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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:
Město Jaroměř
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
IČ: 00272728
DIČ: CZ00272728
Číslo účtu: 9005-820551/0100
Zastoupené: Josefem Horáčkem, starostou
Tel./fax: 491 847 111 / 491 810 292
(dále jen „poskytovatel“)
na straně jedné
Olga Holubová
Adresa bydliště:
ašín
393 01 Pelhřimov
Datum narození
1967
Právní forma: Fyzická osoba
Jan Novák
Adresa bydliště:
Datum narození:
.1960
Právní forma: Fyzická osoba

393 01 Pelhřimov

Libor Novák
Adresa bydliště:
394 44 Želiv
Datum narození:
1986
Právní forma: Fyzická osoba
Jaroslav Růžek
Adresa bydliště:
Datum narození:
1959
Právní forma: Fyzická osoba
Číslo účtu:

393 01 Pelhřimov

které na základě plné moci zastupuje:
Karel Holub
Adresa bydliště: Ustrašín , 393 01 Pelhřimov
Datum narození:
1960
Právní forma: Fyzická osoba

(dále jen „příjemce“)
na straně druhé
v souladu s ustanovením § 10a odst. (3) a (5) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, § 159 až § 170 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto
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Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře
č. OS/OMM-0396/2019
(dále též jen jako „smlouva“)
Čl. I.
Předmět smlouvy, výše a způsob poskytnutí dotace
1. Předmětem této veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře (dále
jen „smlouva“), je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu poskytovatele na základě žádosti
příjemce ze dne 18.3.2019 (dále jen „dotace").
2. Výše celkových nákladů obnovy bez DPH
DPH
včetně DPH
Rozpis povinných spolupodílů:

podíl vlastníka
podíl města
příspěvek z Programu regenerace

373.486,00 Kč
0,00 Kč
373.486,00 Kč
285.486,00 Kč
38.000,00 Kč
50.000,00 Kč

Touto smlouvou poskytuje poskytovatel příjemci dotaci ve výši 88.000 Kč, slovy:
osmdesátosmtisíc korun českých na základě usnesení ZM č. 0317-05-2019-OMM-ZM ze dne
25.9.2019 pro účely, které jsou uvedeny v čl. II. bodu 1. této smlouvy.
3. Příjemce dotaci uvedenou v čl. I. bodu 2. této smlouvy přijímá a zavazuje se, že při jejím použití
bude postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy [zejména se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“) a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“)], s Právním předpisem města Jaroměře č. 39 „Zásady
města Jaroměře pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města“
(dále jen „Zásady“) platným v době uzavření této smlouvy a s podmínkami stanovenými v této
smlouvě.
4. Poskytovatel se zavazuje celou výši dotace poukázat příjemci bankovním převodem na bankovní
účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy, a to do 40 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy,
nejdéle však do 31.12.2019. Lhůta je splněna za předpokladu, že v dané lhůtě budou finanční
prostředky ve výši dotace odepsány z bankovního účtu poskytovatele uvedeného v záhlaví této
smlouvy.
5. Splatnost 45 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy bude dodržena v případě, že v této době
bude dotace od Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón připsána na bankovní účet města. V opačném případě se
splatnost dotace prodlužuje a bude uhrazena do 10 dnů od obdržení výše uvedené dotace.
6. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 128/2000 Sb.“) a zákonem č. 250/2000 Sb.
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7. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.
320/2001 Sb.“), veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto
zákona.
Čl. II.
Účel dotace a doba, v níž má být stanoveného účelu dosaženo
1. Dotace podle této smlouvy je příjemci poskytnuta výlučně pro níže uvedený účel určený
příjemcem v žádosti, a to na zvýšené náklady v souvislosti s obnovou jihozápadní (uliční) fasády
(omítky včetně nátěru) a dalších souvisejících pracích na kulturní památce Městského domu,
Kracíkova 20, Jaroměř - Josefov, rejstříkové číslo 15677/6-1699 v rámci Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2019.
2. Doba, v níž má být stanoveného účelu dosaženo (dále jen „doba“), je shodná s dobou, v níž má
být dosaženo účelu, kterou uvedl příjemce v žádosti, tj. od 1.1.2019 do 31.12.2019.
3. Za uznatelné náklady nebo výdaje dotace (dále jen „náklady“) se považují pouze náklady, které
přímo souvisí s účelem dotace.
4. Za uznatelné náklady jsou považovány pouze náklady, které vznikly a byly uhrazeny v době
dle čl. II. bodu 2. této smlouvy, tj. od od 1.1.2019 do 31.12.2019, přičemž úhrada za provedené
práce musí být provedena v roce 2019.
5. U plátců DPH jsou za uznatelné náklady považovány pouze náklady v částce bez DPH.
6. Za uznatelné náklady nejsou považovány následující náklady vynaložené na:
-

modernizace objektů – zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, splašková
kanalizace, plynofikace, vzduchotechnika, sanitární technika, výplně otvorů z plastu, nebo
typu EURO (okna, dveře, výkladce), izolační dvojskla a trojskla, protipožární okna, dveře a
stěny;

-

nástavby a přístavby objektů, půdní vestavby, provizorní úpravy objektů (např. provizorní
konstrukce krovu);

-

jiné úpravy prováděné v zájmu vlastníka;

-

hromosvody (pokud nejsou součástí obnov střešní krytiny), izolační střešní folie apod.;

-

protiradonová opatření;

-

čištění a úklid budov;

-

pronájem lešení;

-

stavebně-historické a restaurátorské průzkumy, záměry, zprávy, projektové dokumentace;

-

náklady na stavební/autorský dozor;

-

úpravy veřejných prostranství (cesty, ulice, chodníky), terénní úpravy, sadové a parkové
úpravy zeleně;

-

kopie sochařských děl a výdusky;

-

archeologie;

-

veškeré vedlejší rozpočtové náklady (vyjma zařízení staveniště do 3,5 %);
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-

položka v rozpočtu – rezerva;

-

DPH – v případě, že vlastník je plátcem;

-

režijní náklady, cestovné, dopravné, revize, náklady za ubytování, koordinační činnost, zábory
veřejného prostranství;

-

alkohol a tabákové výrobky, a to ani ve formě cen, odměn a dárkových balíčků;

-

úhrady za cateringové služby, rauty a jiné formy společenského občerstvení pro vybraný
okruh osob nad rámec řádně vyúčtovaného stravného dle zákoníku práce a drobného
občerstvení pro účastníky akce, rozhodčí, členy poroty, účinkující atd.;

-

doprovodné programy a společenské akce pro účastníky či pořadatele, které přímo
nenavazují či nedoplňují podpořený účel nebo jsou určeny pouze vybranému okruhu
účastníků;

-

odměny a provize pro příjemce dotace nad rámec řádně zaúčtovaných mezd (platů)
a souvisejících odvodů a odměn a souvisejících odvodů vyplacených na základě dohod
o pracích konaných mimo pracovní poměr, další odměny a benefity pro účastníky či
pořadatele nad rámec řádně zdokladovaných odměn externích spolupracovníků;

-

dary, s výjimkou věcných cen pro účastníky;

-

dotace jiným subjektům;

-

tvorbu kapitálového jmění;

-

pokuty a sankce.

7. Za neuznatelné náklady jsou dále považovány všechny náklady, jež jsou vynaloženy v rozporu
s účelem uvedeným ve smlouvě a náklady, jejichž vynaložení příjemce dotace neprokáže řádnými
účetními doklady zaúčtovanými v souladu s účetními předpisy.
Čl. III.
Podmínky použití dotace
1. Příjemce se zavazuje, že poskytnutou dotaci použije pouze k účelu uvedenému v čl. II. bodu 1.
této smlouvy a v době dle čl. II. bodu 2 této smlouvy.
2. Příjemce se zavazuje, že finanční vypořádání dotace předloží poskytovateli nejpozději
do 3.1.2020, na tiskopise, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
3. Finančním vypořádání dotace ve smyslu ustanovení § 10a odst. (1) písm. d) zákona č. 250/2000
Sb. se rozumí přehled o čerpání a použití poskytnutých peněžních prostředků a o jejich vrácení
do rozpočtu poskytovatele.
4. Příjemce je povinen trvalým způsobem označit originály prvotních dokladů, prokazujících použití
dotace, číslem této smlouvy a na doklady, které nejsou plně hrazeny z dotace, je třeba také uvést
výši částky hrazené z dotace.
5. Za pravdivost a správnost údajů ve finančním vypořádání dotace odpovídá osoba oprávněná
jednat jménem příjemce, která tuto skutečnost ve finančním vypořádání dotace písemně potvrdí.
6. Dále je příjemce povinen, v případě nevyčerpaní finančních prostředků v době dle čl. II. bodu 2.,
tj. od 1.1.2019 do 31.12.2019, vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytovateli na bankovní
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účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 3.1. 2020. Lhůta je
splněna za předpokladu, že v dané lhůtě budou nevyčerpané finanční prostředky připsány na
bankovní účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy.
7. Příjemce je povinen v době dle čl. II. bodu 2., tj. od 1.1.2019 do 31.12.2019 písemně informovat
odbor majetku města o předpokládané výši vratky před odesláním vratky na bankovní účet
poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy.
8. Příjemce odpovídá za hospodárné použití přidělených finančních prostředků a za jejich řádné
a oddělené vedení v účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejména zákonem
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 563/1991 Sb.“) a
příslušnými prováděcími právními předpisy.
9. Příjemce, který nevede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., je povinen vést daňovou
evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon č. 586/1992 Sb.“).
10. Příjemce, kterým je fyzická osoba, která nevede účetnictví ani daňovou evidenci dle výše
uvedených zákonů, je povinen prokázat účelnost vynaložených finančních prostředků popsaných
v čl. II. bodu 1. této smlouvy věrohodným způsobem.
11. Příjemce je povinen uchovávat veškeré dokumenty související s poskytnutou dotací po dobu 10
let počínajících od 01.01. kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byla
dotace poskytnuta.
12. Příjemce se zavazuje spolupracovat s kontrolami zejména ze stran: poskytovatele, třetích osob
pověřených poskytovatelem, věcně příslušného ministerstva, a Nejvyššího kontrolního úřadu ČR
(dále jen „kontrolní orgány“). Těmto subjektům je povinen zejména poskytovat informace,
zpřístupnit veškerou dokumentaci související s danou dotací, včetně účetních dokladů,
prokazovat sporné skutečnosti, umožnit přístup do prostor souvisejících s danou dotací, a na
žádost poskytovatele se účastnit případných jednání a řízení, a to v termínu a na místě
poskytovatelem určeném. O průběhu a výsledcích kontroly a případných, příjemci uložených,
nápravných opatřeních ze strany některého kontrolního orgánu odlišného od poskytovatele, se
příjemce zavazuje ve lhůtě deseti pracovních dnů od ukončení této kontroly, resp. uložení
nápravného opatření, poskytovatele písemně informovat. Příjemce je povinen realizovat
nápravná opatření, která mu byla uložena kontrolními orgány na základě prováděných kontrol, a
to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě. Příjemce je dále povinen písemně informovat o
splnění nápravných opatření ten kontrolní orgán, který tato nápravná opatření uložil, a
poskytovatele, a to ve lhůtě deseti pracovních dnů od splnění těchto opatření.
Čl. IV.
Změny související s danou dotací, zánik příjemce s likvidací a změny podmínek čerpání poskytnuté
dotace
1. Příjemce je povinen průběžně a prokazatelným způsobem informovat poskytovatele o všech
změnách souvisejících s danou dotací [např. zániku příjemce, sloučení s jiným příjemcem,
zrušení, přeměně právnické osoby (viz ustanovení § 174 až § 184 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon č. 89/2012 Sb.“)], nejpozději do
8 dnů ode dne, kdy změna nastala.
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2. V případě, že dochází u příjemce k zániku s likvidací, je příjemce povinen vrátit nevyčerpanou
část dotace poskytovateli, a to nejpozději do zahájení likvidace příjemce. V případě, že
v důsledku zániku příjemce s likvidací není možné realizovat účel využití, na který byla dotace
poskytnuta, je příjemce povinen vrátit celou poskytnutou dotaci poskytovateli, a to nejpozději do
zahájení likvidace příjemce. Pokud příjemce tak neučiní, stávají se příslušné peněžní prostředky
zadrženými ve smyslu ustanovení § 22 odst. (3) zákona č. 250/2000 Sb., a poskytovatel bude
postupovat podle tohoto zákona a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších
předpisů.
Čl. V.
Kontrola
1. Příslušné orgány poskytovatele či osoby pověřené poskytovatelem jsou oprávněny kdykoli
kontrolovat dodržování podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta, v souladu se zákonem č.
320/2001 Sb., zákonem č. 128/2000 Sb. a zákonem č. 250/2000 Sb., kontrolou ověřovat
hospodárnost a účelnost čerpání dotace, včetně plnění podmínek uzavřené smlouvy.
2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti podle bodu 1. tohoto
článku a předložit kdykoli na vyžádání k nahlédnutí kontrolním orgánům poskytovatele či osobám
pověřeným poskytovatelem originály účetních dokladů, prokazující využití finančních prostředků
v souladu s účelem využití.
Čl. VI.
Důsledky porušení povinností příjemce
1. Poruší-li příjemce povinnosti stanovené touto smlouvou, dojde k porušení rozpočtové kázně.
2. Poskytovatel bude postupovat při ukládání odvodu a penále a jejich vymáhání podle ustanovení
§ 22 zákona č. 250/2000 Sb.
3. Dotace či její části se považují za vrácené dnem, kdy byly připsány na bankovní účet
poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy.
4. Veškeré platby, jako důsledky porušení závazků, provede příjemce na bankovní účet
poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy.
Čl. VII.
Ukončení smlouvy, výpověď smlouvy a sankce
1. Závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit na základě písemné dohody uzavřené mezi
poskytovatelem a příjemcem nebo výpovědí.
2. V případě, že příjemce nebude účel dotace dle čl. II. bodu 1. realizovat, je poskytovatel či
příjemce oprávněn smlouvu vypovědět.
3. Výpovědní lhůta činí 15 dnů ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně uvedené v záhlaví
této smlouvy.
4. Poskytovatel a příjemce se dohodli, že v případě ukončení smlouvy poskytovatelem či příjemcem
na základě výpovědi nebo dohodou, vrátí příjemce poskytovateli celkovou výši dotace na
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bankovní účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději ke dni ukončení smlouvy.
Tímto není dotčeno ustanovení čl. VI. a předchozích odstavců čl. VII. této smlouvy. Nevrátí-li
příjemce dotaci v tomto termínu, považují se tyto peněžní prostředky za zadržené ve smyslu
ustanovení § 22 odst. (3) zákona č. 250/2000 Sb., a poskytovatel bude postupovat v souladu
s tímto ustanovením.
5. Výpověď smlouvy musí být učiněna písemnou formou a musí v ní být uveden důvod výpovědi.
Výpovědní lhůta začíná běžet od prvního dne následujícího po dni doručení výpovědi druhé
smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že je doručena 3. den od jejího odeslání.
Čl. VIII.
Závěrečná ujednání
1. Tato dotace je poskytována jako slučitelná dle Smlouvy o fungování EU, oddílu 2 – státní
podpory, článku 107, odstavce 3, písmena d) podpory určené na pomoc kultuře a zachování
kulturního dědictví, jestliže neovlivní podmínky obchodu a hospodářské soutěže v Unii v míře
odporující společnému zájmu.
2. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, je při právních jednáních podle této smlouvy oprávněna
jednat jménem poskytovatele osoba uvedená v záhlaví této smlouvy.
3. V případě doručování je doručující smluvní strana povinna doručit zásilku druhé straně písemně,
a to prokazatelně osobně, popř. doporučeně, na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy,
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Nebude-li možné zásilku doručit, je zásilka
považována za doručenou též uplynutím úložní doby u poskytovatele poštovních služeb,
případně marným pokusem poskytovatele poštovních služeb o její doručení, bude-li adresát na
uvedené adrese neznámý.
4. Příjemce souhlasí se zveřejněním všech údajů uvedených v této smlouvě podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, včetně celého
textu této smlouvy.
5. Příjemce souhlasí se zveřejněním této smlouvy na úřední desce umožňující dálkový přístup
poskytovatele dotace podle ustanovení § 10d zákona č. 250/2000 Sb.
6. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O
uveřejnění smlouvy poskytovatel bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li kontaktní údaj této
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani 3 měsíce od jejího
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
8. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv úplný obsah
smlouvy se nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci,
model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet.
9. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez osobních údajů a dalších
chráněných informací (včetně podpisů a razítek), které nepodléhají uveřejnění v registru smluv.
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10. Pfijemce souhlasi se zvefejn6nim t6to srnlouvy prostfednictvim reglstru srnluv ve smyslu S 2
odst. 1 zdkona t.340/2075 Sb., o registru smluv, v platn6m zndni. Zvefejn6ni smlouvy v registru
provede vihradnd poskytovatel.
11. Pfijernce prohlasuje, Ze se nenach;zi v Llpadku di likvidaci, a pokud se tak stane, sd6li tuto
informaci bez zbytedn6ho odkladu poskytovateli. Piijemce prohla!uje, Ze nemd v rejstfiku trestfi

z6znam o pravomocn6m. odsouzeni pro imyslni trestni ain; je-ll pfijemce p16vnickou osobou,
tvk; se prohldieni podle tohoto ustanoveni t6to prdvnick6 osoby lviech osob, kterd jsou jejim
statutdrnirn orgdnem nebo osobami opr6vndnliml jm6nem pfijemce jednat z jin6ho titulu (plnd
moc, prokura apod.).

:e neme zdvazky po lh0te splatnosti viii m6stu Ja.om6f anijinvm orgiinim
veiejn6 sprdvy (zejm6na se jedn6 o daiovd nedoplatky a penile, nedoplatky na pojlstndm a na
pen6le na vefejnd zdravotni pojiStdni, na pojistndm a pendle na socidlnim zabezpedeni a
piispdvku na stitni polltiku zamdstnanosti, odvody za poruSeni rozpoatovd kdzn6, s vfjimkou
piipad0, kdy bylo povoleno spl6cenive spldtk;ch a iadatel neni v prodlenise sp16cenim sp 6tek).

12. Pfijemce prohlaluje,

13. Pr6va a povinnosti ztdto smlouvy vyplivajici piech6zeji na prdvniho n6stupce poskytovatele di
pfijemce.

14.Jakdkoll zmdny t6to smlouvy lze provdddt pouze formou pisemnich, postupn6 dislovanich,
dodatkir na z;iklad6 dohody poskytovate e a pfijemce schvdlenlich v piislu3nlich orginech
poSkvtovatele.
15. Poskwovatel a piijemce prohlaiuji, Ze tato smlouva byla seps,na na zeklad6 pravdivvch Udaj0,
podle jejich svobodn6 a vdZn6 vile a na dikaz toho piipojuji sv6 vlastnoruani podpisy.

16.Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejiho podpisu vSerni smluvnimi stranami a nabivd
Iiinnosti dnem jejiho uvefejndniprostfednictvim registru sm uv.
17. Tato smlouva je vyhotovena ve atyfech stejnopisech, z nich: jedno vyhotoveni

obdrii piijemce

a

rii risUva i ooskv.ovareli.
18.

Tato smlouva byla schvdlena ZM dne 20. 11.2019, usnesenim a.0352-06-2019-Olvll\l-ZM
(oMM-0047-2019 ZM).

Priloha d. 1r Tiskopis
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FtNANaN i vYPoRADAN i DOTACE Z ROZPOCTU N/lES1A JARO

Pfiloha d.2r P nii moc

V Pelhilmovd dne 27. 11.2019

Karel Holub, zdstupce
na z6k add pln6 moci

luvlastnil0

Poskytovatel:
MEsto Jaromdf
Josef Horddek, starosta
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Příloha č. 1

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE Z ROZPOČTU
MĚSTA JAROMĚŘE ROKU 2019
OS/OMM-0396/2019

Smlouva č.:
Název / Jméno a
příjmení příjemce:
Bankovní účet:

IČO: *)

Obnova jihozápadní (uliční) fasády (omítky včetně nátěru) a dalších souvisejících
Účel: pracích na kulturní památce Městského domu, Kracíkova 20, Jaroměř - Josefov,
rejstříkové číslo 15677/6-1699
Doba, v níž mělo být stanoveného účelu dosaženo:
Poskytnutá výše
dotace:

1.3.2019 do 31.12.2019

Vyčerpaná výše
dotace:

88 000,00 Kč

88 000,00 Kč

*) Fyzická osoba nepodnikající uvede datum narození

Nevyčerpané finanční prostředky ve výši …………… Kč byly v souladu se smlouvou vráceny formou
bankovního převodu na účet poskytovatele dne ………………..

Seznam příloh: **)

**) Finančním vypořádání dotace ve smyslu ustanovení § 10a odst. (1) písm. d) zákona č. 250/2000 Sb. se rozumí přehled o čerpání
a použití poskytnutých peněžních prostředků a o jejich vrácení do rozpočtu poskytovatele.

Čestné prohlášení k finančnímu vypořádání dotace
Příjemce dotace čestně prohlašuje, že údaje, které uvedl v tomto finančním vypořádání dotace:
a) jsou uvedeny úplně a správně,
b) odpovídají skutečnosti,
c) odpovídají účetnictví, příp. jiné evidenci příjemce,
d) dotace z rozpočtu města byla použita v souladu se smlouvou.
Podepisující osoba/y zastupující příjemce si je/jsou vědoma/y možných právních důsledků
nepravdivého čestného prohlášení.
Zpracovatel finančního vypořádání dotace
Datum vyhotovení:

Jméno a příjm
Podpis:

Razítko:

Osoba/y zastupující příjemce (jméno a příjemní, podpis):
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