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                                                               Příloha č. 4 

 
S m l o u v a   č .  /2014     

o  p o s k y t n u t í  g r a n t o v é h o  p ř í s p ě v k u 
z rozpočtu města Varnsdorf pro rok 2014 

 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami 

 

Město Varnsdorf, Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, IČ: 00261718, DIČ 
CZ00261718, zastoupené starostou města Martinem Loukou  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, č. účtu 27-921388329/0800  
(dále jen poskytovatel) 

 
 
a 

       
       

Bankovní spojení: č. účtu:  
(dále jen příjemce) 

 
      
       
 

 
Článek 1 

Úvodní ustanovení 
 

Rada města Varnsdorf na svém zasedání dne…. 2014 usnesením č. …schválila v souladu 
s Grantovým programem města Varnsdorf pro rok 2014 poskytnutí grantového příspěvku 
výše uvedenému příjemci. 

 
Článek 2 

Předmět smlouvy 
 

1) Předmětem smlouvy je poskytnutí grantového příspěvku (dále jen grant) z rozpočtu 
města Varnsdorf pro rok 2014 k financování projektu na účely uvedené v čl. 3 této 
smlouvy. 

 
2) Příjemci bude poskytnut grant ve schválené výši na základě podmínek stanovených 

touto smlouvou a Grantovým programem města Varnsdorf pro rok 2014 schváleným 
Radou města Varnsdorf usnesením č. 442/2013 ze dne 28.11.2013. 

 
3) Příjemce přijímá grant a zavazuje se provést projekt na svou vlastní zodpovědnost. 

 
Článek 3 

Účel použití grantu 
 

Grant je poskytnut k financování projektu (dále jen projekt). 
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Článek 4 
Výše grantu a způsob jeho poskytnutí 

 
1) Příjemce prohlašuje, že poskytnutý grant ve výši … Kč bude činit maximálně 70% 

celkových nákladů skutečně na projekt vynaložených.  
 
2) Schválený grant bude převeden formou bezhotovostní platby na příslušný účet 

příjemce do 15 dnů ode dne podpisu smlouvy. 
 

Článek 5  
Podmínky pro použití grantu 

 
1) Prostředky grantu mohou být příjemcem použity výhradně k účelům uvedeným v čl. 3 

této smlouvy a za podmínek stanovených v této smlouvě a dle zásad pro poskytování 
účelových dotací. Příjemce odpovídá za hospodárné použití přidělených prostředků a 
za jejich řádné a včasné vyúčtování. 

 
2) Z poskytnutých prostředků grantu nelze hradit náklady vynaložené před datem 

podpisu této smlouvy, s výjimkou akcí konaných do 31.03.2014.               
 

3) Grant je poskytnut pouze na úhradu nezbytných nákladů realizovaného projektu. 
Závěrečné vyúčtování nesmí vykazovat zisk.  
 

4) Příjemce nesmí přidělené finanční prostředky poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud se nejedná o přímou úhradu nákladů spojených s realizací 
projektu, na nějž byly prostředky poskytnuty. 

 
5) Příjemce umožní poskytovateli (pověřenému odboru či pracovníkovi Městského úřadu 

Varnsdorf) kontrolu hospodaření s prostředky projektu a dodržení ustanovení této 
smlouvy a Grantového programu města Varnsdorf pro rok 2014. 

 
6) Zjistí-li se neplnění podmínek smlouvy, navrhne poskytovatel (rada města) postup 

směřující k nápravě, případně k odnětí grantu a jeho vrácení, s důsledky odstoupení od 
smlouvy dle čl. 7 a zároveň nebude příjemci v roce 2015 poskytnut další grant. 

 
7) Poskytnuté prostředky grantu mohou být použity do 31.12.2014. Do čerpání grantu 

mohou být zahrnuty pouze úhrady za práce, výkony a služby již vykonané a převzaté 
(nikoliv zálohové faktury), jejichž úhrada bude provedena do 31.12.2014 včetně. 
Úhrady provedené po tomto termínu nesmí být do čerpání grantu zahrnuty. 
 

8) V případě, že se projekt neuskuteční, je příjemce povinen obdržený finanční příspěvek 
neprodleně vrátit, nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, na který byl projekt 
plánován, zpět na účet poskytovatele.  
 

9) Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodní firmy), adresy, grantového 
titulu a výše poskytnutého grantu. 
 

10) Příjemce, u něhož by mělo v době plnění smlouvy dojít k zániku, transformaci, 
sloučení apod., je povinen tuto skutečnost oznámit poskytovateli do 7 dnů ode dne, 
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kdy se dozví o předpokládané události, a zároveň je povinen ukončit čerpání grantu a 
provést jeho vyúčtování. 

 
Článek 6 

Vyúčtování grantu 
 

1) Příjemce vyhotoví na základě účetní uzávěrky k projektu, na nějž grant získal, 
vyúčtování grantu, a to 

      - do 31.01.2015, pokud byl grant určen na činnost 
      - do 1měsíce od konání akce (časově vymezeného projektu) 
 
2) Vyúčtování celkových nákladů projektu doloží příjemce na stanoveném formuláři (k 

dispozici na internetových stránkách města či na Ekonomickém odboru): 
- u akce – kopiemi účetních dokladů (veškeré účetní doklady, které dokladují celkové, 
skutečně vynaložené náklady a příjmy na projekt)  

      - u činnosti – kopiemi účetních výkazů (např. roční uzávěrka nebo sestava dokladující 
celoroční hospodaření) a kopiemi účetních dokladů, které dokladují náklady hrazené 
z grantového příspěvku.  

 
3) Příjemce je povinen doložit i vlastní finanční podíl na projektu.  

 
4) Příjemce odevzdá vyúčtování grantu a předepsané doklady Ekonomickému odboru 

MěÚ Varnsdorf a to ve lhůtě stanovené dle odst. 1).  
 

5) V případě, že příjemce grantu nepředloží ve stanoveném termínu příslušné vyúčtování, 
je poskytovatel oprávněn vymáhat zpět celou výši poskytnutých prostředků. 

 
6) Nespotřebované  prostředky  grantu  je  nutné  vrátit  do  rozpočtu  města  Varnsdorf do 
    31.12.2014. 

 
Článek 7 

Odstoupení od smlouvy 
 

1) Poskytovatel má právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení poskytnutého grantu 
v plné výši v případě porušení podmínek pro použití grantu uvedených v této smlouvě 
a Grantovém programu města Varnsdorf pro rok 2014 ze strany příjemce.  
 

2) Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení druhé smluvní 
straně s uvedením důvodu odstoupení. Platnost smlouvy na základě této skutečnosti 
končí poslední kalendářní den měsíce, ve kterém bylo oznámení o odstoupení od 
smlouvy druhé straně doručeno. 

 
3) Jestliže poskytovatel požaduje vrácení poskytnutého grantu, ať už z části nebo v plné 

výši, je příjemce povinen ke dni ukončení platnosti této smlouvy požadovanou částku 
poskytovateli vrátit. 

  
4) Neoprávněně zadržované finanční prostředky budou poskytovatelem úročeny 15 %   

p.a. (výše sankčního úroku komerčních bank) z výše zadržené částky. 
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Článek 8 
Přílohy 

 
Nedílnou součást této smlouvy tvoří „Žádost o poskytnutí finančního příspěvku v rámci 
Grantového programu města Varnsdorf pro rok 2014“. 
 

Článek 9 
Závěrečná ustanovení 

 
1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do dne provedení kontroly správnosti 

předloženého vyúčtování grantu poskytovatelem s vyjádřením, že grant byl poskytnut 
a čerpán v souladu se smlouvou a Grantovým programem města Varnsdorf pro rok 
2014. 

 
2) Příjemce svým podpisem stvrzuje, že tuto smlouvu a Grantový program města 

Varnsdorf pro rok 2014 četl, a že souhlasí s jejich zněním. Výslovně se zavazuje, že 
podmínky uvedených dokumentů bude respektovat a je si vědom možných důsledků 
při porušení ustanovení v nich obsažených.   

 
3) Příjemce dotace uvede na svých propagačních materiálech informaci, že akce (činnost) 

je finančně podporována městem Varnsdorf.  
 
4) Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou a musí 

být podepsány oběma smluvními stranami.  
 

5) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

 
6) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z toho jeden 

stejnopis pro poskytovatele, jeden stejnopis pro příjemce. 
 

7) Smluvní strany prohlašují, že před podpisem tuto smlouvu řádně projednaly a přečetly, 
že je sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli 
pod nátlakem, v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho 
připojují svoje vlastnoruční podpisy. 

 
 
Ve Varnsdorfu dne  
 
  
 ..….........................                                                                                 .................................... 
       poskytovatel                                                                                                   příjemce 


