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Veřejnoprávní smlouva č. 12/2020 

o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
 

Na základě usnesení Zastupitelstva města Velké Pavlovice č. 9  ze dne 12.3.2020 a žádosti  

Myslivců Velké Pavlovice z.s. ze dne 30.10.2019 a 12.3.2020 uzavírají níže uvedené smluvní 

strany podle ustanovení § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tuto veřejnoprávní smlouvu: 

 

Čl. 1 

Smluvní strany 

 

1. Město Velké Pavlovice 

IČ: 00283703 

DIČ: CZ00283703 

se sídlem Nám. 9. května 700/40, Velké Pavlovice, PSČ 691 06 

bankovní účet č.: 2425651/0100 

zastoupená starostou Jiřím Otřelem. 

je plátcem DPH 

jako „poskytovatel dotace“ 

 

2. Myslivci Velké Pavlovice z.s. 

IČ: 63434318 

Pod Břehy 1008/56 

691 06 Velké Pavlovice 

bankovní spojení: 107-4861920237/0100 

zastoupený předsedou spolku Ing. Jaroslavem Bendou, Ph.D. 
 

jako „příjemce dotace“ 

 

Čl. 2 

Předmět smlouvy 

 

Poskytovatel dotace se za podmínek stanovených touto smlouvou zavazuje poskytnout 

příjemci dotaci v celkové částce 788 000,- Kč. Z této dotace bude použita částka 60 000,- Kč  

na činnost spolku, pořádání mysliveckého plesu, Střelecké závody „O pohár města Velkých 

Pavlovic“, dětský den, Svatohubertskou mši, provoz traktoru, údržba myslivny a částka 

728 000, Kč bude použita jako investiční dotace na koupě nemovitých věcí a to pozemků 

parcela číslo 7099/2, 7100 a 7101 zapsaných na listu vlastnictví č. 60000, pro kat. území 
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Velké Pavlovice, obec Velké Pavlovic, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem 

pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Hustopeče. Částka 728 000,- Kč bude 

použita k zaplacení kupní ceny s příslušenstvím. 

 

Čl. 3 

Doba trvání smlouvy 

 

Tato smlouva se uzavírá na období od data podpisu oběma smluvními stranami do  

31. 12. 2020. 

Smlouva zaniká: 

1. Uplynutím doby trvání smlouvy 

2. Dohodou smluvních strana 

3. Výpovědí poskytovatele dotace doručenou písemně příjemci dotace v případě, že 

poruší některé stanovy této smlouvy. Výpovědní doba je jeden měsíc a počíná běžet 

prvním dnem následujícím po doručení výpovědi 

4. Zánikem smluvních stran bez právního nástupce 

 

Čl. 4 

Podmínky použití dotace 

 

1. Poskytovatel dotaci poskytne formou převodu na účet příjemce. 

2. Příjemce dotace je povinen zajisti předání daňových dokladů, na které je požadována 

dotace, poskytovateli. 

3. Daňové doklady, na které je požadována dotace, musí mít datum zdanitelného plnění 

od 1. 1. 2020 do 13. 12. 2020 – s výjimkou podle odstavce 7 tohoto článku. V tomto 

období musí být výše uvedené doklady též uhrazeny. Předmět daňových dokladů musí 

odpovídat předmětu smlouvy a údajům uvedených v žádosti o dotaci. Příjemce dotace 

bude na těchto daňových dokladech uveden jako odběratel. Částky všech předložených 

daňových dokladů nesmí v součtu překročit maximální částku dotace dle Čl. 2 této 

smlouvy. Pokud by předložený daňový doklad maximální částku dotace překročil, a to 

ať už jednotlivě či v součtu s ostatními již předloženými doklady, nevzniká na úhradu 

překračující částku dotace právní nárok a požaduje-li na něj příjemce dotaci, musí 

podat další žádost. 

4. V případě, že předmět smlouvy nebude realizován v době od 1. 1. 2020 do                      

13. 12. 2020, nevzniká příjemci na dotaci právní nárok. 

5. Poskytovatel dotace má právo požádat o nahlédnutí do účetních dokladů příjemce 

dotace, týkajících se této smlouvy. 

6. Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout dotaci jen na předložené daňové doklady 

týkající se předmětu smlouvy. 
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7. Pokud dojde v době dle Čl. 3 této smlouvy ke zrušení příjemce dotace s likvidací či 

jeho přeměně, je příjemce povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit  

poskytovateli, a to nejpozději do tří dnů od data zániku /přeměny. V případě zániku 

příjemce dotace bez právního nástupce bude dotace poskytnuta jen na ty daňové 

doklady, jejichž zdanitelné plnění bude nejpozději den před datem zániku. V ostatních 

případech předcházejí práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na právní 

nástupce obou smluvních stran. 

 

Čl. 5 

Finanční vypořádání dotace 

 

Příjemce je povinen po uskutečnění akce předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté 

dotace dle této smlouvy nejpozději do 21. prosince 2020. Příjemce dotace po vyčerpání částky 

dotace, nejpozději však do 21. prosince 2020, předloží poskytovateli tabulku vypořádání 

poskytnuté dotace, která bude obsahovat rozpis jednotlivých daňových dokladů s uvedením 

jejich částek. Do stejného termínu příjemce dotace vrátí nepoužité peněžní prostředky na účet 

poskytovatele číslo 2425651/0100 nebo v hotovosti na pokladně úřadu. 

 

Čl. 6 

Závěrečné ustanovení 

 

Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží poskytovatel 

dotace a jedno vyhotovení příjemce dotace. 

Smluvní strany prohlašují, že smlouva odpovídá jejich vůli a na důkaz připojují své 

vlastnoruční podpisy. 

 

Ve Velkých Pavlovicích dne: 13.3.2020          Ve Velkých Pavlovicích dne: 13.3.2020 

 

 

……………………………………..                 ………………………………………. 

Ing. Jaroslav Benda, Ph.D.                                  Jiří Otřel 

předseda spolku                                                   starosta Města Velké Pavlovice          

 


