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Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 133/1988 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů  

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků, ve znění pozdějších 

předpisů 

       

 

Projednáno v:       

      

 

Vztah k rozpočtu města: Prostředky vyčleněny a schváleny v rámci rozpočtu města schváleného 

zastupitelstvem města na rok 2018. 

 

Zdůvodnění a vysvětlení:  

Město Turnov podporuje Sbory dobrovolných hasičů na území města finančně již od roku 2000. 

Sbory, jako spolky působící na úseku požární ochrany, v okrajových částech města dnes představují jedny z mála 

aktivních spolků, které pro tuto oblast zabezpečují nejen kulturní a společenskou činnost. 

 

Dřívější způsob financování těchto spolků fakticky zrušila novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, která zavedla nová pravidla pro podporu těchto aktivit. Proto byl i pro tento účel 

vytvořen Dotační statut města Turnova schválený Zastupitelstvem města Turnov dne 26.11.2015 usnesením č. 

ZM 394/2015. 

 

Podpora spolků působících na úseku požární ochrany je přímo zakotvena v § 75 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., 

o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

 

 



Navrhované usnesení ZM: 
ZM schvaluje 

poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SDH Bukovina, IČ 62013467 na podporu činnosti spolku 

ve výši 25.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování 

finančních dotací na podporu činnosti Sborů dobrovolných hasičů - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, 

zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která bude s příjemcem dotace 

uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

ZM schvaluje 

poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SDH Daliměřice, Hruborohozecká 388 Turnov, IČO 

62013483 na podporu činnosti spolku ve výši 25.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 

Turnov a Pravidly pro poskytování finančních dotací na podporu činnosti Sborů dobrovolných hasičů - Sdružení 

hasičů Čech, Moravy a Slezska, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, 

která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

ZM schvaluje 

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SDH Kadeřavec, Kadeřavec 20 Turnov, IČO 6201 3475 

na podporu činnosti spolku ve výši 25.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 

Pravidly pro poskytování finančních dotací na podporu činnosti Sborů dobrovolných hasičů - Sdružení hasičů 

Čech, Moravy a Slezska, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která 

bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

ZM schvaluje 

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SDH Mašov, Mašov  

253 Turnov, IČO 62013459 na podporu činnosti spolku ve výši 25.000 Kč. Použití dotace se bude řídit 

Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování finančních dotací na podporu činnosti Sborů 

dobrovolných hasičů - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí 

dotace z rozpočtu města Turnov, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím 

podpisem. 

 

ZM schvaluje 

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SDH Pelešany, Pelešany 154 Turnov, IČO 62014064 na 

podporu činnosti spolku ve výši 25.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 

Pravidly pro poskytování finančních dotací na podporu činnosti Sborů dobrovolných hasičů - Sdružení hasičů 

Čech, Moravy a Slezska, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která 

bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

ZM schvaluje 

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SDH Turnov, Na Lukách 2227 Turnov, IČO 62013424 

na podporu činnosti spolku ve výši 25.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 

Pravidly pro poskytování finančních dotací na podporu činnosti Sborů dobrovolných hasičů - Sdružení hasičů 

Čech, Moravy a Slezska, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která 

bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 



 
 

Veřejnoprávní smlouva  
o poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Turnov 

  

 

 

Poskytovatel dotace:           MĚSTO TURNOV 

se sídlem: Antonína Dvořáka 335 Turnov 

zastoupené: Ing. Tomášem Hockem, starostou města 

IČ: 00276227 

bankovní spojení: 27-1263075359/0800 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

a 

 

Příjemce dotace:           Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, zapsaný spolek 

                                             Sbor dobrovolných hasičů Bukovina, pobočný spolek 

se sídlem: Bukovina 71 Turnov 

zastoupený: panem Arnoštem Černým, starostou sboru 

IČ: 62013467 

bankovní spojení: 195828181/0800 

(dále jen „příjemce“) 

 

uzavírají v souladu s ustanovením § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů,  t u t o 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace 

z rozpočtu Města Turnov na rok 2018. 

I. 

Předmět smlouvy 

1.1 Poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený účel za podmínek uvedených v článcích II. až III. 
účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města ve výši 25.000,- Kč, slovy: 
dvacetpěttisíckorunčeských.  

 

1.2  Dotace je poskytována na projekt „Podpora činnosti Sboru dobrovolných hasičů Bukovina“, který 
spočívá ve finančním zabezpečení soutěžících při plánovaných soutěžích, na úhradu výstroje a 
výzbroje družstev, práci s dětmi, kulturní akce, propagaci hasičů v rámci Sdružení a úhradu 
spotřebovaných energií.  

 

1.3  Dotace je určena na projekt realizovaný příjemcem od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. 

 

II.  

Splatnost peněžních prostředků  

2.1  Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za účelem uvedeným v článku I. na účet 
příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy. 

  



2.2 Finanční prostředky lze použít na úhradu nákladů vzniklých v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 
2018 vztahujících se ke stanovenému účelu poskytnutí. 
  

2.3  Výdaje související s projektem budou uhrazeny nejpozději do 31. 12. 2018.  
 

2.4  V termínu pro předložení vyúčtování dle článku III. odst. 3.2 vrátí příjemce nevyčerpané finanční 
prostředky na účet poskytovatele.   

 

III. 

Podmínky udělení peněžních prostředků 

3.1  Příjemce je oprávněn použít dotaci pouze k účelu uvedenému v článku I. této smlouvy.  
 
3.2 Vyúčtování dotace předloží příjemce Městskému úřadu Turnov, odboru správnímu do 31. 01. 

2019.  
  

Vyúčtováním dotace se rozumí předložení vyplněné tabulky, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy 
a předložení dokladů prokazujících vznik výdajů na projekt uvedený v čl. I. této smlouvy ve výši 
poskytnuté dotace (kopie faktur či jiných daňových dokladů), přičemž za zúčtovací doklady se 
nepovažují tzv. zálohové faktury.  

 

3.3  Příjemce musí zajistit jednoznačně a prokazatelně, zda konkrétní výdaj je (nebo není) vykazován 
na podporovaný projekt a skutečně odpovídá charakteru projektu. Doklady prokazující využití 
dotace musí být viditelně označeny „Dotace města Turnov“ (označeny musí být již originály 
dokladů).  

 

3.4 Vrácení prostředků podle článku II. odstavce 2.4 této smlouvy nezakládá právo příjemce na 
dočerpání finančních prostředků v následujícím roce. 

 

3.5  Způsobilými výdaji (tj. proplacené výdaje, jež mohou být hrazeny z dotace a vyhovují zásadám 
účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 
znění pozdějších předpisů) nejsou dary (vyjma cen pro soutěžící), pohoštění nad rámec pitného 
režimu a stravování účastníků, mzdy, úroky z úvěrů, náhrady škod, pojistné, pokuty a jiné platby 
obdobného charakteru. 

 

IV. 

Kontrola hospodaření s prostředky rozpočtu Města Turnov 

 

4.1   Příjemce souhlasí s prováděním kontroly hospodárného a účelového čerpání poskytnutých   

        finančních prostředků pověřenými pracovníky Městského úřadu Turnov. 

 

4.2   Poskytovatel bude vykonávat u příjemce kontrolu vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o   

        finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.  

 

4.3 Příjemce je povinen v rámci výkonu kontrolní činnosti podle předchozího odstavce předložit 
kontrolním orgánům města k nahlédnutí originály všech účetních dokladů týkajících se projektu, 
na něž byla dotace poskytnuta.   

 

4.4  Porušení povinností vyplývajících z této smlouvy je porušením rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 
22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a to 
v případě, pokud příjemce nesplní povinnost k vrácení dotace nebo její části dobrovolně na výzvu 
poskytovatele v jím stanovené lhůtě. 

 



V. 

Ostatní ujednání 

5.1 Pokud příjemce použije poskytnuté finanční prostředky (případně jejich část) k jinému účelu, než je  
      uvedeno v čl. I této smlouvy, považují se tyto prostředky za prostředky neoprávněně použité.   
      V takovém případě je příjemce povinen neoprávněně použité prostředky vrátit na účet města, a to   
      do 30 dnů ode dne obdržení výzvy poskytovatele k navrácení prostředků. 

 
5.2  Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, a dále výslovně     
       souhlasí s tím, aby tato smlouva byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách  
       určených poskytovatelem. 

 
5.3 Příjemce rovněž souhlasí se zveřejněním svého názvu, adresy, předmětu plnění a výše   
      poskytnuté dotace. 

 

VI. 

 Závěrečná ustanovení 
 

6.1 Jako kontaktní místo poskytovatele se pro účely této smlouvy stanovuje: Městský úřad Turnov, 
odbor správní, Skálova 84 Turnov, pan Martin Bartoníček, tel. 723198999. 

 

6.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 

6.3 Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně 
závaznými předpisy.  

 

6.4 Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek se neuzavírá v případě 
změny názvu příjemce, statutárního zástupce, sídla či bankovního účtu kterékoli ze smluvních 
stran. V takovém případě postačí písemné oznámení o změně, které v případě změny 
bankovního účtu příjemce musí být doloženo kopií smlouvy o zřízení účtu.  

 

6.5 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a 
příjemce jedno vyhotovení. 

 

7.6 Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.  

 

7.7 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 Vyúčtování dotace z rozpočtu Města Turnov. 

 

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

Rozhodnuto orgánem města: Zastupitelstvo města Turnova 

Datum jednání a číslo usnesení:  

 
V Turnově              dne         V Turnově      dne  
            
 
         za poskytovatele                                                      za příjemce 
 
 
  ………………………………..                                                ………………………………….. 
        Ing. Tomáš Hocke                                                                                Arnošt Černý 



 
 

Veřejnoprávní smlouva  
o poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Turnov 

  

 

 

Poskytovatel dotace:           MĚSTO TURNOV 

se sídlem: Antonína Dvořáka 335 Turnov 

zastoupené: Ing. Tomášem Hockem, starostou města 

IČ: 00276227 

bankovní spojení: 27-1263075359/0800 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

a 

 

Příjemce dotace:           Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, zapsaný spolek 

                                             Sbor dobrovolných hasičů Daliměřice, pobočný spolek 

se sídlem: Hruborohozecká 388 Turnov 

zastoupený: panem Josefem Ulrichem, starostou sboru 

IČ: 62013483 

bankovní spojení: 224985101/0300 

(dále jen „příjemce“) 

 

uzavírají v souladu s ustanovením § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů,  t u t o 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace 

z rozpočtu Města Turnov na rok 2018. 

I. 

Předmět smlouvy 

1.1 Poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený účel za podmínek uvedených v článcích II. až III. 
účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města ve výši 25.000,- Kč, slovy: 
dvacetpěttisíckorunčeských.  

 

1.2  Dotace je poskytována na projekt „Podpora činnosti Sboru dobrovolných hasičů Daliměřice“, 
který spočívá ve finančním zabezpečení soutěžících při plánovaných soutěžích, na úhradu 
výstroje a výzbroje družstev, práci s dětmi, kulturní akce, propagaci hasičů v rámci Sdružení a 
úhradu spotřebovaných energií.  

 

1.3  Dotace je určena na projekt realizovaný příjemcem od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. 

 

II.  

Splatnost peněžních prostředků  

2.1  Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za účelem uvedeným v článku I. na účet 
příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy. 

  



2.2 Finanční prostředky lze použít na úhradu nákladů vzniklých v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 
2018 vztahujících se ke stanovenému účelu poskytnutí. 
  

2.3  Výdaje související s projektem budou uhrazeny nejpozději do 31. 12. 2018.  
 

2.4  V termínu pro předložení vyúčtování dle článku III. odst. 3.2 vrátí příjemce nevyčerpané finanční 
prostředky na účet poskytovatele.   

 

III. 

Podmínky udělení peněžních prostředků 

3.1  Příjemce je oprávněn použít dotaci pouze k účelu uvedenému v článku I. této smlouvy.  
 
3.2 Vyúčtování dotace předloží příjemce Městskému úřadu Turnov, odboru správnímu do 31. 01. 

2019.  
  

Vyúčtováním dotace se rozumí předložení vyplněné tabulky, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy 
a předložení dokladů prokazujících vznik výdajů na projekt uvedený v čl. I. této smlouvy ve výši 
poskytnuté dotace (kopie faktur či jiných daňových dokladů), přičemž za zúčtovací doklady se 
nepovažují tzv. zálohové faktury.  

 

3.3  Příjemce musí zajistit jednoznačně a prokazatelně, zda konkrétní výdaj je (nebo není) vykazován 
na podporovaný projekt a skutečně odpovídá charakteru projektu. Doklady prokazující využití 
dotace musí být viditelně označeny „Dotace města Turnov“ (označeny musí být již originály 
dokladů).  

 

3.4 Vrácení prostředků podle článku II. odstavce 2.4 této smlouvy nezakládá právo příjemce na 
dočerpání finančních prostředků v následujícím roce. 

 

3.5  Způsobilými výdaji (tj. proplacené výdaje, jež mohou být hrazeny z dotace a vyhovují zásadám 
účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 
znění pozdějších předpisů) nejsou dary (vyjma cen pro soutěžící), pohoštění nad rámec pitného 
režimu a stravování účastníků, mzdy, úroky z úvěrů, náhrady škod, pojistné, pokuty a jiné platby 
obdobného charakteru. 

 

IV. 

Kontrola hospodaření s prostředky rozpočtu Města Turnov 

 

4.1   Příjemce souhlasí s prováděním kontroly hospodárného a účelového čerpání poskytnutých   

        finančních prostředků pověřenými pracovníky Městského úřadu Turnov. 

 

4.2   Poskytovatel bude vykonávat u příjemce kontrolu vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o   

        finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.  

 

4.3 Příjemce je povinen v rámci výkonu kontrolní činnosti podle předchozího odstavce předložit 
kontrolním orgánům města k nahlédnutí originály všech účetních dokladů týkajících se projektu, 
na něž byla dotace poskytnuta.   

 

4.4  Porušení povinností vyplývajících z této smlouvy je porušením rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 
22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a to 
v případě, pokud příjemce nesplní povinnost k vrácení dotace nebo její části dobrovolně na výzvu 
poskytovatele v jím stanovené lhůtě. 

 



V. 

Ostatní ujednání 

5.1 Pokud příjemce použije poskytnuté finanční prostředky (případně jejich část) k jinému účelu, než je  
      uvedeno v čl. I této smlouvy, považují se tyto prostředky za prostředky neoprávněně použité.   
      V takovém případě je příjemce povinen neoprávněně použité prostředky vrátit na účet města, a to   
      do 30 dnů ode dne obdržení výzvy poskytovatele k navrácení prostředků. 

 
5.2  Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, a dále výslovně     
       souhlasí s tím, aby tato smlouva byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách  
       určených poskytovatelem. 

 
5.3 Příjemce rovněž souhlasí se zveřejněním svého názvu, adresy, předmětu plnění a výše   
      poskytnuté dotace. 

 

VI. 

 Závěrečná ustanovení 
 

6.1 Jako kontaktní místo poskytovatele se pro účely této smlouvy stanovuje: Městský úřad Turnov, 
odbor správní, Skálova 84 Turnov, pan Martin Bartoníček, tel. 723198999. 

 

6.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 

6.3 Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně 
závaznými předpisy.  

 

6.4 Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek se neuzavírá v případě 
změny názvu příjemce, statutárního zástupce, sídla či bankovního účtu kterékoli ze smluvních 
stran. V takovém případě postačí písemné oznámení o změně, které v případě změny 
bankovního účtu příjemce musí být doloženo kopií smlouvy o zřízení účtu.  

 

6.5 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a 
příjemce jedno vyhotovení. 

 

7.6 Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.  

 

7.7 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 Vyúčtování dotace z rozpočtu Města Turnov. 

 

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

Rozhodnuto orgánem města: Zastupitelstvo města Turnova 

Datum jednání a číslo usnesení:  

 
V Turnově              dne         V Turnově      dne  
            
 
         za poskytovatele                                                      za příjemce 
 
 
  ………………………………..                                                ………………………………….. 
        Ing. Tomáš Hocke                                                                                Josef Ulrich 



 
 

Veřejnoprávní smlouva  
o poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Turnov 

  

 

 

Poskytovatel dotace:           MĚSTO TURNOV 

se sídlem: Antonína Dvořáka 335 Turnov 

zastoupené: Ing. Tomášem Hockem, starostou města 

IČ: 00276227 

bankovní spojení: 27-1263075359/0800 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

a 

 

Příjemce dotace:           Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, zapsaný spolek 

                                             Sbor dobrovolných hasičů Kadeřavec, pobočný spolek 

se sídlem: Kadeřavec 20 Turnov 

zastoupený: panem Emilem Bartejsem, starostou sboru 

IČ: 62013474 

bankovní spojení: 270146691/0300 

(dále jen „příjemce“) 

 

uzavírají v souladu s ustanovením § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů,  t u t o 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace 

z rozpočtu Města Turnov na rok 2018. 

I. 

Předmět smlouvy 

1.1 Poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený účel za podmínek uvedených v článcích II. až III. 
účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města ve výši 25.000,- Kč, slovy: 
dvacetpěttisíckorunčeských.  

 

1.2  Dotace je poskytována na projekt „Podpora činnosti Sboru dobrovolných hasičů Kadeřavec“, 
který spočívá ve finančním zabezpečení soutěžících při plánovaných soutěžích, na úhradu 
výstroje a výzbroje družstev, práci s mládeží včetně kulturních akcí, propagaci hasičů v rámci 
Sdružení a úhradu spotřebovaných energií.  

 

1.3  Dotace je určena na projekt realizovaný příjemcem od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. 

 

II.  

Splatnost peněžních prostředků  

2.1  Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za účelem uvedeným v článku I. na účet 
příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy. 

  



2.2 Finanční prostředky lze použít na úhradu nákladů vzniklých v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 
2018 vztahujících se ke stanovenému účelu poskytnutí. 
  

2.3  Výdaje související s projektem budou uhrazeny nejpozději do 31. 12. 2018.  
 

2.4  V termínu pro předložení vyúčtování dle článku III. odst. 3.2 vrátí příjemce nevyčerpané finanční 
prostředky na účet poskytovatele.   

 

III. 

Podmínky udělení peněžních prostředků 

3.1  Příjemce je oprávněn použít dotaci pouze k účelu uvedenému v článku I. této smlouvy.  
 
3.2 Vyúčtování dotace předloží příjemce Městskému úřadu Turnov, odboru správnímu do 31. 01. 

2019.  
  

Vyúčtováním dotace se rozumí předložení vyplněné tabulky, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy 
a předložení dokladů prokazujících vznik výdajů na projekt uvedený v čl. I. této smlouvy ve výši 
poskytnuté dotace (kopie faktur či jiných daňových dokladů), přičemž za zúčtovací doklady se 
nepovažují tzv. zálohové faktury.  

 

3.3  Příjemce musí zajistit jednoznačně a prokazatelně, zda konkrétní výdaj je (nebo není) vykazován 
na podporovaný projekt a skutečně odpovídá charakteru projektu. Doklady prokazující využití 
dotace musí být viditelně označeny „Dotace města Turnov“ (označeny musí být již originály 
dokladů).  

 

3.4 Vrácení prostředků podle článku II. odstavce 2.4 této smlouvy nezakládá právo příjemce na 
dočerpání finančních prostředků v následujícím roce. 

 

3.5  Způsobilými výdaji (tj. proplacené výdaje, jež mohou být hrazeny z dotace a vyhovují zásadám 
účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 
znění pozdějších předpisů) nejsou dary (vyjma cen pro soutěžící), pohoštění nad rámec pitného 
režimu a stravování účastníků, mzdy, úroky z úvěrů, náhrady škod, pojistné, pokuty a jiné platby 
obdobného charakteru. 

 

IV. 

Kontrola hospodaření s prostředky rozpočtu Města Turnov 

 

4.1   Příjemce souhlasí s prováděním kontroly hospodárného a účelového čerpání poskytnutých   

        finančních prostředků pověřenými pracovníky Městského úřadu Turnov. 

 

4.2   Poskytovatel bude vykonávat u příjemce kontrolu vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o   

        finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.  

 

4.3 Příjemce je povinen v rámci výkonu kontrolní činnosti podle předchozího odstavce předložit 
kontrolním orgánům města k nahlédnutí originály všech účetních dokladů týkajících se projektu, 
na něž byla dotace poskytnuta.   

 

4.4  Porušení povinností vyplývajících z této smlouvy je porušením rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 
22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a to 
v případě, pokud příjemce nesplní povinnost k vrácení dotace nebo její části dobrovolně na výzvu 
poskytovatele v jím stanovené lhůtě. 

 



V. 

Ostatní ujednání 

5.1 Pokud příjemce použije poskytnuté finanční prostředky (případně jejich část) k jinému účelu, než je  
      uvedeno v čl. I této smlouvy, považují se tyto prostředky za prostředky neoprávněně použité.   
      V takovém případě je příjemce povinen neoprávněně použité prostředky vrátit na účet města, a to   
      do 30 dnů ode dne obdržení výzvy poskytovatele k navrácení prostředků. 

 
5.2  Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, a dále výslovně     
       souhlasí s tím, aby tato smlouva byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách  
       určených poskytovatelem. 

 
5.3 Příjemce rovněž souhlasí se zveřejněním svého názvu, adresy, předmětu plnění a výše   
      poskytnuté dotace. 

 

VI. 

 Závěrečná ustanovení 
 

6.1 Jako kontaktní místo poskytovatele se pro účely této smlouvy stanovuje: Městský úřad Turnov, 
odbor správní, Skálova 84 Turnov, pan Martin Bartoníček, tel. 723198999.  

 

6.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 

6.3 Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně 
závaznými předpisy.  

 

6.4 Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek se neuzavírá v případě 
změny názvu příjemce, statutárního zástupce, sídla či bankovního účtu kterékoli ze smluvních 
stran. V takovém případě postačí písemné oznámení o změně, které v případě změny 
bankovního účtu příjemce musí být doloženo kopií smlouvy o zřízení účtu.  

 

6.5 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a 
příjemce jedno vyhotovení. 

 

7.6 Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.  

 

7.7 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 Vyúčtování dotace z rozpočtu Města Turnov. 

 

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

Rozhodnuto orgánem města: Zastupitelstvo města Turnova 

Datum jednání a číslo usnesení:  

 
V Turnově       dne                           V Turnově          dne   
            
 
         za poskytovatele                                                      za příjemce 
 
 
  ………………………………..                                                ………………………………….. 
        Ing. Tomáš Hocke                                                                               Emil Bartejs 



 
 

Veřejnoprávní smlouva  
o poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Turnov 

  

 

 

Poskytovatel dotace:           MĚSTO TURNOV 

se sídlem: Antonína Dvořáka 335 Turnov 

zastoupené: Ing. Tomášem Hockem, starostou města 

IČ: 00276227 

bankovní spojení: 27-1263075359/0800 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

a 

 

Příjemce dotace:           Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, zapsaný spolek 

                                             Sbor dobrovolných hasičů Mašov, pobočný spolek 

se sídlem: Mašov 253 Turnov 

zastoupený: panem Zbyňkem Hrušou, starostou sboru 

IČ: 62013459 

bankovní spojení: 263655148/0300 

(dále jen „příjemce“) 

 

uzavírají v souladu s ustanovením § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů,  t u t o 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace 

z rozpočtu Města Turnov na rok 2018. 

I. 

Předmět smlouvy 

1.1 Poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený účel za podmínek uvedených v článcích II. až III. 
účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města ve výši 25.000,- Kč, slovy: 
dvacetpěttisíckorunčeských.  

 

1.2  Dotace je poskytována na projekt „Podpora činnosti Sboru dobrovolných hasičů Mašov“, který 
spočívá ve finančním zabezpečení soutěžících při plánovaných soutěžích, na úhradu výstroje a 
výzbroje družstev, práci s dětmi, kulturní akce a úhradu spotřebovaných energií. 

 

1.3  Dotace je určena na projekt realizovaný příjemcem od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. 

 

II.  

Splatnost peněžních prostředků  

2.1  Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za účelem uvedeným v článku I. na účet 
příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy. 

  



2.2 Finanční prostředky lze použít na úhradu nákladů vzniklých v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 
2018 vztahujících se ke stanovenému účelu poskytnutí. 
  

2.3  Výdaje související s projektem budou uhrazeny nejpozději do 31. 12. 2018.  
 

2.4  V termínu pro předložení vyúčtování dle článku III. odst. 3.2 vrátí příjemce nevyčerpané finanční 
prostředky na účet poskytovatele.   

 

III. 

Podmínky udělení peněžních prostředků 

3.1  Příjemce je oprávněn použít dotaci pouze k účelu uvedenému v článku I. této smlouvy.  
 
3.2 Vyúčtování dotace předloží příjemce Městskému úřadu Turnov, odboru správnímu do 31. 01. 

2019.  
  

Vyúčtováním dotace se rozumí předložení vyplněné tabulky, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy 
a předložení dokladů prokazujících vznik výdajů na projekt uvedený v čl. I. této smlouvy ve výši 
poskytnuté dotace (kopie faktur či jiných daňových dokladů), přičemž za zúčtovací doklady se 
nepovažují tzv. zálohové faktury.  

 

3.3  Příjemce musí zajistit jednoznačně a prokazatelně, zda konkrétní výdaj je (nebo není) vykazován 
na podporovaný projekt a skutečně odpovídá charakteru projektu. Doklady prokazující využití 
dotace musí být viditelně označeny „Dotace města Turnov“ (označeny musí být již originály 
dokladů).  

 

3.4 Vrácení prostředků podle článku II. odstavce 2.4 této smlouvy nezakládá právo příjemce na 
dočerpání finančních prostředků v následujícím roce. 

 

3.5  Způsobilými výdaji (tj. proplacené výdaje, jež mohou být hrazeny z dotace a vyhovují zásadám 
účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 
znění pozdějších předpisů) nejsou dary (vyjma cen pro soutěžící), pohoštění nad rámec pitného 
režimu a stravování účastníků, mzdy, úroky z úvěrů, náhrady škod, pojistné, pokuty a jiné platby 
obdobného charakteru. 

 

IV. 

Kontrola hospodaření s prostředky rozpočtu Města Turnov 

 

4.1   Příjemce souhlasí s prováděním kontroly hospodárného a účelového čerpání poskytnutých   

        finančních prostředků pověřenými pracovníky Městského úřadu Turnov. 

 

4.2   Poskytovatel bude vykonávat u příjemce kontrolu vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o   

        finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.  

 

4.3 Příjemce je povinen v rámci výkonu kontrolní činnosti podle předchozího odstavce předložit 
kontrolním orgánům města k nahlédnutí originály všech účetních dokladů týkajících se projektu, 
na něž byla dotace poskytnuta.   

 

4.4  Porušení povinností vyplývajících z této smlouvy je porušením rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 
22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a to 
v případě, pokud příjemce nesplní povinnost k vrácení dotace nebo její části dobrovolně na výzvu 
poskytovatele v jím stanovené lhůtě. 

 



V. 

Ostatní ujednání 

5.1 Pokud příjemce použije poskytnuté finanční prostředky (případně jejich část) k jinému účelu, než je  
      uvedeno v čl. I této smlouvy, považují se tyto prostředky za prostředky neoprávněně použité.   
      V takovém případě je příjemce povinen neoprávněně použité prostředky vrátit na účet města, a to   
      do 30 dnů ode dne obdržení výzvy poskytovatele k navrácení prostředků. 

 
5.2  Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, a dále výslovně     
       souhlasí s tím, aby tato smlouva byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách  
       určených poskytovatelem. 

 
5.3 Příjemce rovněž souhlasí se zveřejněním svého názvu, adresy, předmětu plnění a výše   
      poskytnuté dotace. 

 

VI. 

 Závěrečná ustanovení 
 

6.1 Jako kontaktní místo poskytovatele se pro účely této smlouvy stanovuje: Městský úřad Turnov, 
odbor správní, Skálova 84 Turnov, pan Martin Bartoníček, tel. 723198999. 

 

6.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 

6.3 Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně 
závaznými předpisy.  

 

6.4 Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek se neuzavírá v případě 
změny názvu příjemce, statutárního zástupce, sídla či bankovního účtu kterékoli ze smluvních 
stran. V takovém případě postačí písemné oznámení o změně, které v případě změny 
bankovního účtu příjemce musí být doloženo kopií smlouvy o zřízení účtu.  

 

6.5 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a 
příjemce jedno vyhotovení. 

 

7.6 Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.  

 

7.7 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 Vyúčtování dotace z rozpočtu Města Turnov. 

 

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

Rozhodnuto orgánem města: Zastupitelstvo Města Turnova 

Datum jednání a číslo usnesení:  

 
V Turnově      dne                         V Turnově    dne   
            
 
         za poskytovatele                                                      za příjemce 
 
 
  ………………………………..                                                ………………………………….. 
        Ing. Tomáš Hocke                                                                              Zbyněk Hruša 



 
 

Veřejnoprávní smlouva  
o poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Turnov 

  

 

 

Poskytovatel dotace:           MĚSTO TURNOV 

se sídlem: Antonína Dvořáka 335 Turnov 

zastoupené: Ing. Tomášem Hockem, starostou města 

IČ: 00276227 

bankovní spojení: 27-1263075359/0800 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

a 

 

Příjemce dotace:           Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, zapsaný spolek 

                                             Sbor dobrovolných hasičů Pelešany, pobočný spolek 

se sídlem: Pelešany 154 Turnov 

zastoupený: panem Miroslavem Sedlákem, starostou sboru 

IČ: 62014064 

bankovní spojení: 244777158/0300 

(dále jen „příjemce“) 

 

uzavírají v souladu s ustanovením § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů,  t u t o 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace 

z rozpočtu Města Turnov na rok 2018. 

I. 

Předmět smlouvy 

1.1 Poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený účel za podmínek uvedených v článcích II. až III. 
účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města ve výši 25.000,- Kč, slovy: 
dvacetpěttisíckorunčeských.  

 

1.2  Dotace je poskytována na projekt „Podpora činnosti Sboru dobrovolných hasičů Pelešany“, který 
spočívá ve finančním zabezpečení soutěžících při plánovaných soutěžích, na úhradu výstroje a 
výzbroje družstev, práci s dětmi, kulturní akce a úhradu spotřebovaných energií.  

 

1.3  Dotace je určena na projekt realizovaný příjemcem od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. 

 

II.  

Splatnost peněžních prostředků  

2.1  Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za účelem uvedeným v článku I. na účet 
příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy. 

  



2.2 Finanční prostředky lze použít na úhradu nákladů vzniklých v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 
2018 vztahujících se ke stanovenému účelu poskytnutí. 
  

2.3  Výdaje související s projektem budou uhrazeny nejpozději do 31. 12. 2018.  
 

2.4  V termínu pro předložení vyúčtování dle článku III. odst. 3.2 vrátí příjemce nevyčerpané finanční 
prostředky na účet poskytovatele.   

 

III. 

Podmínky udělení peněžních prostředků 

3.1  Příjemce je oprávněn použít dotaci pouze k účelu uvedenému v článku I. této smlouvy.  
 
3.2 Vyúčtování dotace předloží příjemce Městskému úřadu Turnov, odboru správnímu do 31. 01. 

2019.  
  

Vyúčtováním dotace se rozumí předložení vyplněné tabulky, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy 
a předložení dokladů prokazujících vznik výdajů na projekt uvedený v čl. I. této smlouvy ve výši 
poskytnuté dotace (kopie faktur či jiných daňových dokladů), přičemž za zúčtovací doklady se 
nepovažují tzv. zálohové faktury.  

 

3.3  Příjemce musí zajistit jednoznačně a prokazatelně, zda konkrétní výdaj je (nebo není) vykazován 
na podporovaný projekt a skutečně odpovídá charakteru projektu. Doklady prokazující využití 
dotace musí být viditelně označeny „Dotace města Turnov“ (označeny musí být již originály 
dokladů).  

 

3.4 Vrácení prostředků podle článku II. odstavce 2.4 této smlouvy nezakládá právo příjemce na 
dočerpání finančních prostředků v následujícím roce. 

 

3.5  Způsobilými výdaji (tj. proplacené výdaje, jež mohou být hrazeny z dotace a vyhovují zásadám 
účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 
znění pozdějších předpisů) nejsou dary (vyjma cen pro soutěžící), pohoštění nad rámec pitného 
režimu a stravování účastníků, mzdy, úroky z úvěrů, náhrady škod, pojistné, pokuty a jiné platby 
obdobného charakteru. 

 

IV. 

Kontrola hospodaření s prostředky rozpočtu Města Turnov 

 

4.1   Příjemce souhlasí s prováděním kontroly hospodárného a účelového čerpání poskytnutých   

        finančních prostředků pověřenými pracovníky Městského úřadu Turnov. 

 

4.2   Poskytovatel bude vykonávat u příjemce kontrolu vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o   

        finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.  

 

4.3 Příjemce je povinen v rámci výkonu kontrolní činnosti podle předchozího odstavce předložit 
kontrolním orgánům města k nahlédnutí originály všech účetních dokladů týkajících se projektu, 
na něž byla dotace poskytnuta.   

 

4.4  Porušení povinností vyplývajících z této smlouvy je porušením rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 
22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a to 
v případě, pokud příjemce nesplní povinnost k vrácení dotace nebo její části dobrovolně na výzvu 
poskytovatele v jím stanovené lhůtě. 

 



V. 

Ostatní ujednání 

5.1 Pokud příjemce použije poskytnuté finanční prostředky (případně jejich část) k jinému účelu, než je  
      uvedeno v čl. I této smlouvy, považují se tyto prostředky za prostředky neoprávněně použité.   
      V takovém případě je příjemce povinen neoprávněně použité prostředky vrátit na účet města, a to   
      do 30 dnů ode dne obdržení výzvy poskytovatele k navrácení prostředků. 

 
5.2  Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, a dále výslovně     
       souhlasí s tím, aby tato smlouva byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách  
       určených poskytovatelem. 

 
5.3 Příjemce rovněž souhlasí se zveřejněním svého názvu, adresy, předmětu plnění a výše   
      poskytnuté dotace. 

 

VI. 

 Závěrečná ustanovení 
 

6.1 Jako kontaktní místo poskytovatele se pro účely této smlouvy stanovuje: Městský úřad Turnov, 
odbor správní, Skálova 84 Turnov, pan Martin Bartoníček, tel. 723198999. 

 

6.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 

6.3 Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně 
závaznými předpisy.  

 

6.4 Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek se neuzavírá v případě 
změny názvu příjemce, statutárního zástupce, sídla či bankovního účtu kterékoli ze smluvních 
stran. V takovém případě postačí písemné oznámení o změně, které v případě změny 
bankovního účtu příjemce musí být doloženo kopií smlouvy o zřízení účtu.  

 

6.5 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a 
příjemce jedno vyhotovení. 

 

7.6 Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.  

 

7.7 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 Vyúčtování dotace z rozpočtu Města Turnov. 

 

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

Rozhodnuto orgánem města: Zastupitelstvo města Turnova 

Datum jednání a číslo usnesení:  

 
V Turnově   dne                    V Turnově    dne  
            
 
         za poskytovatele                                                      za příjemce 
 
 
  ………………………………..                                                ………………………………….. 
        Ing. Tomáš Hocke                                                                              Miroslav Sedlák 



 
 

Veřejnoprávní smlouva  
o poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Turnov 

  

 

 

Poskytovatel dotace:           MĚSTO TURNOV 

se sídlem: Antonína Dvořáka 335 Turnov 

zastoupené: Ing. Tomášem Hockem, starostou města 

IČ: 00276227 

bankovní spojení: 27-1263075359/0800 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

a 

 

Příjemce dotace:           Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, zapsaný spolek 

                                             Sbor dobrovolných hasičů Turnov, pobočný spolek 

se sídlem: Na Lukách 2227 Turnov 

zastoupený: panem Janem Smrkovským, starostou sboru 

IČ: 62013424 

bankovní spojení: 253533702/0300 

(dále jen „příjemce“) 

 

uzavírají v souladu s ustanovením § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů,  t u t o 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace 

z rozpočtu Města Turnov na rok 2018. 

I. 

Předmět smlouvy 

1.1 Poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený účel za podmínek uvedených v článcích II. až III. 
účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města ve výši 25.000,- Kč, slovy: 
dvacetpěttisíckorunčeských.  

 

1.2  Dotace je poskytována na projekt „Podpora činnosti Sboru dobrovolných hasičů Turnov“, který 
spočívá ve finančním zabezpečení soutěžících při plánovaných soutěžích, na úhradu výstroje a 
výzbroje družstev, kulturní akce, propagaci hasičů v rámci Sdružení a úhradu spotřebovaných 
energií.  

 

1.3  Dotace je určena na projekt realizovaný příjemcem od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. 

 

II.  

Splatnost peněžních prostředků  

2.1  Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za účelem uvedeným v článku I. na účet 
příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy. 

  



2.2 Finanční prostředky lze použít na úhradu nákladů vzniklých v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 
2018 vztahujících se ke stanovenému účelu poskytnutí. 
  

2.3  Výdaje související s projektem budou uhrazeny nejpozději do 31. 12. 2018.  
 

2.4  V termínu pro předložení vyúčtování dle článku III. odst. 3.2 vrátí příjemce nevyčerpané finanční 
prostředky na účet poskytovatele.   

 

III. 

Podmínky udělení peněžních prostředků 

3.1  Příjemce je oprávněn použít dotaci pouze k účelu uvedenému v článku I. této smlouvy.  
 
3.2 Vyúčtování dotace předloží příjemce Městskému úřadu Turnov, odboru správnímu do 31. 01. 

2019.  
  

Vyúčtováním dotace se rozumí předložení vyplněné tabulky, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy 
a předložení dokladů prokazujících vznik výdajů na projekt uvedený v čl. I. této smlouvy ve výši 
poskytnuté dotace (kopie faktur či jiných daňových dokladů), přičemž za zúčtovací doklady se 
nepovažují tzv. zálohové faktury.  

 

3.3  Příjemce musí zajistit jednoznačně a prokazatelně, zda konkrétní výdaj je (nebo není) vykazován 
na podporovaný projekt a skutečně odpovídá charakteru projektu. Doklady prokazující využití 
dotace musí být viditelně označeny „Dotace města Turnov“ (označeny musí být již originály 
dokladů).  

 

3.4 Vrácení prostředků podle článku II. odstavce 2.4 této smlouvy nezakládá právo příjemce na 
dočerpání finančních prostředků v následujícím roce. 

 

3.5  Způsobilými výdaji (tj. proplacené výdaje, jež mohou být hrazeny z dotace a vyhovují zásadám 
účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 
znění pozdějších předpisů) nejsou dary (vyjma cen pro soutěžící), pohoštění nad rámec pitného 
režimu a stravování účastníků, mzdy, úroky z úvěrů, náhrady škod, pojistné, pokuty a jiné platby 
obdobného charakteru. 

 

IV. 

Kontrola hospodaření s prostředky rozpočtu Města Turnov 

 

4.1   Příjemce souhlasí s prováděním kontroly hospodárného a účelového čerpání poskytnutých   

        finančních prostředků pověřenými pracovníky Městského úřadu Turnov. 

 

4.2   Poskytovatel bude vykonávat u příjemce kontrolu vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o   

        finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.  

 

4.3 Příjemce je povinen v rámci výkonu kontrolní činnosti podle předchozího odstavce předložit 
kontrolním orgánům města k nahlédnutí originály všech účetních dokladů týkajících se projektu, 
na něž byla dotace poskytnuta.   

 

4.4  Porušení povinností vyplývajících z této smlouvy je porušením rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 
22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a to 
v případě, pokud příjemce nesplní povinnost k vrácení dotace nebo její části dobrovolně na výzvu 
poskytovatele v jím stanovené lhůtě. 

 



V. 

Ostatní ujednání 

5.1 Pokud příjemce použije poskytnuté finanční prostředky (případně jejich část) k jinému účelu, než je  
      uvedeno v čl. I této smlouvy, považují se tyto prostředky za prostředky neoprávněně použité.   
      V takovém případě je příjemce povinen neoprávněně použité prostředky vrátit na účet města, a to   
      do 30 dnů ode dne obdržení výzvy poskytovatele k navrácení prostředků. 

 
5.2  Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, a dále výslovně     
       souhlasí s tím, aby tato smlouva byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách  
       určených poskytovatelem. 

 
5.3 Příjemce rovněž souhlasí se zveřejněním svého názvu, adresy, předmětu plnění a výše   
      poskytnuté dotace. 

 

VI. 

 Závěrečná ustanovení 
 

6.1 Jako kontaktní místo poskytovatele se pro účely této smlouvy stanovuje: Městský úřad Turnov, 
odbor správní, Skálova 84 Turnov, pan Martin Bartoníček, tel. 723198999. 

 

6.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 

6.3 Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně 
závaznými předpisy.  

 

6.4 Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek se neuzavírá v případě 
změny názvu příjemce, statutárního zástupce, sídla či bankovního účtu kterékoli ze smluvních 
stran. V takovém případě postačí písemné oznámení o změně, které v případě změny 
bankovního účtu příjemce musí být doloženo kopií smlouvy o zřízení účtu.  

 

6.5 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a 
příjemce jedno vyhotovení. 

 

7.6 Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.  

 

7.7 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 Vyúčtování dotace z rozpočtu Města Turnov. 

 

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

Rozhodnuto orgánem města: Zastupitelstvo města Turnova 

Datum jednání a číslo usnesení:  

 
V Turnově          dne                                      V Turnově   dne  
 
         za poskytovatele                                                      za příjemce 
 
 
  ………………………………..                                                ………………………………….. 
        Ing. Tomáš Hocke                                                                              Jan Smrkovský 


