Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Č. OS/OPF-1101/2019
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:
Město Jaroměř
sídlo:

nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

zastupující osoba, funkce:

, starosta

IČO:
DIČ:
bankovní spojení (pro účely této
smlouvy dále jen „bankovní účet"
tel. / fax

00272728
CZ00272728

(dále Jen „poskytovatel")
na straně jedné

Dobrovolný svazek obcí Jaroměřsko
(dále jen DSO Jaroměřsko)
sídlo:

551 01 Jaroměř, nám. Československé armády 16

zastupující osoba/y, funkce:

předseda
místopředseda

IČO:

75082233

bankovní spojení (pro účely této
smlouvy dále jen „bankovní účet")
právní forma, registrace:

Dobrovolný svazek obcí zapsaný v Registru ekonomických subjektů
ČSÚ od 3.7.2006

(dále jen „příjemce")
na straně druhé
v souladu s ustanovením § 10a odst. (3) a (5) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
věznění pozdějších předpisů, § 159 až § 170 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
a v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

veřejnoprávní smlouvu

o POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA JAROMĚŘE
č. OS/OPF-1101/2019
článek I.
Předmět smlouvy, výše a způsob poskytnutí dotace
Předmětem této veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře (dále jen „smlouva")
je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu poskytovatele na základě žádosti příjemce ze dne 02.12.2019,
která byla doručena poskytovateli dne 04.12.2019 (dále jen „dotace").
Touto smlouvou poskytuje poskytovatel příjemci dotaci ve výši 3 423 678,00 Kč, slovy: třimiliony
čtyřistadvacetřitisícšestsetsedmdesátosmkorunčeských na základě usnesení ZM č. 0398-07-2019-OPF-ZM ze dne
18.12.2019 pro účely, které jsou uvedeny v čl. II. bodu 1. této smlouvy.
Příjemce dotaci uvedenou v čl. I. bodu 2. této smlouvy přijímá a zavazuje se, že při jejím použití bude postupovat
v souladu s obecně závaznými právními předpisy [zejména se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
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územních rozpočtů, věznění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.") a zákonem č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.")], s Právním předpisem města Jaroměře
č. 39 „Zásady města Jaroměře pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města" (dále
jen „Zásady") platným v době uzavření této smlouvy a s podmínkami stanovenými v těto smlouvě.
4.

Poskytovatel se zavazuje celou výši dotace poukázat příjemci bankovním převodem na bankovní účet příjemce
uvedený v záhlaví smlouvy, a to nejpozději do 45 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy a zároveň nejdříve 1.
den následující po předložení finančního vypořádání poskytnuté dotace dle smlouvy č. OS/OPF-1173/2018.
Lhůta je splněna za předpokladu, že v dané lhůtě budou finanční prostředky ve výši dotace odepsány z bankovního
účtu poskytovatele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

5.

Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 128/2000 Sb.") a zákonem č. 250/2000 Sb.

6.

Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 320/2001 Sb."), veřejnou finanční
podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

7.

Dotace je slučitelná s veřejnou finanční podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků,
státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropské unie, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto veřejných
finančních podpor nevylučují.
Článek II.
Účel dotace a doba, v níž má být stanoveného účelu dosaženo

1.

Dotace podle této smlouvy je příjemci poskytnuta výlučně pro níže uvedený účel určený příjemcem v žádosti, a to
na splátky jistiny a úroků z úvěru ČSOB a SFŽP.

2.

Doba, v níž má být stanoveného účelu dosaženo (dále jen „doba"), je shodná s dobou, v níž má být dosaženo
účelu, kterou uvedl příjemce v žádosti, tj. kalendářní rok 2020.

3.

Za uznatelné náklady nebo výdaje dotace (dále jen „náklady") se považují pouze náklady, které přímo souvisí
s účelem dotace.

4.

Za uznatelné náklady jsou považovány pouze náklady, které vznikly a byly uhrazeny v době dle čl. II. bodu 2. této
smlouvy, tj. od 01.01.2020 do 31.12.2020.
U plátců DPH jsou za uznatelné náklady považovány pouze náklady v částce bez DPH.
Za neuznatelné náklady jsou považovány všechny náklady, jež jsou vynaloženy v rozporu s účelem uvedeným ve
VPS a náklady, jejichž vynaložení příjemce dotace neprokáže řádnými účetními doklady zaúčtovanými v souladu
s účetními předpisy.
Článek III.
Podmínky použití dotace

1.

Příjemce se zavazuje, že poskytnutou dotaci použije pouze k účelu uvedenému v čl. II. bodu 1. této smlouvy
a v době dle čl. II. bodu 2 této smlouvy.

2.

Příjemce se zavazuje, že finanční vypořádání dotace předloží poskytovateli nejpozději do 10.01.2021. na
tiskopisu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
Finančním vypořádání dotace ve smyslu ustanovení § 10a odst. (1) písm. d) zákona č. 250/2000 Sb. se rozumí
přehled o čerpání a použití poskytnutých peněžních prostředků a o jejich vrácení do rozpočtu poskytovatele.

3.

Příjemce je povinen trvalým způsobem označit originály prvotních dokladů, prokazujících použití dotace číslem
této smlouvy a na doklady, které nejsou plně hrazeny z dotace, je třeba také uvést výši částky hrazené z dotace.

4.

Za pravdivost a správnost údajů ve finančním vypořádání dotace odpovídá osoba oprávněná jednat jménem
příjemce, která tuto skutečnost ve finančním vypořádání dotace písemně potvrdí.

5.

Dále je příjemce povinen, v případě nevyčerpání finančních prostředků v době dle čl. II. bodu 2., vrátit
nevyčerpané finanční prostředky poskytovateli na bankovní účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy,
a to nejpozději do 31.12.2020. Lhůta je splněna za předpokladu, že vdané lhůtě budou nevyčerpané finanční
prostředky připsány na bankovní účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy.
Příjemce je povinen v době dle čl. II. bodu 2., písemně informovat odbor plánovací a finanční o předpokládané
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výši vratký před odesláním vratký na bankovní účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy.
6.

Příjemce odpovídá za hospodárné použití přidělených finančních prostředků a za jejich řádné a oddělené vedení
v účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 563/1991 Sb.") a příslušnými prováděcími právními předpisy.

7.

Příjemce je povinen uchovávat veškeré dokumenty související s poskytnutou dotací po dobu 10 let počínajících
od 01.01. kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byla dotace poskytnuta.

8.

Příjemce se zavazuje spolupracovat s kontrolami zejména ze stran: poskytovatele, třetích osob pověřených
poskytovatelem, věcně příslušného ministerstva. Evropské komise. Evropského účetního dvora a Nejvyššího
kontrolního úřadu ČR (dále jen „kontrolní orgány"). Těmto subjektům je povinen zejména poskytovat informace,
zpřístupnit veškerou dokumentaci související s danou dotací, včetně účetních dokladů, prokazovat sporné
skutečnosti, umožnit přístup do prostor souvisejících s danou dotací, a na žádost poskytovatele se účastnit
případných jednání a řízení, a to v termínu a na místě poskytovatelem určeném. O průběhu a výsledcích kontroly
a případných příjemci uložených nápravných opatřeních ze strany některého kontrolního orgánu odlišného
od poskytovatele, se příjemce zavazuje ve lhůtě deseti pracovních dnů od této kontroly, resp. uložení nápravného
opatření, poskytovatele písemně informovat. Příjemce je povinen realizovat nápravná opatření, která mu byla
uložena kontrolními orgány na základě prováděných kontrol, a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě.
Příjemce je dále povinen písemně informovat o splnění nápravných opatření ten kontrolní orgán, který tato
nápravná opatření uložil, a poskytovatele, a to ve lhůtě deseti pracovních dnů od splnění těchto opatření.
Článek IV.
Změny související s danou dotací, zánik příjemce s likvidací a změny podmínek čerpání poskytnuté dotace

1.

Příjemce (právnická osoba) je povinen průběžně a prokazatelným způsobem informovat poskytovatele o všech
změnách souvisejících s danou dotací [např. zániku příjemce, sloučení s jiným příjemcem, zrušení, přeměně
právnické osoby (viz ustanovení § 174 až § 184 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, dále jen „zákon č. 89/2012 Sb.")], nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy změna nastala.

2.

V případě, že dochází u příjemce (právnická osoba) k zániku s likvidací, je příjemce povinen vrátit nevyčerpanou
část dotace poskytovateli, a to nejpozději do zahájení likvidace příjemce. V případě, že v důsledku zániku příjemce
s likvidací není možné realizovat účel využití, na který byla dotace poskytnuta, je příjemce povinen vrátit celou
poskytnutou dotaci poskytovateli, a to nejpozději do zahájení likvidace příjemce. Pokud příjemce tak neučiní,
stávají se příslušné peněžní prostředky zadrženými ve smyslu ustanovení § 22 odst. (3) zákona č. 250/2000 Sb., a
poskytovatel bude postupovat podle tohoto zákona a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších
předpisů.
Článek V.
Kontrola

1.

Příslušné orgány poskytovatele či osoby pověřené poskytovatelem jsou oprávněny kdykoli kontrolovat dodržování
podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta, v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., zákonem č. 128/2000 Sb.
a zákonem č. 250/2000 Sb., kontrolou ověřovat hospodárnost a účelnost čerpání dotace, včetně plnění podmínek
uzavřené smlouvy.

2.

Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti podle bodu 1. tohoto článku a předložit
kdykoli na vyžádání k nahlédnutí kontrolním orgánům poskytovatele čí osobám pověřeným poskytovatelem
originály účetních dokladů, prokazující využití finančních prostředků v souladu s účelem využití.
Článek VI.
Důsledky porušení povinností příjemce

1.

Poruší-li příjemce povinnosti stanovené touto smlouvou, dojde k porušení rozpočtové kázně.

2.

Poskytovatel bude postupovat při ukládání odvodu a penále a jejich vymáhání podle ustanovení § 22 zákona
č. 250/2000 Sb.

3.

Dotace či její části se považují za vrácené dnem, kdy byly připsány na bankovní účet poskytovatele uvedený
v záhlaví této smlouvy.

4.

Veškeré platby, jako důsledky porušení závazků, provede příjemce na bankovní účet poskytovatele uvedený
v záhlaví této smlouvy.
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Článek VII.
Ukončení smlouvy, výpověď smlouvy a sankce
1.

Závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit na základě písemné dohody uzavřené mezi poskytovatelem
a příjemcem nebo výpovědí.

2.

V případě, že příjemce nebude účel dotace dle čl. II. bodu 1. realizovat, je poskytovatel či příjemce oprávněn
smlouvu vypovědět.

3.

Výpovědní lhůta činí 15 dnů ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně uvedené v záhlaví této smlouvy.

4.

Poskytovatel a příjemce se dohodli, že v případě ukončení smlouvy poskytovatelem či příjemcem na základě
výpovědi nebo dohodou, vrátí příjemce poskytovateli celkovou výši dotace na bankovní účet poskytovatele
uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději ke dni ukončení smlouvy. Tímto není dotčeno ustanovení či. VI. a
předchozích odstavců čl. VII. této smlouvy. Nevrátí-li příjemce dotaci v tomto termínu, považují se tyto peněžní
prostředky za zadržené ve smyslu ustanovení § 22 odst. (3) zákona č. 250/2000 Sb., a poskytovatel bude
postupovat v souladu s tímto ustanovením.

5.

Výpověď smlouvy musí být učiněna písemnou formou a musí v ní být uveden důvod výpovědi. Výpovědní lhůta
začíná běžet od prvního dne následujícího po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně. V případě pochybností
se má za to, že je doručena 3. den od jejího odeslání.
Článek Vlil.
Závěrečná ujednání

1.

Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, je při právních jednáních podle této smlouvy oprávněna jednat jménem
poskytovatele osoba uvedená v záhlaví této smlouvy, nebo jiný písemně pověřený zaměstnanec poskytovatele.

2.

Příjemce souhlasí se zveřejněním všech údajů uvedených v této smlouvě podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, včetně celého textu této smlouvy.

3.

Příjemce souhlasí se zveřejněním této smlouvy na úřední desce umožňující dálkový přístup poskytovatele dotace
podle ustanovení § lOd zákona č. 250/2000 Sb.

4.

Příjemce souhlasí se zveřejněním této smlouvy prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
Zveřejnění smlouvy v registru smluv provede výhradně poskytovatel. O uveřejnění smlouvy poskytovatel
bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako
kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

5.

Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo běžného účtu
fyzické nebo právnické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna
bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů a razítek.
V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by smlouva obsahovala osobní údaje, které
nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle příslušných právních
předpisů, příjemce dává svůj souhlas se zpracování těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve
smyslu zákona č. 340/2015 Sb., poskytovatelem. Souhlas se uděluje na dobu nezbytně nutnou ke splnění
zákonných povinností poskytovatele a je poskytnut dobrovolně.

6.

V případě, že dotace je použita na vytvoření předmětu duševního vlastnictví (zejména autorského díla), poskytuje
příjemce poskytovateli právo dílo užít pro své potřeby, a to bezplatně na území České republiky na dobu neurčitou.

7.

Příjemce prohlašuje, že se nenachází v úpadku či likvidaci, a pokud se tak stane, sdělí tuto informaci bez
zbytečného odkladu poskytovateli. Příjemce prohlašuje, že nemá v rejstříku trestů záznam o pravomocném
odsouzení pro trestný čin; je-li příjemce právnickou osobou, týká se prohlášení podle tohoto ustanovení této
právnické osoby i všech osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo osobami oprávněnými jménem příjemce
jednat z jiného titulu (plná moc, prokura apod.).

8.

Příjemce prohlašuje, že nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Jaroměř ani jiným orgánům veřejné správy
(zejména se jedná o daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní
pojištění, na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za
porušení rozpočtové kázně, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a žadatel není v prodlení
se splácením splátek).

9.

Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přecházejí na právního nástupce poskytovatele či příjemce.
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10. Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných, postupně číslovaných, dodatků na základě
dohody poskytovatele a příjemce schválených v příslušných orgánech poskytovatele.
11. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky zejména ustanoveními zákona
č. 250/2000 Sb,, § 159 až § 170 zákona č. 500/2004 Sb. a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.
12. Poskytovatel a příjemce prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich
svobodné a vážné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
13. Příjemce svým podpisem stvrzuje správnost veškerých údajů uvedených v této smlouvě.
14. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem kdy připojí zástupce poslední smluvní strany svůj
vlastnoruční podpis na tuto smlouvu.
15. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
16. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani 3 měsíce od jejího uzavření, je následujícím
dnem zrušena od počátku.
17. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží příjemce a tři zůstávají
poskytovateli.
18. Tato smlouva byla schválena ZM dne 18.12.2019, usnesením Č.0399-07-2019-OPF-ZM.

Jaroměř dne,

za poskytovatel
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Příloha č. 1

finanční vypořádáni dotace z rozpočtu

MĚSTA JAROMĚŘE ROKU 2020 (typ A)
Smlouva č.:
Název / Jméno a
příjmení příjemce:
Bankovní účet:

IČO:

Účel:
Doba, v níž mělo být stanoveného účelu dosaženo:
Poskytnutá výše
dotace:

Vyčerpaná výše
dotace:

Fyzická osoba nepodnikající uvede datum narozeni

Nevyčerpané finanční prostředky ve výši..................Kč byly v souladu se smlouvou vráceny na
bankovní účet poskytovatele uvedený v záhlaví smlouvy dne........................

Soupis dokladů, dokumentujících způsob využití a výši čerpání dotace
Doporučuje se v tomto soupisu řadit prvotní doklady (faktury, účtenky, paragony, atd.) dle časové posloupnosti.

poř.
č.

datum
úhrady

č. dokladu

předmět úhrady
(stručný popis uhrazeného nákladu)
pozn.: v případě potřeby delšího textu, rozdělte text na
dalši řádky, text musí být plně čitelný
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celková výše
úhrady (Kč)

částka
úhrady
hrazená z
dotace (Kč)

čestné prohlášeni k finančnímu vypořádáni dotace
Příjemce dotace čestně prohlašuje, že údaje, které uvedl v tomto tiskopise finančního vypořádání
dotace;
a) jsou uvedeny úplně a správně,
b) odpovídají skutečnosti,
c) odpovídají účetnictví, příp. jiné evidenci příjemce,
d) dotace z rozpočtu města byla použita v souladu se smlouvou.
Podepisující osoba/y zastupující příjemce si je/jsou vědoma/y možných právních důsledků
nepravdivého čestného prohlášení.

Zpracovatel finančního vypořádáni dotace
Datum vyhotovení:

Jméno a příjmení:
Podpis:
Telefon:
Email:

Razítko:

Osoba/v zastupující příjemce

(jméno a příjemní, podpisl"

Osobs/y zastupující příjemce musí být uvedena/y a podepsána/y vždy, í když je/jsou shodná/é se zpracovatelem!
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