
Město Lysá nad Labem 
Husovo nám. 23/1 

289 22 Lysá nad Labem 
 

 

V E Ř E J N O P R Á V N Í   S M L O U V A  

č. 2022-0401/SÚ 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lysá nad Labem 

z Programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v MPZ Lysá nad Labem a 

památkově chráněných budov v k. ú. Lysá nad Labem a Litol 

(dále jen „smlouva) 

Smlouva se uzavírá mezi: 

Město Lysá nad Labem 

Sídlo: Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem 

IČO: 00239402    

Zastoupené: Mgr. Karlem Markem, starostou 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXX  

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX   

(dále jen „poskytovatel“) 

a 

Tom Kadeřábek 

bytem XXXXXXXXXXX Praha 9 - Libeň 

Datum narození: XXXXXXX 

Telefon: XXXXXXXX 

Bankovní spojení: XXXXXXX 

Číslo účtu: XXXXXXXXXXX 

(dále jen „příjemce“) 

 

Článek I. 

Obecné ustanovení 

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

„zákon o obcích“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“), poskytuje 

poskytovatel příjemci dotaci ve výši a na účel uvedený v článku II. této smlouvy a příjemce tuto dotaci 

přijímá.  

 

Článek II. 

Výše dotace a její účel 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí finanční podpory z rozpočtu města Lysá nad Labem ve formě 

dotace ve výši 200 000 Kč (dále jen „dotace“) na činnost: Výměna střešní krytiny, oprava krovu 

na náměstí Bedřicha Hrozného, č.p. 17/24 (dále jen „Činnost“), na základě schválené žádosti.  

 

2. Dotace je poskytována na základě žádosti podané příjemcem v rámci Programu na opravu a údržbu 

vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v MPZ Lysá nad Labem a památkově chráněných budov 

v k. ú. Lysá nad Labem a Litol (dále jen „Program“). 

 

3. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude Činnost realizovat na svou vlastní zodpovědnost, 

v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.  

 

4. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční kontrole) veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna 

ustanovení tohoto zákona.  

 



5. Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků, 

státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí 

těchto podpor nevylučují. 

 

Článek III. 

Způsob poskytnutí dotace 

Dotace bude příjemci poskytnuta jednorázově do 30 kalendářních dnů od předložení daňových dokladů, 

popř. jiných dokladů prokazujících provedení Činnosti, na kterou je dotace určena, a to formou 

bezhotovostního převodu na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Za den poskytnutí 

dotace se pro účely této smlouvy považuje den odepsání finančních prostředků z účtu poskytovatele ve 

prospěch účtu příjemce.  

 

Článek IV. 

Základní povinnosti příjemce 

1. Příjemce je povinen provést Činnost nejpozději do 31. 12. 2022.  

 

2. Příjemce je povinen uvádět při veškeré veřejné prezentaci své činnosti údaj o tom, že je finančně 

podpořen poskytovatelem (např. zveřejněním informací, že se akce koná za finančního přispění 

poskytovatele apod.). 

 

3. O užití poskytnutých finančních prostředků (dotace) vede příjemce samostatnou průkaznou účetní 

evidenci.  

 

4. Příjemce je povinen předložit příslušné daňové doklady nejpozději do 31. 12. 2022. Ke každému 

účetnímu dokladu musí být doložen doklad o jeho úhradě (bankovní výpis či pokladní doklad). Zálohová 

platba se nepovažuje za podklad k proplacení dotace jako uznatelný výdaj.           

 

5. Neprovedení některých prací uvedených v Činnosti a specifikovaných v žádosti o dotaci je důvodem 

ke krácení výše poskytnuté dotace. 

 

6. Příjemce je povinen průběžně informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly 

při vymáhání zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele 

nebo dobytnost jeho pohledávky. Příjemce je zejména povinen oznámit poskytovateli do 10 dnů ode 

dne, kdy došlo k události, skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik, 

transformaci, sloučení či splynutí s jiným subjektem, změnu statutárního orgánu příjemce apod.  

 

7. Příjemce je povinen zajistit při přeměně právnické osoby, aby práva a povinnosti ze smlouvy přešly 

na nástupnickou právnickou osobu nebo podat návrh na ukončení smlouvy. V případě zrušení právnické 

osoby s likvidací provede příjemce vyúčtování ke dni likvidace. 

 

Článek V. 

Kontrolní ustanovení 

1. V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákona 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 a členové příslušných orgánů 

poskytovatele. 

 

2. Příjemce je povinen v rámci výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto článku povinen ve lhůtách 

stanovených poskytovatelem předložit kontrolním orgánům poskytovatele k nahlédnutí veškeré účetní 

záznamy týkající se dané dotace, jakož i dodržení podmínek přidělení dotace dle Programu.  

 

Článek VI. 

Důsledky porušení povinností příjemce 

1. Jestliže příjemce nesplní některou ze svých výše uvedených povinností, popř. poruší jinou povinnost 

nepeněžité povahy vyplývající z této smlouvy, považuje se toto jednání za porušení rozpočtové kázně 



ve smyslu ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je v tomto 

případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 100 % (slovy: sto procent) z dotace specifikované 

v čl. II. této smlouvy, do rozpočtu poskytovatele.  

 

2. Pokud příjemce neprokáže způsobem stanoveným v čl. IV. odst. 4. použití finančních prostředků 

v souladu s čl. IV. odst. 1, nebude mu dotace poskytnuta.  

 

3. Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou bezhotovostního převodu 

na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 

Článek VII. 

Ukončení smlouvy 

1. Smlouvu lze zrušit na základě písemné dohody smluvních stran nebo výpovědí. 

 

2. Kterákoli smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu. 

Výpovědní lhůta činí 30 kalendářních dní a počíná běžet 1. dnem následujícím po dni doručení výpovědi 

druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že výpověď byla doručena 5. dnem od jejího 

odeslání.  

 

Článek VIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Příjemce prohlašuje, že bude při hospodaření s poskytnutými finančními prostředky řádně nakládat 

s pravidly uvedenými v této smlouvě, Programem a právními předpisy.  

 

2. Příjemce je povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně 

v údajích uvedených ve smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které mají nebo by mohly 

mít vliv na plnění jeho povinností podle této smlouvy. 

 

3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném 

„Smlouvy uzavřené městem“ vedeném městem Lysá nad Labem, který obsahuje údaje o smluvních 

stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany 

výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních 

webových stránkách města Lysá nad Labem (www.mestolysa.cz), a to včetně všech případných příloh 

a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
 

4. Pokud tato smlouva či zvláštní obecně závazný předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy dle této smlouvy 

příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran, účinnosti okamžikem zveřejnění v registru 

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. a je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží příjemce 

a dva poskytovatel. 

 

6. V případě, že se některá ustanovení této smlouvy stanou neplatnými nebo neúčinnými, zůstává 

platnost a účinnost ostatních ustanovení této smlouvy zachována. Smluvní strany se zavazují nahradit 

takto neplatná nebo neúčinná ustanovení ustanoveními jejich povaze nejbližšími s přihlédnutím k vůli 

smluvních stran dle předmětu této smlouvy. 

 

7. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem 

č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění provede odpovědný zaměstnanec Města 

Lysá nad Labem ve lhůtě 15 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou. Do 3 dnů pak 

protistranu informuje o splnění této povinnosti a o případných změnách a opravách provedených 

v registru smluv. 

 



Tato smlouva byla schválena na jednání zastupitelstva města usnesením č. 114 dne 7. 9. 2022. 

 

 

 

 

V Lysé nad Labem dne 12. 12. 2022  

 

 

 

 

 

 

      V Lysé nad Labem dne 6. 12. 2022  

……………………………………… 

Mgr. Karel Marek, starosta 

Město Lysá nad Labem 

poskytovatel 

……………………………………… 

Tom Kadeřábek 

                                příjemce 

 


