
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace  
z rozpočtu DSO ORLICE 

 

ORLICE 
dobrovolný svazek obcí 
se sídlem Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
zastoupené předsedou, panem Františkem Kinským  
IČ: 71183299 
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 249337901/0300 
Jako kontaktní místo poskytovatele se pro účely této smlouvy stanovuje:  
RNDr. Tomáš Kytlík, tel. 722 943 646, tomas.kytlik@seznam.cz 
(dále jen „poskytovatel“) 
 
a 
 
AUDIS BUS s.r.o.  
sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Soukenická 242 
IČ: 15040500          
typ příjemce: společnost s ručením omezeným 
zastoupená: Milanem Cedidlem, jednatelem 
zapsaný u Městského soudu v Praze, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod 
spisovou značkou C 391 
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. číslo účtu: 177488400/0300 
Tel: 494 533 737, E-mail: info@audis.cz 
(dále jen „příjemce“) 

 
uzavírají v souladu se z.č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, z.č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a 
podle § 159 a násl. z.č. 500/2004 Sb, správního řádu ve znění pozdějších předpisů, v 

návaznosti na přísl. ustanovení z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění 
 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu  

DSO ORLICE 

 
 

1. Předmět smlouvy 
 

1.1. Poskytovatel poskytne příjemci za podmínek uvedených v této smlouvě na základě 
žádosti příjemce o poskytnutí dotace ze dne 15. 11. 2017, rozhodnutí Shromáždění starostů 
DSO ORLICE ze dne 11.06.2019 účelově vymezenou dotaci z rozpočtu poskytovatele. 
 
1.2. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se dotaci použít pouze v souladu s touto smlouvou, 
žádostí příjemce a veškerými dotčenými právními předpisy.  
 
2. Účel dotace  
2.1. Poskytovatel poskytuje příjemci neinvestiční dotaci za účelem - název projektu: 
Financování dopravy dětí s handicapem do speciálních ZŠ a MŠ v Rychnově nad Kněžnou, 
to vše v souladu s žádostí příjemce.  
 
2.2. Doba, v níž má být stanoveného účelu dosaženo: 31. 12. 2019. 
 
3. Výše a způsob poskytnutí dotace   
3.1. Výše dotace: 52 050 Kč (slovy: padesát dva tisíc  padesát korun českých).  
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3.2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci ve výši dle čl. 3.1. této smlouvy, a to 
jednorázově, převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 
31.08.2019.  
 
3.3. Finanční prostředky dle čl. 3.1. této smlouvy je příjemce oprávněn použít na úhradu 
nákladů vztahujících se ke stanovenému účelu dotace vzniklých v období od 01. 01. 2019 do 
31. 12. 2019.  
 
3.4. Finanční prostředky dle čl. 3.1. této smlouvy nelze převádět do následujícího kalendářního 
roku. 

 
4. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti příjemce dotace  

 
4.1. Příjemce je povinen použít dotaci pouze v souladu s účelem této smlouvy k úhradě 
uznatelných nákladů, prokazatelně souvisejících s realizací účelu dotace dle této smlouvy a 
v souladu s pravidly účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti vynakládání veřejných prostředků.  
 
4.2. Příjemce se zejména zavazuje:  
Nepřevést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu.  
Realizovat podporovaný účel dotace vlastním jménem, na vlastní účet a odpovědnost.  
Naplnit účelové určení dotace dle této smlouvy.  
Předložit poskytovateli dotace finanční vypořádání dotace v souladu s touto smlouvou.  
 
4.3. Příjemce se zavazuje, že doklady prokazující využití dotace označí výši použité dotace 
uplatňované do vyúčtování z předloženého dokladu a dále se zavazuje, že tyto doklady 
neuplatní vůči jinému finančnímu zdroji. 
 
4.4. Povinnosti příjemce v případě jeho přeměny nebo zrušení s likvidací 
1. Příjemce, který je obchodní korporací dle z. č. 90/2012 Sb., je povinen zaslat poskytovateli 
informaci o přeměně společnosti, jejíž součástí je projekt přeměny,  a to alespoň 30 kal. dnů 
přede dnem, kdy má být přeměna schválena způsobem stanoveným zákonem. U ostatních 
právnických osob je příjemce povinen oznámit poskytovateli přeměnu právnické osoby do 15ti 
dnů od rozhodnutí příslušného orgánu.  
2. V případě přeměny právnické osoby, která je příjemcem dotace dle této smlouvy, přechází 
práva a povinnosti z této smlouvy na právního nástupce příjemce pouze s předchozím 
písemným souhlasem poskytovatele a v případě, že přeměněný subjekt je subjektem 
způsobilým být příjemcem dotace dle této smlouvy. 
3. Pokud dojde ke zrušení právnické osoby, jež je příjemcem dotace dle této smlouvy 
s likvidací před vyplacením dotace, pozbývá tato smlouva ke dni zrušení příjemce účinnosti. 
4. Dojde-li ke zrušení právnické osoby, jež je příjemcem dotace s likvidací po vyplacení dotace 
nebo její části, je likvidátor příjemce povinen vrátit poskytovateli peněžní prostředky nepoužité 
ke dni zrušení příjemce, a to do 1 měsíce od zrušení příjemce nebo do data stanoveného pro 
finanční vypořádání dotace podle toho, která ze skutečností nastane dříve, nejpozději však ke 
dni zániku příjemce, na bankovní účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy.  
5. Likvidátor příjemce je povinen do 1 měsíce od zrušení příjemce nebo do data stanoveného 
pro finanční vypořádání dotace podle toho, která ze skutečností nastane dříve, nejpozději však 
ke dni zániku příjemce, předložit poskytovateli finanční vypořádání dotace.  
 
4.5. Příjemce se zavazuje v průběhu realizace podporovaného účelu dotace prokazatelným 
a vhodným způsobem zviditelňovat a prezentovat poskytovatele dotace a podporovat jeho 
dobré jméno při své činnosti, zejména např. informovat veřejnost o poskytnutí podpory na 
svých webových stránkách, zveřejnění v tisku, logo na dresu, reklamní tabule, atd.  
 
  



 
5. Finanční vypořádání dotace  

 
5.1. Příjemce je povinen předložit poskytovateli finanční vypořádání dotace dle této smlouvy, 
nejpozději do 31. března 2019.    
 
5.2. Příjemce je povinen k vyplněnému formuláři „vyúčtování dotace“ dle čl. 5.1. této smlouvy 
přiložit soupis všech prvotních účetních dokladů, které se vážou k čerpání dotace a prokazují 
využití poskytnutých peněžních prostředků v souladu s účelem dotace (zejména faktury, 
účtenky, výpisy z účtu, výdajové pokladní doklady, atd.) a zároveň tyto doklady v kopii 
poskytovateli předložit. Všechny dokumenty budu podepsány příjemcem.  Předložené doklady 
musí splňovat náležitosti dle z. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  
 
5.3 Příjemce se zavazuje nevyčerpané finanční prostředky vrátit na účet poskytovatele 
uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 31. ledna 2019 včetně písemného 
odůvodnění vrácení dotace. Neučiní-li tak, jedná se o porušení rozpočtové kázně dle ust. § 22 
z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Vrácení prostředků 
nezakládá právo příjemce na dočerpání finančních prostředků v následujícím roce.  
 
 
5.4. V případě, že příjemce nepředloží poskytovateli finanční vypořádání dotace v termínu dle 
čl. 5.1. této smlouvy, má se za to, že neprokázal, jak byly poskytnuté peněžní prostředky 
použity.  
 
5.5. Při porušení rozpočtové kázně bude poskytovatel dotace postupovat v souladu se 
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších 
předpisů (§ 22 a následující). Příjemce bere na vědomí skutečnost, že poskytovatel je povinen 
nařídit vrácení dotace a zároveň uložit příjemci sankci, a to až do výše 100 % poskytnutých 
peněžních prostředků.  
 
 
 
6. Závěrečná ujednání  
 
6.1. Dotace je ve smyslu z. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole) veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni 
všechna ustanovení tohoto zákona.  
 
6.2. Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných 
celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských společenství, pokud to pravidla 
pro poskytnutí těchto podpor nevylučují.  

 
6.3. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými 
zástupci smluvních stran. 
  
6.4. Právní vztahy, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí příslušnými 
právními normami českého právního řádu. 
 
6.5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každý má platnost originálu. 
Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis této veřejnoprávní smlouvy.  
 
6.6. Smlouva je uzavřena dle ust. § 164 odst. 2 z. č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění 
pozdějších předpisů.  
 
6.7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily a že smlouva plně 
vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. 
 



6.8. O poskytnutí dotace a o uzavření této smlouvy rozhodlo Shromáždění starostů DSO 
ORLICE dne 20. 06. 2019, číslo usnesení 1 f). 
 
 
V Kostelci nad Orlicí dne           V Rychnově nad Kněžnou dne  
 
 
 
 
Poskytovatel :      Příjemce:  
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………                     …………………………………………… 
Za DSO ORLICE   Za AUDIS BUS s.r.o.  
František Kinský, starosta města   Milan Cedidla, jednatel   
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomas Kytlik
Zvýraznění


