
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA KROMĚŘÍŽE

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Poskytovatelem dotace:            Město Kroměříž 

Velké náměstí 115/1, Kroměříž,  PSČ 767 01
zastoupený: Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou
IČ: 00287351
číslo účtu: 8326340247/0100
(dále jen „poskytovatel“)

a

Příjemcem dotace: Radomír Zlámal 
Skaštice 16, 767 01 Kroměříž
IČ: 67011888   DIČ: CZ7701174393
bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
č. účtu: 177989467/0300
(dále jen „příjemce“)

Článek 1 

Předmět smlouvy

1. Poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený účel za podmínek stanovených touto smlouvou účelovou neinvestiční 
dotaci z rozpočtu města ve výši 40.000 Kč, slovy: čtyřicettisíc korun českých (dále jen „dotace“).

2. Dotace je poskytována příjemci za účelem kompenzace pojistného sjednaného u České pojišťovny a.s. z důvodů 
uvedených v čl. 2 této smlouvy. Finanční příspěvek byl schválen na II. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže 
dne 18. 12. 2014 v rámci schvalování rozpočtu města Kroměříže na rok 2015. 

3. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se realizovat činnost specifikovanou v odst. 2 tohoto článku smlouvy na svou vlastní 
odpovědnost a způsobem, jakým je činnost popsána v této smlouvě a ve schválené žádosti o dotaci předložené 
příjemcem. 

Článek 2

Prohlášení smluvních stran

1. Příjemce tímto prohlašuje, že je soukromě hospodařící zemědělec a že má na základě nájemní smlouvy v nájmu 
pozemky nacházející se v k.ú. Skaštice a k.ú. Břest dle LPIS ve čtverci 530-1150 kód půdního bloku 8001/4 o výměře 37 
ha, ve čtverci 530-1150 kód půdního bloku 8203/3 o výměře 15,54 ha, ve čtverci 530-1150 kód půdního bloku 9305 o 
výměře 8,15 ha. 

2. Dále příjemce prohlašuje, že na výše uvedených pozemcích hospodaří a má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění 
úrody, mimo jiné proti povodním.

3. Poskytovatel prohlašuje, že v rámci povodňových opatřeních jsou pronajaté pozemky odvodněny do vodoteče Wolfův 
splávek soustavou svodných melioračních příkopů.

4. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby při ohrožení města Kroměříže či jeho částí povodní a uzavření výustě Wolfova 
splávku do řeky Moravy, byly technickými opatřeními regulovány odtoky vody z pozemků uvedených v odst. 1 tohoto 
článku smlouvy do Wolfova splávku. 
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Článek 3

Splatnost peněžních prostředků a podmínky jejich udělení

1. Příjemci bude poskytnuta dotace ve výši 40.000 Kč za účelem uvedeným v čl. 1 této smlouvy.

2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci na účet příjemce vedený u ČSOB, a. s., č. ú.: 177989467/0300, 
v termínu do 31. 12. 2015.

3. Příjemce se zavazuje nejpozději do 31. 12. 2015 předložit poskytovateli doklad o zaplacení pojištění úrody na rok 2015.  

Článek 4

1. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce bude poskytovatel postupovat v souladu s ustanovením § 22 (§ 
28) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Příjemce uvede při případném vracení dotace stejný variabilní symbol, pod kterým obdržel dotaci. 

Článek 5

Ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou výpovědí, a to za 
podmínek dále stanovených.

2. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace.
3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemcem dotace stanovených touto smlouvou nebo obecně závaznými 

právními předpisy, zejména kdy příjemce:
a) uvede nepravdivé či neúplné údaje, nepředloží doklad dle čl. 3 odst. 3 této smlouvy nebo prohlásí skutečnosti, 

které se nezakládají na pravdě;
b) je v likvidaci nebo úpadku, nebo ukončí činnost, příp. činnosti související bezprostředně s realizací činnosti, na 

kterou má být či byla dotace poskytnuta;
c) neprovede opatření nezbytná k zamezení střetu zájmů, finančních podvodů ze strany příjemce, korupčního jednání 

příjemce
d) svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů;

4. V případě výpovědi této smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace nevzniká a nelze se jej platně 
domáhat. V případě výpovědi smlouvy po proplacení dotace, se příjemce zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit 
bezhotovostním převodem na účet poskytovatele nejpozději do 15 dnů od doručení výpovědi.

5. Výpověď této smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího udělení.

6. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena druhé smluvní straně. Účinky doručení pro účely této smlouvy však nastávají i tehdy, pokud příjemce svým 
jednáním nebo opomenutím doručení výpovědi zmařil, kdy v tomto případě se výpověď považuje za doručenou třetím dnem 
od jejího odeslání poskytovatelem.

7. Při ukončení této smlouvy dohodou smluvních stran je příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet 
poskytovatele poskytnutou částku dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 
dnů ode dne podpisu dohody oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dohoda o ukončení této 
smlouvy nabývá účinnosti dnem připsání vrácených finančních prostředků na účet poskytovatele, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak.

8. Tato smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení smlouvy musí být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které 
vedou k zániku smlouvy.

Článek 6

Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky, které budou podepsány oběma smluvními stranami. 

2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu 
smlouvy.

3. Případné spory budou řešeny ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uvedena na webových stránkách 
města Kroměříže a příp. dále v Registru smluv na portálu veřejné správy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti 
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uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, poskytovatel obdrží 2 vyhotovení, 
příjemce 1 vyhotovení.

6. Pokud tato smlouva či zvláštní právní předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy dle této smlouvy 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 právními předpisy. 

7. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Příjemce prohlašuje, že se s podmínkami uvedenými v této smlouvě seznámil a zavazuje se, že se jimi bude řídit.

V Kroměříži dne 16. 12. 2015                                                        V Kroměříži dne 16. 12. 2015                                      

-----------------------------------------   ------------------------------------------
   razítko a podpis poskytovatele razítko a podpis příjemce 

Schváleno k financování městem Kroměříž II. zasedáním ZMK konaným dne 18. 12. 2014, číslo usnesení XXI.




