vymezení práv a povinností smluvních stran při poskytnutí 

a použití účelové dotace poskytnuté z rozpočtu města Příbram (dále jen „dotace“). 
 

II. Výše a účel dotace 
1) Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve výši 120.856,- Kč (slovy: Jedno sto dvacet tisíc 

osm set padesát šest korun českých) k úhradě výdajů na realizaci veřejně prospěšného 
projektu z oblasti podpory „Činnost sportovních organizací“ v rámci tematického zadání 
„Podpora kontinuálních periodických sportovních aktivit dětí a mládeže do 19 let na 
území města Příbram“ na projekt s názvem: „Sportovní činnost mládeže Bruslařského 
klubu Příbram v roce 2015“ (dále jen "projekt") a v souladu s žádostí o finanční podporu 
z rozpočtu města označené č. j. MeUPB 08354/2015, která je uložena u poskytovatele. 
 

2) Poskytnutá dotace může být použita při realizaci výše uvedeného projektu pouze 
na úhradu těchto výdajů (nákladů): nevratné startovné, náklady školení, cestovní výdaje, 
odměny rozhodčích, trenérů a cvičitelů, vybavení sportovního zařízení, nákup, revize a 
opravy sportovního náčiní, úhrada nájemného v pronajatých prostorách. 

 
3) Časová použitelnost dotace:  od 01.01.2015 do 31.12.2015. 

 
III. Podmínky poskytnutí a čerpání dotace 

1) Poskytnutí dotace a její použití je účelově vázáno na realizaci projektu uvedeného v čl. II.  
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2) Poskytovatel poukáže příjemci dotaci bankovním převodem na jeho bankovní účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy. Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá, a to za podmínek 
uvedených v této smlouvě.  

 
3) Příjemce se zavazuje, že se bude, bez ohledu na výši poskytnuté dotace podílet, 

na skutečných výdajích (nákladech) projektu vlastními finančními zdroji (tedy vlastními 
finančními prostředky odlišnými od dotace dle této smlouvy) alespoň částkou 
odpovídající 20 % dotace poskytnuté dle této smlouvy na realizaci projektu dle čl. II. 
Poskytnutá dotace dle této smlouvy tedy smí být nejvýše v rozsahu 80 % celkových 
skutečných výdajů (nákladů) projektu.  

 
4) Budou-li skutečně vynaložené uznatelné výdaje (náklady) na projekt vyšší než 

předpokládané výdaje (náklady) stanovené touto smlouvou, uhradí rozdíl příjemce 
dotace ze svých zdrojů. 

 
5) Budou-li skutečně vynaložené uznatelné výdaje (náklady) na projekt nižší než 

předpokládané výdaje (náklady) stanovené touto smlouvou, vrátí příjemce poskytovateli 
tu část dotace, která překročí maximální procentuální míru podpory uznatelných nákladů 
stanovených ve smlouvě a to do 15 dnů od ukončení  projektu, nejpozději však do 
31.12.2015 na bankovní účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 
6) Příjemce je povinen celý projekt zrealizovat a profinancovat nejpozději do 31. 12. 2015 

(tzn. veškeré zboží a služby musí být k tomuto datu dodány a zaplaceny). 
 
7) Příjemce je povinen veškeré úhrady výdajů (nákladů) spojené s realizací projektu dle 

článku II., odst. 2) hradit z bankovního účtu, na který mu byla dotace zaslána a který je 
uveden v záhlaví této smlouvy. 

 
8) Příjemce se zavazuje zrealizovat projekt ve schváleném rozsahu a o každé změně 

týkající se realizace projektu písemně informovat poskytovatele, a to bez zbytečného 
odkladu, nejpozději 10 kalendářních dní předem.  

 
9) Příjemce je povinen po dobu plnění této smlouvy písemně oznámit poskytovateli změny 

všech identifikačních údajů uvedených v této smlouvě, a to nejpozději 10 kalendářních 
dnů od této změny. 

 
10) Příjemce je povinen informovat bez prodlení poskytovatele o všech okolnostech, které by 

mohly negativně ovlivnit splnění závazků příjemce vyplývající z této smlouvy. 
 
11) Příjemce je povinen využívat dotaci co nejhospodárněji a vést řádnou, oddělenou 

a analytickou evidenci jejího čerpání v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
v platném znění, tj. účtovat na zvláštní analytické účty, případně na samostatná 
hospodářská střediska. Z nich musí být zřejmé, že jde o peněžní prostředky hrazené 
z dotace poskytnuté touto smlouvou. Tato evidence musí být podložena účetními 
záznamy. Čestné prohlášení příjemce o vynaložení finančních prostředků v rámci 
uznatelných výdajů (nákladů) realizovaného projektu není považováno za účetní záznam.  

 
12) Pokud příjemce pro realizaci dopravy zvolí soukromé vozidlo, lze z dotace hradit pouze 

pohonné hmoty doložené účetním dokladem o jejich nákupu s doložením skutečně 
prokázané spotřeby. 

 
13) V případě, že dodávku zboží či služeb uskutečňuje pro příjemce dotace osoba spojená 

s příjemcem (spojenými osobami se rozumí osoby definované v ust. § 23 odst. 7 zák. č. 
586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění), může být její maximální možný podíl 
v objemu přidělené dotace nejvýše 10 %.   
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14) V případě věcných cen do soutěží v podobě potravin může být maximální možný podíl 
v objemu přidělené dotace nejvýše 10 %. 
 

15) Případný majetek, byť i jen částečně pořízený nebo zhodnocený s použitím dotace nesmí 
příjemce prodat, pronajmout, darovat, převést na jinou osobu nebo jej přenechat 
k podnikatelskému užívání jiné osobě po dobu 5 let od data ukončení realizace projektu. 
Po stejnou dobu nesmí být majetek, jde-li o stavbu či jednotku, dotčen jinou stavbou, 
stavební činností (stavebními úpravami, nástavbami, přístavbami ani jinými změnami 
v užívání stavby atd.), s výjimkou řešení havarijního stavu nebo mimořádné události 
podle zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, nebo podle zvláštních 

právních předpisů pro krizové události. Při nedodržení jakékoli povinnosti stanovené 

příjemci v tomto odstavci, je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné výši vrátit 
poskytovateli, a to bezhotovostním převodem na účet poskytovatele uvedený v záhlaví 
této smlouvy do 15 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy poskytovatele k vrácení 
dotace. 

 
16) Úhrady výdajů (nákladů) hrazené z dotace v částkách 200.000,- Kč (slovy: Dvěstě tisíc 

korun českých) a více je příjemce povinen provádět pouze bezhotovostně. 
 
17) Příjemce dotace je povinen při realizaci projektu prokazatelným a vhodným způsobem 

informovat veřejnost (propagace) o tom, že se město Příbram podílí na financování 
podporovaného projektu (např. uvedením na plakáty, pozvánky, umístění znaku města 
při akci, zveřejnění článku v médiích apod.). Způsob propagace je příjemce povinen 
doložit společně s vyúčtováním dotace. 

 
18) Příjemce dotace má povinnost označit originál účetního dokladu (dále jen „doklad“) 

textem: „Financováno za podpory města Příbram“ a uvést číslo této smlouvy a to 
tak, aby toto nemělo vliv na čitelnost a obsah dokladu. U dokladů, k jejichž úhradě byla 
využita dotace pouze částečně, je nutné uvést příslušnou částku dotace. (Označeny 
nemusí být pouze „vícenásobné“ doklady připojené k hromadnému cestovnímu dokladu - 
např. jízdenky). 

 
19) V případě, že je projekt realizován částečně, je příjemce povinen provést vyúčtování 

dotace a vrátit nevyčerpané peněžní prostředky poskytovateli na jeho bankovní účet, a to 
do 15 dnů od oznámení této skutečnosti poskytovateli, nejpozději však do 31. 12. 2015; 
o vrácení poskytnutých peněžních prostředků zašle příjemce poskytovateli neprodleně 
písemnou informaci s uvedením důvodu nevyužití dotace. 
 

20) V případě, že se projekt v době plnění smlouvy z jakýchkoli důvodu neuskuteční je 
příjemce povinen tuto skutečnost poskytovateli oznámit a dotaci vrátit poskytovateli do 15 
dnů od ukončení  projektu, nejpozději však do 31.12.2015 na jeho bankovní účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy. 
 

21) Příjemce se zavazuje nepřevést svá práva a povinnosti z této smlouvy na jinou fyzickou 
nebo právnickou osobu, ani tuto smlouvu postoupit. 
 

22) Příjemce se zavazuje archivovat originály dokladů prokazujících její čerpání vč. 
vyúčtování po dobu 10 let od předložení vyúčtování dotace. Příjemce je povinen po dobu 
deseti let od skončení projektu archivovat následující podkladové materiály: 
a) žádost včetně povinných příloh, 
b) tuto smlouvu, 
c) originály účetních dokladů prokazujících čerpání dotace, 
d) dokumentaci o zadání veřejné zakázky, je-li zadávána, 
e) závěrečnou zprávu a vyúčtování dotace. 
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IV. Způsobilé (uznatelné) a nezpůsobilé (neuznatelné) náklady 
1) Příjemce je povinen použít dotaci hospodárně, efektivně a v souladu s účelem, na který 

byla poskytnuta, tj. k úhradě způsobilých výdajů (nákladů) projektu, a to v rozsahu, 
způsobem a za podmínek stanovených v této smlouvě. 
 

2) Způsobilými (uznatelnými) výdaji (náklady) se rozumí výdaje (náklady) vynaložené na 
projekt a uvedené v čl. II, odst. 2. Tyto výdaje (náklady), musí splňovat následující 
podmínky: 
a) byly vynaloženy v souladu s účelovým určením podpory (splňují účel určený 

ve smlouvě), 
b) mají přímou souvislost s přípravou a realizací podporovaného projektu, 
c) jsou potřebné pro přípravu a realizaci podporovaného projektu, 
d) jsou účetním případem příslušného kalendářního roku, na který se dotace vztahuje, 

tj. vznikly příjemci a byly příjemcem uhrazeny v období příslušného kalendářního 
roku, ve kterém byla podpora poskytnuta,  

e) vyhovují zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zák. č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), v platném znění, 

f) byly zavedeny v účetnictví příjemce, jsou jasně identifikovatelné a podložené 
účetními záznamy, 

g) byly vynaloženy na pohonné hmoty za účelem zajištění dopravy dětí a mládeže do 25 
let na aktivní účast ve sportovní soutěži. 

 
3) Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady nezpůsobilé 

(neuznatelné) a nesmí být z poskytnuté dotace hrazeny. 
 

4) Nezpůsobilé (neuznatelné) výdaje (náklady) při realizaci projektu jsou zejména 
následující výdaje (náklady): 
a) nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (např. nákup nemovitých 

věcí),  
b) odpisy hmotného a nehmotného majetku, 
c) náklady vzniklé v souvislosti s tvorbou rezerv a opravných položek, 
d) úhrada leasingových splátek, úhrada splátek ze zápůjček, úroků ze zápůjček, úroků 

z prodlení, úhrada úvěrů vč. úroků či jiného obdobného finančního plnění, 
e) úhrada smluvních sankcí ze závazkových vztahů nebo sankcí za nesplnění zákonem 

stanovených povinností, 
f) úhrada jakéhokoliv pojistného, zejména pojistného hrazeného dle zák. č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, dle zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, zák. č. 42/1994 
Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, a zák. č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z 
provozu vozidla, vše v platném znění, 

g) mzdy a související osobní náklady, 
h) odměny statutárnímu orgánu či členům statutárního orgánu, 
i) odměny na základě dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti či 

na základě jakékoliv jiné smlouvy, jejímž předmětem plnění jsou poradenské služby, 
nepodílející se na přímé realizaci podporovaného projektu, zejména právní služby, 
služby ekonomických poradců, služby daňových poradců a auditorů a vedení 
účetnictví, 

j) daně, cla, zdravotní a sociální pojištění, vč. úhrady místních poplatků hrazených dle 
zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, na území města 
Příbram, 

k) náklady na stravování, pohoštění, občerstvení, úhrady za cateringové služby, rauty 
a jiné formy společenského občerstvení, 

l) alkohol a cigarety, a to ani ve formě cen, odměn a dárkových balíčků, 
m) dary s výjimkou věcných cen v soutěžích, které jsou součástí projektu, 
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n) doprovodné programy a společenské akce pro účastníky či pořadatele, které přímo 
nesouvisí s podpořeným projektem, 

o) plnění závazků z právního důvodu náhrady škody, vzniklé porušením zákonné 
povinnosti, či smluvního závazku, plnění bez právního důvodu, 

p) platby na základě jakéhokoliv jiného právního důvodu jakýmkoliv právnickým či 
fyzickým osobám, které se přímo nepodílejí na přípravě a realizaci podporovaného 
projektu, 

q) dotace, převody jiné fyzické nebo právnické osobě s výjimkou těch, které poskytují 
výkony a služby spojené s realizací projektu,  

r) zálohy a platby, které nebudou do termínu čerpání podpory vyúčtovány, 
s) úhrady závazků vůči státu a závazků vůči poskytovateli, tj. městu Příbram, 
t) DPH u plátců této daně, 
u) všechny výdaje (náklady), jež jsou vynaloženy v rozporu s účelem a výslovným 

rozpisem výdajů (nákladů) uvedeným v čl. II., odst. 2. 
 
5) Pokud bude projekt či jeho část realizován dodavatelským způsobem, je příjemce dotace 

povinen postupovat dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 
 

V. Vyúčtování dotace a závěrečná zpráva 

1) Po ukončení realizace projektu je příjemce dotace povinen zpracovat a ve stanovené 
lhůtě předložit vyúčtování dotace a závěrečnou zprávu. Vyúčtování bude zpracováno 
na předepsaném formuláři, který je k dispozici na internetových stránkách poskytovatele. 
 

2) Termín pro odevzdání vyúčtování dotace a závěrečné zprávy je 60 dnů od posledního 
dne konání akce, nejpozději však do 31. 12. 2015. 

 

3) Vyúčtování bude obsahovat zejména vyčíslení všech skutečně vynaložených výdajů 
(nákladů) na realizaci projektu s vyznačením položek hrazených z poskytnuté dotace. 
Součástí vyúčtování budou také kopie všech prvotních účetních dokladů hrazených 
z poskytnuté dotace a prokázání způsobu propagace dle čl. III. odst. 17) této smlouvy. 
V případě kontroly musí příjemce na vyžádání předložit originál účetních dokladů. 
 

4) Je-li příjemce plátce DPH, uvádí do vyúčtování částku bez této daně. 
 

5) Do vyúčtování nelze předložit doklady, které byly předmětem zápočtu s třetí osobou. 
 

6) Za pravdivost a správnost vyúčtování dotace a závěrečné zprávy odpovídá osoba 
oprávněná jednat za nebo jménem příjemce, která tuto skutečnost v závěrečné zprávě 
a ve vyúčtování dotace písemně potvrdí. 
 

VI. Kontrola realizace projektu a použití dotace 

1) Příjemce dotace odpovídá za její použití v souladu s účely, pro které byla poskytnuta. 
 

2) Příjemce je povinen podrobit se průběžné a následné kontrole podle zák. č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole a o změně některých předpisů, v platném znění, za účelem 
prověření dodržování podmínek smlouvy pro nakládání s poskytnutými prostředky.  
 

3) Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli na požádání veškerou potřebnou aktuální, 
úplnou a přesnou dokumentaci, účetnictví a účetní doklady, které dokumentují všechny 
rozhodné skutečnosti pro ověření způsobu čerpání a využití dotace a plnění podmínek 
této smlouvy. 
 

4) Při kontrolách je příjemce podpory povinen poskytnout poskytovateli veškerou 
požadovanou součinnost, zejména poskytnout vyžádané dokumenty a přítomnost 
příslušných osob, je povinen zajistit, aby osoby podílející se na dodávkách zboží nebo 
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služeb hrazených z poskytnuté dotace, umožnily poskytovateli prověřit jejich účetnictví 
a účetní záznamy v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly. 
 

VII. Sankční ustanovení 
1) Pokud se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně, bude poskytovatel postupovat 

podle příslušných ustanovení § 22 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění. 
 

2) Porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, se dopustí příjemce 
v případě, že poruší povinnosti stanovené touto smlouvou, nebo neprokáže-li, jak byly 
poskytnuté prostředky použity, nebo zadrží peněžní prostředky, tj. poruší povinnost 
vrácení poskytnutých prostředků ve stanoveném termínu.   
 

3) Za méně závazné porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení zák. č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se považuje: 

a) předložení vyúčtování a závěrečné zprávy po termínu stanoveném v čl. V.  
odst. 2) smlouvy. Za toto méně závažné porušení rozpočtové kázně se stanoví 
odvod ve výši 100,- Kč za každý, i započatý kalendářní den zpoždění, 

b) porušení ustanovení dle čl. III. odst. 17). Za toto méně závažné porušení 
rozpočtové kázně se stanoví odvod ve výši 5 % z poskytnuté dotace.  

 
4) Pokud příjemce poruší jakoukoli jinou povinnost, s výjimkou povinností vyplývajících z čl. 

III. odst. 17) a čl. V. odst. 2) této smlouvy a toto porušení není porušením rozpočtové 
kázně, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z poskytnuté dotace za každé 
provinění, nedojde-li k nápravě ve lhůtě stanovené poskytovatelem.  

 
5) Vznikne-li v průběhu kalendářního roku podezření na porušení rozpočtové kázně, nebo 

dozví-li se poskytovatel, že činnost není příjemcem dotace prováděna v souladu 
s předloženým projektem, nebo neplní-li příjemce závazky vyplývající ze smluvních 
ustanovení, je poskytovatel oprávněn pozastavit příjemci poskytnutí dalších finančních 
prostředků. 

 
VIII. Další ustanovení 

1) Příjemce umožní zástupcům poskytovatele volný vstup na všechny akce, na které byla 
poskytnuta dotace a které tvoří programovou náplň projektu dle článku II. této smlouvy. 
Pokud příjemce neuvedl v žádosti o finanční podporu termín konání akce, je povinen 
tento termín oznámit nejpozději 10 kalendářních dnů před konáním akce poskytovateli. 
 

2) Příjemce prohlašuje, že se podrobně seznámil s platnými Pravidly pro poskytování 
finanční podpory z rozpočtu města Příbram i s podmínkami poskytnutí a čerpání dotace 
dle této smlouvy a zavazuje se k jejich plnění.   

 
3) Příjemce prohlašuje, že není v úpadku, není mu známo, že by na něj byl podán návrh 

na prohlášení konkursu, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs, nebyl zamítnut 
návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, ani vůči němu nebylo povoleno 
vyrovnání, ani není v likvidaci a dále, že má vypořádány závazky vůči veřejným 
rozpočtům a závazky vůči rozpočtu města Příbram včetně organizací jím zřízených či 
založených. 
 

4) Poskytovatel je oprávněn realizovaný projekt prezentovat jako akci, která se uskutečnila 
s jeho finanční podporou. 
 

5) Poskytovatel vydává souhlas s použitím malého znaku města Příbram (znak) při realizaci 
projektu. Příjemce jako uživatel znaku se zavazuje zajistit, aby při jeho užívání nemohlo 
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dojít k jeho znevážení. Znak je možné použít pouze samostatně a neupravený. Součástí 
znaku nesmí být žádné nápisy. 
 

6) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto 
zákona. 
 

IX. Závěrečná ustanovení 
1) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním veškerých údajů vyplývajících z této smlouvy. 

 
2) Příjemce bere na vědomí, že město Příbram je povinno na žádost třetí osoby poskytovat 

informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě 
a z této smlouvy vyplývající byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně 
požádají. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a s touto 
smlouvou související nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití 
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 
 

3) Jakékoli změny a doplňky této smlouvy lze učinit pouze formou písemného a číslovaného 
dodatku, podepsaného oběma smluvními stranami. Bude-li dodatkem měněna výše 
dotace (procentuální nebo finanční) nebo účel jejího použití, je dodatek platně uzavřen 
pouze tehdy, byl-li k jeho uzavření udělen souhlas Zastupitelstva města Příbram.  

 
4) Závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit na základě písemné dohody 

smluvních stran nebo výpovědi.  
 

5) Příjemce je oprávněn tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní 
lhůta činí 14 dnů a počíná běžet 1. dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé 
smluvní straně.  
 

6) Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že: 
a) příjemce sdělí poskytovateli neúplné nebo nepravdivé údaje související s realizací 

projektu, s poskytnutím dotace, jejím vyúčtování nebo prováděním kontroly, 
b) se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně. 

 
7) Ve výpovědní lhůtě poskytovatel pozastaví uvolňování finančních prostředků. 

  
8) V případě ukončení smluvního vztahu je příjemce dotace povinen vrátit peněžní 

prostředky dotace, které jím nebyly ke dni ukončení smlouvy použity v souladu s touto 
smlouvou, a to zpět na účet poskytovatele ve lhůtě do 15 dnů ode dne ukončení smlouvy.  
 

9) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
Účinnost a platnost smlouvy zaniká úplným splněním všech závazků příjemce 
a poskytovatele, které z této smlouvy vyplývají. 
 

10) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden 
obdrží příjemce, tři poskytovatel. 
 

11) Záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí právem ČR. 
 

12) Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění: O poskytnutí dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Příbram 
usnesením č. 156/2015/ZM ze dne 23.03.2015.  
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13) Jakýmkoliv ustanovením této smlouvy o smluvní pokutě není dotčeno právo 
poskytovatele domáhat se náhrady škody či jiné újmy vzniklé mu v důsledku porušení 
povinností příjemce. 

 
14) Smluvní strany si smlouvu řádně přečetly, s obsahem smlouvy, který je projevem jejich 

svobodné a vážné vůle, souhlasí a na důkaz připojují své podpisy. 
 
 
V Příbrami dne 02.07.2015   V Příbrami dne 29.06.2015 
 
 
 
 
za poskytovatele                       za příjemce 
 
Město Příbram    Bruslařský klub Příbram 
Ing. Jindřich Vařeka, v.r.   JUDr. Petr Charypar, v.r. 
 


