
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

z rozpočtu města Bohumín 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: 

 
město Bohumín 
Masarykova 158 
735 81  Bohumín 
zastoupené      : Ing. Petrem Víchou, starostou města 
zástupce s pověřením k podpisu smluv: Ing. Šárka Drápelová 
IČO : 00297569 
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín 
Číslo účtu : 27-1721638359/0800 
(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné 

a 

Gymnázium Františka Živného  
Jana Palacha 794 
735 81 Bohumín 
zastoupené : PaedDr. Miroslavem  Bialoněm, ředitelem školy  
IČO : 62331205 
Bankovní spojení : ČSOB 
Číslo účtu         : 259381586/0300 
(dále jen „příjemce“) na straně druhé 
 

I. 
Účel smlouvy 

Město Bohumín poskytuje dle programu „Dotace na zkvalitnění výuky, sportování a zdraví dětí 
a mládeže pro rok 2016“ schváleného  zastupitelstvem města dne 9. 11. 2015, usnesením 
č. 99/8  dotace na podporu školství ve městě. 

 
II. 

Předmět smlouvy 

Poskytovatel poskytne příjemci v roce 2016 tyto typy účelových dotací:  

1. ve výši  75.000 Kč, kterou je možno použít   
a) na krytí 80 % nákladů na pronájem, vstupné či mzdové prostředky při sportovních 

aktivitách studentů v rámci výuky a na akcích pořádaných školou v areálu společnosti 
Bospor, s.r.o. v Bohumíně 

b) na krytí 100 % nákladů při sportovních aktivitách v rámci tělesné výchovy ve sportovní hale 
společnosti Bospor, s.r.o. v Bohumíně. 
 

2. ve výši 60.000 Kč, kterou je možno použít  
na modernizaci výuky (zakoupení vybavení školy na podporu čtenářské a polytechnické 
gramotnosti) 

3. ve výši  45.000  Kč, kterou je možno použít  
na školu v přírodě (ŠvP) spojenou s  adaptačním programem pro 30 studentů primy 
zorganizovanou v prvním pololetí školního roku  2016/17  v období od září do prosince 
2016, a to  1.500 Kč/ 1 student (vyjma nákladů na dopravu)  

4. ve výši  702 Kč/ 1 studenta, kterou je možno použít 
na jednodenní výukový program ve Světě techniky v Ostravě pro maximálně 30 studentů 
tercie zorganizovaný ve druhém pololetí školního roku 2015/16, tzn. v období únor až 
červen  2016. 

 
 
 
 



III. 
Platební podmínky 

Poskytovatel poukáže předmětnou dotaci dle bodů 1. až  3. článku II. v celkové výši 
180.000 Kč  na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 14-ti dnů od jejího podpisu 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dotace dle bodu 4.  článku II. bude čerpána přímo 
z rozpočtu odboru školství, kultury a sportu na základě faktury vystavené Světem techniky 
Ostrava, ve kterém bude aktivita organizována, a na základě skutečného počtu zúčastněných 
studentů. 

IV. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Příjemce je povinen použít finanční prostředky poskytnuté na základě žádosti o dotaci  
účelně a výhradně na úhradu nákladů spojených s hlavní náplní své činnosti, pro kterou 
byl zřízen.  

2. Poskytovatel si vyhrazuje právo kontroly využití poskytnutých finančních prostředků 
(věcné, finanční a účetní), a to i po skončení účinnosti smlouvy. Příjemce je při tom povinen 
poskytnout náležitou součinnost a na vyžádání předložit poskytovateli případné další 
potřebné doklady související s předmětem této smlouvy a podat o nich vysvětlení. 

3. Příjemce je povinen nejpozději do 20. 12. 2016 předložit poskytovateli  vyúčtování dotací 
v souladu se zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění.  

 
V. 

Sankční ujednání 

1. Příjemci, který nepředloží vyúčtování poskytnuté dotace na činnost ve stanoveném 
termínu, nebude v následujícím roce dotace poskytnuta. 

2. Nevyužije-li příjemce finanční prostředky uvedené v čl. II. této smlouvy v plné výši, je 
povinen nevyužité či neoprávněně nabyté finanční prostředky nejpozději do 29. 12. 2016 
vrátit zpět na účet poskytovatele č. 27-1721638359/0800. 

3. Jestliže příjemce nesplní některou ze svých povinností stanovených v čl. IV., popřípadě 
jinou povinnost nepeněžité povahy vyplývající z této smlouvy, považuje se toto jednání za 
porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních  rozpočtů. Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením 
§ 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně. 

VI. 
Závěrečná ujednání 

1. O uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodlo v souladu s ust. § 85 písm. c)  zákona o obcích 
zastupitelstvo města usnesením č. 121/10 ze dne 8. 2. 2016. 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3. Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemného dodatku.  

4. Smlouvu lze zrušit na základě písemné dohody smluvních stran nebo výpovědí. 

5. Smlouva se sepisuje ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží příjemce a 1 si ponechá 
poskytovatel. 

6. Ostatní práva a povinnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy. 

 
 
V Bohumíně dne 25. 2. 2016 
 
 
          Ing. Petr Vícha, v. r.                                                       PaedDr. Miroslav Bialoň, v. r. 
.....………………………………………..                            ………………………………………..                
                  za poskytovatele                                                            za příjemce 


