
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA KROMĚŘÍŽE

Číslo smlouvy: 178/03/15/2

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Poskytovatelem dotace:           Město Kroměříž 

Velké náměstí 115/1, Kroměříž,  PSČ 767 01
zastoupený Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou
IČ: 00287351
číslo účtu: 8326340247/0100

            (dále jen „poskytovatel“)

a

Příjemcem dotace: Dětský domov Kroměříž
U Sýpek 1306, 767 01 Kroměříž
zastoupený: Annou Hejnou, ředitelkou 
IČ: 63458691
bankovní účet pro poskytnutou dotaci:  155078363/0300
vedený u ČSOB, a. s. 
(dále jen „příjemce“)

Článek 1 

Předmět smlouvy

1. Poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený účel za podmínek stanovených touto smlouvou účelovou neinvestiční 
dotaci z rozpočtu města ve výši 3 900 Kč, slovy: tři tisíce devět set korun českých (dále jen „dotace“).

2. Dotace je poskytována příjemci účel dotace/název projektu nebo akce:

Závod dračích lodí realizovaný v rámci 11. Ročníku Festivalu dračích lodí v Přerově.

3. Příjemce  dotaci přijímá a zavazuje se realizovat činnost specifikovanou v odst. 2 tohoto článku smlouvy na svou vlastní 
odpovědnost a způsobem, jakým je činnost popsána v této smlouvě a ve schválené žádosti o dotaci předložené 
příjemcem evidované pod číslem 178/03/15/2. 

Článek 2

Doba realizace

1. Činnost specifikovaná v čl. 1 této smlouvy, na kterou je dotace poskytována, musí být realizována v období od 1. ledna  
do 31. prosince  roku 2015   dle schválené žádosti.

2. Náklady musí být vynaloženy nejdříve od 1. ledna daného roku.

Článek 3

Splatnost peněžních prostředků a podmínky jejich udělení

1. Příjemci bude poskytnuta dotace ve výši 3 900 Kč za účelem uvedeným v čl. 1 této smlouvy, což může činit až 100 % 
celkových nákladů. Dotace smí být čerpána pouze na uznatelné náklady.

Dotaci lze použít jen na náklady činnosti specifikované v žádosti a této smlouvě v souladu s rozpočtem, který tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Finanční prostředky lze použít na úhradu nákladů vzniklých 
v období od 01.01.2015 do 31.12.2015 vztahujících se ke stanovenému účelu poskytnutí, které budou uhrazeny 
nejpozději do 31.12.2015. Finanční prostředky nelze převádět do následujícího kalendářního roku.

Bude-li schválená výše dotace nižší než požadovaná částka, je příjemce povinen čerpat finanční prostředky v souladu s  
rozpočtem žádosti. Finanční prostředky mohou být využity na položky požadované v původním rozpočtu. Rozdělení 
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částek si může příjemce určit sám, pokud při schvalování není určeno konkrétní čerpání. V takovém případě příjemce 
dokládá vlastní financování tak, aby odpovídalo původnímu procentnímu podílu.

V případě, že na konci realizace činnosti budou celkové uznatelné náklady vyšší nebo shodné s celkovými uznatelnými 
náklady dle této smlouvy, obdrží příjemce dotaci jen do výše uvedené v této smlouvě. 

V případě, že na konci realizace činnosti budou celkové uznatelné náklady nižší než celkové uznatelné náklady dle této
smlouvy, obdrží příjemce dotaci jen do maximální výše 100 % vynaložených celkových uznatelných nákladů. 

2. Příjemce je oprávněn použít dotaci pouze k účelu uvedenému v čl. 1 této smlouvy. Celkové uznatelné náklady musí být 
nezbytné pro realizaci činnosti specifikované v čl. 1 této smlouvy, musí odpovídat zásadám finančního řízení (zvláště 
efektivnosti a hospodárnosti), musí být vynaloženy v období realizace činnosti specifikovaném v článku 2 této smlouvy a 
musí být skutečně vynaloženy, zaneseny v účetnictví příjemce, musí být identifikovatelné a podložené účetními doklady.

3. Dotace bude poskytnuta na bankovní účet příjemce uvedeném v této smlouvě jednorázově ve lhůtě do: 

Termín platby Výše částky dotace (v Kč)

Do 31. 8. 2015   3 900,-

4. Příjemce je povinen nejpozději do 30 dnů od ukončení realizace akce odevzdat vyúčtování akce na předepsaném 
formuláři pro vyúčtování, který bude příjemci k dispozici na internetových stránkách poskytovatele – www.mesto-
kromeriz.cz. Nevyčerpaná dotace musí být vrácena do 30 dnů od ukončení akce. Neučiní-li tak příjemce, jedná se o 
porušení rozpočtové kázně dle § 22, příp. § 28, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů. Vrácení nevyčerpané dotace či její části nezakládá právo příjemce na dočerpání 
finančních prostředků v následujícím roce.

5. Originály dokladů prokazující využití dotace, musí být čitelné a musí být viditelně označeny nápisem „dotace města 
Kroměříže“.

6. Zbývající část nákladů činnosti, která nebude financována dotací z rozpočtu města Kroměříže, musí být financována 
z vlastních zdrojů příjemce nebo z jiných zdrojů mimo rozpočet města Kroměříže.

7. Souběh dotací z různých zdrojů je zakázán, připouští se pouze jejich doplňkovost.

8. Příjemce se zavazuje dodržet rozpočet činnosti specifikovaný v příloze č. 1 této smlouvy. Celkové přesuny v rámci 
rozpočtu vyšší než 20 % je možné provést jen s písemným souhlasem poskytovatele. 

9. Práva a povinnosti dle této smlouvy není příjemce oprávněn převést na třetí osobu bez předchozího písemného 
souhlasu poskytovatele.
V případě zrušení příjemce bez likvidace je příjemce povinen převést práva a závazky vyplývající z této smlouvy na 
svého právního nástupce, pokud nedošlo k jejich automatickému přechodu, s písemným souhlasem poskytovatele.

Článek 4

Další závazky příjemce dotace

1. Příjemce je povinen zajistit ve svém účetnictví vedení analytické účetní evidence související s činností, na kterou je
poskytnuta dotace, tzn. účtovat na zvláštní analytické účty, na samostatné hospodářské středisko nebo na samostatnou 
zakázku. Musí být jednoznačně prokazatelné, zda konkrétní výdaj nebo příjem je (nebo není) vykazován na 
podporovanou činnost a skutečně odpovídá charakteru činnosti. Subjekt, který vede daňovou evidenci v souladu se 
zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen použít jiný prokazatelný způsob 
vedení evidence o finančních tocích činnosti, na kterou je poskytnuta dotace.

2. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, 
použití veřejných finančních prostředků tj. dotace, a fyzické realizace činnosti, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 
Příjemce se zavazuje umožnit osobám pověřeným poskytovatelem provádět věcnou, finanční a účetní kontrolu 
v průběhu realizace projektu (či jiného účelu), na který byla dotace poskytnuta, případně po jeho dokončení po dobu 
následujících 5 kalendářních let. 
Příjemce je povinen přijímat nápravná opatření, která budou nutná učinit na základě výše uvedených kontrol činnosti, a 
to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě a o provedení nápravných opatření informovat na výzvu poskytovatele 
dotace.

3. Příjemce:

a) souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě, a to v rozsahu: jméno/obchodní firma, adresa sídla 
organizace, předmět a výše dotace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

http://www.mesto-kromeriz.cz/
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pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,

b) zveřejní ve svých vnitřních a výročních zprávách, pokud je vydává, na všech vydávaných materiálech souvisejících 
s činností a při jednání se sdělovacími prostředky skutečnost, že činnost byla spolufinancována z prostředků města 
Kroměříže,

c) prohlašuje, že dle jeho možností poskytne na vyžádání poskytovatele spolupráci při realizaci prezentačních akcí 
města Kroměříže,  

d) na sebe bere veškerou odpovědnost za škodu, kterou by způsobil řešením a realizací činnosti na autorských a 
průmyslových právech třetích osob ve smyslu zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve 
znění pozdějších předpisů a zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů

4. Příjemce je dále povinen:

a) Neprodleně, nejpozději do 15 dnů od vzniku skutečnosti, informovat poskytovatele o změnách, které ovlivňují jeho 
ekonomickou a organizační strukturu (např. změna statutárního orgánu nebo jeho člena, změna názvu, změna 
bankovního spojení, změna právní formy, snížení základního kapitálu, vstup do likvidace, zahájení insolvenčního 
řízení, úpadek, výkon rozhodnutí apod.),

b) v případě, že je obchodní korporací dle zákona č. 90/2012 Sb., zaslat poskytovateli informaci o přeměně společnosti, 
jejíž součástí je projekt přeměny, a to alespoň 1 měsíc přede dnem, kdy má být přeměna schválena způsobem 
stanoveným zákonem,

c) oznámit poskytovateli přeměnu právnické osoby (v případě, že není obchodní korporací) do 15 dnů od rozhodnutí 
příslušného orgánu,

d) zajistit, aby všechny údaje, které uvádí poskytovateli, byly vždy úplné a pravdivé,

e) zabezpečit archivaci veškeré dokumentace k činnosti, včetně účetnictví o činnosti po dobu 5 let následujících po 
roce, kterého se týkají,

f) zajistit, aby realizace činnosti proběhla v souladu s příslušnou legislativou České republiky a Evropské unie (ochrana 
hospodářské soutěže, vliv na životní prostředí, atd.),

g) zacházet s majetkem spolufinancovaným z dotace s péčí řádného hospodáře, zejména jej zabezpečit proti 
poškození, ztrátě nebo odcizení,

h) zachovávat důvěrnost zpráv a jakýchkoliv dokumentů, informací či jiných materiálů, které mu byly poskytnuty 
poskytovatelem jako důvěrné.

5. Příjemce prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že:

a) si je vědom následků vzniklých uvedením nepravdivých údajů, které by vedly k případnému neoprávněnému čerpání 
finančních prostředků z rozpočtu města Kroměříže,

b) si je vědom důsledků porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

c) jako fyzická osoba, resp. jako členové statutárního orgánu v případě právnické osoby, nemá v trestním rejstříku 
záznam o odsouzení pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem podnikání příjemce, nebo pro 
trestný čin proti majetku anebo trestný čin hospodářský (část druhá, zvláštní část, hlava V a VI zákona č. 40/2009 
Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů),

d) si je vědom, že poskytnutá dotace nesmí za žádných okolností přinést příjemci zisk a je omezena výší částky 
potřebné k vyrovnání příjmů a výdajů činnosti,

e) není v prodlení se splněním povinnosti stanovené pravomocným rozhodnutím vydaným poskytovatelem dle 
zvláštních právních předpisů, nebo není v prodlení se splněním smluvního závazku vůči poskytovateli,

f) vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo není v likvidaci.

Článek 5

Závazky poskytovatele

Poskytovatel se zavazuje, že:

1. v případě závěrečného vyúčtování, u kterého nezjistil jakékoliv nedostatky, resp. odstranění nedostatků, schválí toto 
závěrečné vyúčtování bez zbytečného odkladu. 

2. zachová důvěrnost zpráv a jakýchkoliv dokumentů, informací či jiných materiálů, které mu byly poskytnuty příjemcem 
jako důvěrné. Ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
tím není dotčeno.

Článek 6

Sankční opatření v případě nedodržení podmínek smlouvy ze strany příjemce
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1. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce bude poskytovatel postupovat v souladu s ustanovením § 22 (§ 
28) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Příjemce uvede při případném vracení dotace stejný variabilní symbol, pod kterým obdržel dotaci. 

Článek 7

Ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou výpovědí, a to za 
podmínek dále stanovených.

2. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace.
3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemcem dotace stanovených touto smlouvou nebo obecně závaznými 

právními předpisy, zejména kdy příjemce:
a) uvede nepravdivé či neúplné údaje, předloží závěrečné vyúčtování neodpovídající skutečnosti nebo prohlásí 

skutečnosti, které se nezakládají na pravdě;
b) je v likvidaci nebo úpadku, nebo ukončí činnost, příp. činnosti související bezprostředně s realizací činnosti, na 

kterou má být či byla dotace poskytnuta;
c) neprovede opatření nezbytná k zamezení střetu zájmů, finančních podvodů ze strany příjemce, korupčního jednání 

příjemce
d) svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
e) poruší pravidla veřejné podpory;
f) poruší některou z povinností uvedenou v čl. 4 odst. 1, 2, 3 této smlouvy.

4. Poskytovatel může tuto smlouvu dále vypovědět v případě, kdy se prohlášení příjemce dle čl. 4 odst. 5 této smlouvy ukáže 
být nepravdivým.

5. V případě výpovědi této smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace nevzniká a nelze se jej platně 
domáhat. V případě výpovědi smlouvy po proplacení dotace, se příjemce zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit 
bezhotovostním převodem na účet poskytovatele nejpozději do 15 dnů od doručení výpovědi.

6. Výpověď této smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího udělení.

7. Výpovědní lhůta činí 1  měsíc a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena druhé smluvní straně. Účinky doručení pro účely této smlouvy však nastávají i tehdy, pokud příjemce svým 
jednáním nebo opomenutím doručení výpovědi zmařil, kdy v tomto případě se výpověď považuje za doručenou třetím dnem 
od jejího odeslání poskytovatelem.

8. Při ukončení této smlouvy dohodou smluvních stran je příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet 
poskytovatele poskytnutou částku dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 
dnů ode dne podpisu dohody oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dohoda o ukončení této 
smlouvy nabývá účinnosti dnem připsání vrácených finančních prostředků na účet poskytovatele, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak.

9. Tato smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení smlouvy musí být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které 
vedou k zániku smlouvy.

10. Pokud příjemce ve stanovených lhůtách poskytnuté finanční prostředky nevrátí poskytovateli v souladu s tímto článkem 
smlouvy, považují se tyto finanční prostředky za zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Článek 8

Závěrečná ustanovení

1. Jakákoliv komunikace týkající se této smlouvy musí být písemná na adresu administrátora dotace , musí obsahovat číslo 
smlouvy a název příjemce.

2. Příjemce bere na vědomí, že na dotaci není právní nárok. 

3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uvedena na webových stránkách 
města Kroměříže a příp. dále v Registru smluv na portálu veřejné správy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti 
uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

4. Tuto smlouvu lze změnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, které budou podepsány 
oběma smluvními stranami. Dodatek se neuzavírá v případě změny názvu příjemce, statutárního zástupce, sídla či 
bankovního účtu kterékoliv ze smluvních stran. V takovém případě postačí písemné oznámení o změně, které v případě 
změny bankovního účtu příjemce musí být doloženo ověřenou kopií smlouvy o zřízení účtu.

5. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu 
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smlouvy.

6. Případné spory budou řešeny ve smyslu obecně závazných  právních předpisů.

7. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, poskytovatel obdrží 2 vyhotovení, 
příjemce 1 vyhotovení.

8. Pokud tato smlouva či zvláštní právní předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy dle této smlouvy příslušnými ustanoveními
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy. 

9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Příjemce prohlašuje, že se s podmínkami uvedenými v této smlouvě seznámil a zavazuje se, že se jimi bude řídit.

V Kroměříži dne 5. 8. 2015                                                        V Kroměříži dne 27. 8. 2015                                   

-----------------------------------------   ------------------------------------------
   razítko a podpis poskytovatele razítko a podpis příjemce 

Schváleno k financování městem Kroměříž 16. schůzí RMK, konanou dne 13. 7. 2015
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