
 1 

Smlouva o poskytnutí účelové dotace  z rozpočtu  

Obce Mutěnice 
 

Obec Mutěnice 
Zastoupená:               MVDr. Dušanem Horákem, starostou obce 

Sídlo:                         Masarykova 200, Mutěnice 

IČ:                             00285145 

Bankovní spojení:     109541804/0300 

(dále jen Obec) 

 
a 

 

Město Hodonín  

Se sídlem:             Masarykovo nám 53/1, Hodonín 

Zastoupené:           Mgr. Milanem Lúčkou, starostou města  

IČ:                         00284891 

Bankovní spojení:  KB Hodonín, č.ú.: 19-424671/0100 

(dále jen příjemce) 

 

 

uzavírají tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z prostředků rozpočtu Obce v souladu 

se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění. Poskytnutí dotace bylo schváleno zastupitelstvem 

obce dne:  doplnit usnesením č. doplnit. Přijetí dotace bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schváleno radou města Hodonína dne 20.2.2018 usnesením č. 

6070. 
 

 

 

Čl. I. 

Předmět a účel dohody 

 

1. Na základě této smlouvy poskytne Obec ze svého účtu č. 109541804/0300 příjemci dotaci ve výši 

283 748,- Kč (slovy: dvě sta osmdesát tři tisíce sedm set čtyřicet osm korunčeských) za účelem 

spolufinancování sociálních služeb poskytovaných ve správním obvodu obce s rozšířenou 

působností Hodonín v roce 2018 (služby dle § 37 až 70 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních 

službách ve znění pozdějších předpisů). Výčet konkrétních služeb je přílohou č. 1 této smlouvy. 

2. Obec poskytne finanční dotaci do 15 dnů od podpisu této Smlouvy o poskytnutí účelové dotace 

z rozpočtu Obce Mutěnice oběma stranami. 

3. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použít k dohodnutému účelu a za podmínek stanovených 

platnými právními předpisy a touto Smlouvou. 

 

 

Čl. II. 

Další ujednání 

 

1. Příjemce tímto deklaruje, že tuto dotaci využije na financování příslušného spolupodílu na 

financování vybraných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 

správním obvodu obce s rozšířenou působností Hodonín: Podíl na financování sociálních služeb je 

uveden v materiálu Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro 

rok 2018 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb (schváleném usnesením č. 512/17/Z6 dne 

22.6.2017 zastupitelstvem JMK). 
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2. Dotace je poskytována v souladu s legislativními podmínkami EU (zejména s Rozhodnutím Komise 

č. 2012/21/EU ze dne 20.12.2011 a Rozsudkem Evropského soudního dvora ve věci Altmark (C-

280/00)).  a  materiálu Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje 

pro rok 2018 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb – tzn. dotace bude využita na 

financování pouze  těch služeb, kterým bylo vystaveno Pověření k vykonávání služby obecného 

hospodářského zájmu – poskytování sociální služby na území Jihomoravského kraje. pro rok 2018 

(Jihomoravský kraj schválil dne 26.9.2017 usnesením Rady Jihomoravského kraje č. 2519/17/R34). 

3. Příjemce je povinen o poskytnuté dotaci a jejím použití účtovat odděleně, tzv. střediskově, aby bylo 

možno z účetnictví doložit použití této dotace. 

4. Příjemce je povinen do 28.2.2019 předložit vyúčtování poskytnuté dotace za rok 2018, které bude 

obsahovat:  

- sestavu čerpání rozpočtu, 

- dohodu(y) nebo smlouvy o poskytnutí dotace poskytovatelům sociálních služeb, 

- doklad o poskytnutí dotace (výpis z bankovního účtu). 

5. Pokud příjemce nepoužije finanční dotaci citovanou v článku I. odstavci 1 této smlouvy k výše 

dohodnutému účelu, nebo nepředloží vyúčtování dle této smlouvy nebo poruší jiný závazek či 

povinnost vyplývající z této smlouvy nebo z platných právních předpisů je příjemce povinen dotaci 

(případně její nesprávně použitou část) vrátit Obci na její účet uvedený v této smlouvě, a to do 30 dnů 

ode dne převzetí výzvy k tomuto vrácení, nejpozději však do 28.2.2019. 

6. Pokud příjemce dotace nedočerpá dotaci v dohodnuté výši a účelu čerpání poskytnuté dotace, je 

povinen vrátit nedočerpanou část dotace do 28.2.2019. 

7. Příjemce prohlašuje, že je, na základě uzavřených dohod (smluv) o poskytnutí dotace poskytovatelům 

sociálních služeb, oprávněn v zařízeních těchto poskytovatelů provádět odbornými zaměstnanci 

Odboru sociálních služeb Městského úřadu města Hodonína pověřenými vedoucí tohoto odboru 

kontrolu rozsahu a odborné úrovně poskytovaných služeb a příjemci těchto dotací se zavázali 

poskytnout  součinnost v souvislosti s touto kontrolou. 

8. V případě přeměny právnické osoby příjemce v době trvání této smlouvy je příjemce povinen o této 

připravované přeměně Obec s předstihem písemně informovat a Obec si vyhrazuje možnost 

požadovat vrácení poskytnuté dotace. V případě zrušení právnické osoby příjemce s likvidací v době 

trvání této smlouvy je příjemce povinen o této připravované likvidaci Obec s předstihem písemně 

informovat a je povinen dotaci v celé výši vrátit na účet Obce před zahájením rušení právnické osoby. 

9. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, 

veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

10. Prokáže-li se po poskytnutí dotace, že tato naplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 87 až 89 Smlouvy o 

založení evropského společenství, zavazuje se příjemce poskytnutou dotaci neprodleně vrátit zpět na 

účet poskytovatele. 
 

Čl. III. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami. 

2. Změny a doplňky mohou být provedeny pouze se souhlasem obou stran smlouvy a to písemnou 

formou. 

3. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 1 obdrží Obec a 3 Město Hodonín. 

 

 

 

V Hodoníně dne  …………………….                           V Hodoníně dne …………………….. 

 

 

 

 

…………………………………….. ……………………………………… 
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MVDr. Dušan Horák 

Obec Mutěnice 

Mgr. Milan Lúčka 

Město Hodonín 

 


