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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená mezi smluvními stranami: 

Poskytovatel dotace:  Městská část Praha 14 

se sídlem:  Bratří Venclíků 1073/8, 198 21 Praha 9 - Černý Most 
zastoupená:  Mgr. Radkem Vondrou, starostou městské části Praha 14 

IČO:    00231312 
DIČ:    CZ00231312 

bankovní spojení:   9800050998/6000, PPF banka a.s. 

(dále jen „poskytovatel“) 

a 

Příjemce dotace:  ................................................................ 

zapsán/a v:    .................................................................. 

se sídlem:   .................................................................. 
zastoupen/a:   .................................................................. 

IČO:    .................................................................. 

DIČ:    .................................................................. 
bankovní spojení:  .................................................................. 

(dále jen „příjemce“) 
(poskytovatel a příjemce společně dále též jako „smluvní strany“)  

I. 

Úvodní ustanovení a předmět smlouvy 

1.1 Rada městské části Praha 14 rozhodla svým usnesením č. XXX/RMČ/2021 ze dne DD. MM. 2021 

o poskytnutí dotace z rozpočtu poskytovatele v roce 2021 v Dotačním programu pro podporu 
kultury, sportu, volného času, MA 21 a globálních témat (dále jen „dotační program“) ve výši 
a za podmínek dále uvedených v této smlouvě a v Pravidlech dotačního programu, která jsou 
dostupná na webových stránkách poskytovatele https://www.praha14.cz/samosprava/dulezite-
informace/dotace/, případně na vyžádání v listinné podobě v sídle poskytovatele, a která tvoří 
nedílnou součást této smlouvy (dále jen „pravidla dotačního programu“).  

1.2 Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace příjemci z rozpočtu poskytovatele, v souladu 

s výše citovaným usnesením Rady městské části Praha 14. 

II. 

Účel a doba použití dotace 

2.1 Účelem dotace je podpora projektu s názvem „…...............................................................“ 
(dále jen „projekt“) v rámci oblasti dotačního programu …......................................................   

2.2 Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2021. 

2.3 Příjemce je povinen použít dotaci pouze k účelu a za podmínek uvedených v této smlouvě, 

v žádosti o poskytnutí dotace včetně jejích příloh (projektu) a v pravidlech dotačního programu. 

Žádost o poskytnutí dotace je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy. 

III. 

Výše dotace a způsob jejího vyplacení a použití 
3.1 Výše dotace činí ……………… Kč (slovy: ……………………………………….. korun českých) (dále 

jen „dotace“). Příjemce obdrží dotaci na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy, a to 
bankovním převodem z účtu poskytovatele, pod variabilním symbolem ………………………………, 

v termínu do 10 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy. 

https://www.praha14.cz/samosprava/dulezite-informace/dotace/
https://www.praha14.cz/samosprava/dulezite-informace/dotace/
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3.2 Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se realizovat projekt ve schváleném rozsahu a kvalitě.  
3.3 Příjemce je oprávněn krýt z dotace náklady/výdaje projektu až do výše 100 %. Konkrétní 

podmínky jsou uvedeny v pravidlech dotačního programu.  

IV. 

Finanční vypořádání dotace 

4.1 Příjemce je povinen v termínu do 31. 1. 2022 předložit poskytovateli finanční vypořádání 
dotace, a to v rozsahu a způsobem uvedeným v pravidlech dotačního programu. 

V. 

Ostatní ujednání 
5.1 Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě porušení povinností příjemce dle 

této smlouvy nebo pravidel dotačního programu.  

5.2 Příjemce se zavazuje k náhradě škody vzniklé poskytovateli v souvislosti s porušením podmínek 

této smlouvy nebo pravidel dotačního programu příjemcem.  

5.3 Příjemce výslovně prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil s pravidly 

dotačního programu a jejich obsahu v celém rozsahu porozuměl.  
5.4 Příjemce se zavazuje dodržovat pravidla Environmentálního doporučení pro pořadatele 

a organizátory volnočasových, kulturních, společenských, sportovních a komunitních akcí na 
území MČ Praha 14, které je přílohou č. 2 této smlouvy.  

VI. 

Závěrečná ustanovení 
6.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  
6.2 Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, 

zejm. zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů a pravidly dotačního programu. Přijetí dotace se dále řídí daňovými předpisy, a to 
zejména zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.  

6.3 Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými 
oběma smluvními stranami.  

6.4 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce. 

6.5 Uzavření této smlouvy schválila Rada městské části Praha 14 usnesením č. XXX/RMČ/2021 ze 

dne DD. MM. 2021. 

6.6 Smluvní strany svými podpisy potvrzují respektování závazků vyplývajících z této smlouvy 
a z pravidel dotačního programu a prohlašují, že si tuto smlouvu (včetně pravidel dotačního 
programu) před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle 
jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz toho připojují níže své 
podpisy.  

Přílohy: č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace 

  č. 2 - Environmentální doporučení 

Poskytovatel:      Příjemce: 

 

V Praze dne ...............................   V Praze dne ...............................  
 

 
 

...................................................   ................................................... 

              Mgr. Radek Vondra             
    starosta městské části Praha 14       



  

Environmentální doporučení 
pro pořadatele a organizátory 

volnočasových, kulturních, společenských, 
sportovních a komunitních akcí na území MČ Praha 14 

 
 
 

Místo konání 

 
 na místě konání akce dodržovat předpisy týkající se ochrany životního prostředí 

včetně hygienických a zdravotních (hlukových) norem. 
 
 

Odpady 
 

 zajistit dostatečný počet recyklačních stanic s ohledem na počet 
účastníků a očekávané druhy odpadu, 

 recyklační stanice opatřit instrukcemi jak správně odpad třídit, 
 zajistit správný odvoz vytříděného odpadu k následnému zpracování, 

 nepoužívat jednorázové nádobí, 
 zajistit systém vratných kelímků, 

 nevyužívat plastové tašky/pytlíky, nahradit je ekologickými alternativami. 
 
 

Doprava a energie 

 
 motivovat účastníky k využití hromadné dopravy, 

 maximálně šetřit energie. 
 

 
Propagace 

 
 nepoužívat neužitečné propagační a upomínkové předměty, 

 primárně využívat elektronickou propagaci, 

 nevytvářet vizuální smog. 
 
 

Občerstvení 

 
 upřednostňovat regionální produkty a místní speciality, 

 nabízet potraviny vhodné pro děti. 
 

 


