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Veřejnoprávní smlouva č. 1/2016 

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

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

 

 
Na základě usnesení zastupitelstva obce Vrátkov č. 29/2015 ze dne 21.12.2015 a žádosti paní Gabriely 

Hanzlové o dotaci ze dne 16.11.2015 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 

 
Obec Vrátkov 

IČ: 00639753 

se sídlem Vrátkov 17, 282 01 Český Brod 

bankovní účet č.: 23426151/0100 

zastoupená starostou Ing.Václavem Pažoutem 

jako "poskytovatel dotace" 

 

 

Gabriela Hanzlová 

IČ: 02843030  

bydliště  Vrátkov 10, 282 01 Český Brod 

bankovní účet č.: 3496937369/0800 

jako "příjemce dotace" 

               

 

Čl. 2 

Předmět smlouvy 

 
Poskytovatel dotace se za podmínek stanovených touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci dotaci 

v celkové částce  24.000,-  Kč, na stabilizaci ekonomické bilance obchodu smíšeným zbožím žadatele. 

Poskytovatel dotace za stabilizační náklady považuje úhradu zdravotního a sociálního pojištění 

žadatele. 

 
Čl. 3 

Doba trvání smlouvy 

 

Tato smlouva se uzavírá na období od 1.1.2016 do 31.12.2016. 

 
Čl. 4 

Podmínky použití dotace 

 

1. Poskytovatel dotaci poskytne v pravidelných měsíčních platbách na účet žadatele takto:  

- měsíční výše dotace 2.000,- Kč bude vyplacena vždy k 20. dni daného měsíce na bankovní 

účet žadatele. 

2. Příjemce dotace je povinen na viditelném místě umístit informaci o tom, že provoz obchodu je 

spolufinancován z rozpočtu obce Vrátkov.   
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3. Příjemce dotace je povinen zachovat současnou otevírací dobu, 

tj. Po, St, Pá 8:00 – 10:00 a 16:00 – 18:00, So, Ne 9:00 – 10:00.  

4. Příjemce dotace je povinen ohlásit poskytovateli dotace uzavření obchodu. Pokud nepřesáhne 

uzavření obchodu 56 hodin z platné otevírací doby, nebude dotace krácena. Pokud přesáhne uzavření 

obchodu tuto dobu, bude dotace krácena v poměrné výši.  

5. Příjemce dotace je povinen oznámit poskytovateli dotace ukončení provozování obchodu nejpozději 

do 8 dnů od ukončení této činnosti. Za měsíc, ve kterém dojde k ukončení provozování obchodu, 

bude poskytnuta dotace v poměrné výši.  

6. Poskytovatel dotace má právo požádat o nahlédnutí do účetních dokladů příjemce dotace, týkajících 

se této smlouvy. 

7. Příjemce dotace se zavazuje, že prostředky dotace budou využity výhradně k financování účelu 

uvedeného v čl. 2 této smlouvy.  

8. V případě porušení podmínek použití dotace je příjemce dotace povinen vrátit ve výši 

neoprávněně použité částky dotaci zpět poskytovateli dotace. 

 

Čl. 5 

Finanční vypořádání dotace 

 

1. Příjemce dotace předloží do 31.12.2016 poskytovateli dotace finanční vypořádání.  

2. Vzhledem k tomu, že za stabilizační náklady poskytovatel dotace považuje úhradu zdravotního a 

sociálního pojištění žadatele předloží dále příjemce dotace k datu vyúčtování potvrzení zdravotní 

pojišťovny a české správy sociálního zabezpečení o zaplacených zálohách na tato pojištění (nebo 

výpis z bankovního účtu , ze kterého byly placeny zálohy na zdravotní a sociální zabezpečení).  

3. Pokud bude vyúčtování vykazovat nedoplatky na pojištění, bude to považováno za porušení 

rozpočtové kázně a příjemce dotace bude povinen za nezaplacené měsíce dotaci vrátit.  

 
Čl. 6 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží poskytovatel dotace a 

jedno vyhotovení příjemce dotace. 

2. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním textu této smlouvy v souladu se 

zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. 

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

podpisy. 

 
 Ve Vrátkově 28.12.2015 

 

 

………………………………….. ………………………………… 
          Gabriela Hanzlová   Ing. Václav Pažout 


