1.

Město Nové Město na Moravě
sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města
IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 1224751/0100
(dále jen „poskytovatel dotace“)

a
2. ………...

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 159 a násl. zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů tuto :

Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí neinvestiční dotace č……..
Čl. I
Obecná ustanovení
Zastupitelstvo/Rada města Nové Město na Moravě na svém zasedání/schůzi konané/m dne
……….. usnesením přijatým pod bodem č. .../…RM/ZM/201.. programu a na základě žádosti
příjemce dotace registrované pod č.j. MUNMNM/……... ze dne ………….rozhodlo o poskytnutí
neinvestiční dotace v celkové výši ………………..Kč, slovy …………..(dále jen „dotace“) příjemci
dotace za účelem ……………………………….., a to za podmínek dále uvedených v této smlouvě.
Čl. II
Dotace
1.

Dotace je účelově vázána na projekt ……………….., a to za podmínek dále uvedených v této
smlouvě.

2. Dotace je finanční podporou 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,
a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

Čl. III
Práva a povinnosti poskytovatele dotace
1.

Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout příjemci dotace dotaci ve výši …………….,- Kč
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slovy ……….korunčeských.
2.

Poskytovatel dotace převede dotaci v dohodnuté výši na bankovní účet příjemce dotace, který
je uveden v preambuli této smlouvy, a to do 30-ti dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

3.

Poskytovatel dotace má právo provádět kontrolu použití dotace na místě samém v souladu
s ustanoveními této smlouvy a finanční kontrolu 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.
Čl. IV
Práva a povinnosti příjemce dotace

1.

Příjemce dotace se zavazuje dotaci přijmout a použít ji v souladu s touto smlouvou. Čerpat
finanční prostředky z této dotace lze na platné účetní doklady vydané v době od …………..
Tuto dotaci se příjemce dotace zavazuje vyčerpat nejpozději do 31.12………..s tím, že dotace v
oblasti ……… :
a) může být použita na:
…………………………………….….…….
b) nemůže být použita na:
………………………………………….…..

2.

Příjemce dotace předloží poskytovateli dotace v termínu nejpozději do 31.01……... do …...
hod. v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
vyúčtování dotace (alternativa dle programu a výzvy - včetně povinné finanční spoluúčasti
příjemce v minimální výši 30 %) z celkové výše nákladů na projekt. Vyúčtování dotace provádí
příjemce dotace tak, že předloží Závěrečnou zprávu o vyúčtování dotace včetně kopií účetních
dokladů (v Kč), které budou označeny „hrazeno z dotace Nového Města na Moravě“ a výpisů z
účtu (v Kč). U zahraniční platby budou doklady přeloženy a částky přepočítány v základním
kurzu ČNB k datu realizace dotované aktivity. Za správnost předložených dokladů včetně
překladu odpovídá příjemce dotace.

3.

Dále příjemce dotace doloží v rámci vyúčtování informaci o tom (např. fotodokumentaci, článek
v tisku a pod.), že projekt byl podpořen z prostředků města, a to nejpozději do 31.1.
následujícího kalendářního roku.

4.

Příjemce dotace je povinen vrátit na bankovní účet poskytovatele dotace uvedený v preambuli
této smlouvy finanční prostředky ve výši nevyčerpaného zůstatku dotace, bude-li využitá částka
nižší než poskytnutá dotace, a rovněž finanční prostředky použité v rozporu s účelem, za
kterým byla dotace poskytnuta, a to nejpozději do …………….....

5.

Příjemce dotace je povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky na účet poskytovatele dotace,
jestliže odpadne účel, pro který je dotace poskytována, a to do 15-ti dnů ode dne, kdy se
příjemce dotace o této skutečnosti dozví.

6.

Příjemce dotace není oprávněn převést dotaci na jiný subjekt.

7.

Příjemce dotace je povinen umožnit osobám pověřených poskytovatelem dotace provádět
věcnou, právní, finanční a účetní kontrolu užití poskytnuté dotace a poskytnout jim veškerou
potřebnou součinnost.
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8.

Příjemce dotace je dále povinen informovat poskytovatele dotace o všech okolnostech, které
mají nebo by mohly mít vliv na plnění povinností příjemce dotace podle této smlouvy. Dále je
povinen bez zbytečného odkladu požádat poskytovatele dotace o změnu smlouvy či poskytnutí
výjimky v případě takových změn skutečností či podmínek předpokládaných ve smlouvě, které
by mu bez jeho zavinění znemožnily dodržet podmínky smlouvy. Poskytovatel dotace není
povinen jeho žádosti vyhovět.

9.

Příjemce dotace je povinen ve vlastní režii v rámci publicity poskytnuté dotace uvést ve všech
formách prezentace, zejména na svých webových stránkách a na akci samotné buď znak,
logotyp nebo sponzorský vzkaz města, přičemž je za tímto účelem oprávněn použít znak nebo
logotyp poskytovatele dotace (města Nové Město na Moravě). Logo je ke stáhnutí na webových
stránkách města https://mesto.nmnm.cz/manual-vizualni-identity/. Všechny akce konané v
Novém Městě na Moravě a místních částech je povinen příjemce dotace uvést v kalendáři akcí
města.

10. Příjemce dotace je povinen neprodleně, nejpozději však do 7-mi kalendářních dnů, informovat
poskytovatele dotace o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací, v případě přeměny i o tom, na
který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy.
11. Podmínkou uzavření této smlouvy je vypořádání všech závazků vůči poskytovateli neinvestiční
dotace, a to včetně možných reklamačních řízení, které vyplývají ze smluvních vztahů mezi
příjemcem dotace a poskytovatelem dotace.
12. V případě, že neinvestiční dotace bude poskytnuta na opravy a údržbu nemovitostí je příjemce
dotace povinen doložit při vyúčtování dotace výsledky výběrového řízení na zhotovitele díla
včetně příslušné smlouvy o dílo.
13. Nedílnou součástí veřejnoprávní smlouvy bude čestné prohlášení, kde příjemce dotace uvede,
zda-li je či není plátce DPH, a zároveň v případě plátce DPH čestně prohlásí, zda může v rámci
čerpání dotace dle svých aktivit uplatnit odpočet DPH na vstupu či nikoliv.
Příjemce je povinen oznámit poskytovateli dotace neprodleně změnu z neplátce DPH na plátce
DPH společně se sdělením, zda v rámci této změny v souladu s ustanovením §79 zák. č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uplatní nárok na
odpočet daně při registraci.
Příjemce je povinen, pokud mu to ustanovení § 77 – 78d zákona umožňuje, uplatnit nárok na
odpočet DPH u majetku pořízeného z poskytnuté dotace v průběhu 5 let od pořízení a vrátit
poměrnou část dotace, kterou předtím použil na úhradu DPH příslušného majetku a která byla
uznatelným výdajem.
V případě jakékoliv následné vratky DPH při realizaci uznatelných výdajů, kterou příjemce
uplatnil či bude uplatňovat u místně příslušného správce daně, je povinen tuto skutečnost
neprodleně písemně oznámit poskytovateli společně s provedením vratky ve výši uplatněné
DPH na účet poskytovatele č. 1224751/0100.

Čl. V
Důsledky porušení povinností příjemce dotace

1. Jestliže příjemce dotace poruší některou ze svých povinností stanovených mu obecně
závaznými právními předpisy nebo v čl. IV této smlouvy, vyjma odst. 8. a 9. je příjemce dotace
povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, tedy vrátit poskytovateli dotace
poskytnutou dotaci (nebo její část) ve lhůtě, kterou poskytovatel dotace stanoví.
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2. V případě porušení povinností stanovených příjemci dotace v čl. IV odst. 1, odst. 2, odst. 4,
odst. 5, odst. 6 odst. 7 a odst. 10 této smlouvy odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně
výši poskytnuté dotace.

3. V případě porušení povinnosti stanovené příjemci dotace v čl. IV odst. 3 této smlouvy odpovídá
odvod za porušení rozpočtové kázně výši nevyčerpaného zůstatku dotace nebo částce použité
v rozporu s účelem, za kterým byla dotace poskytnuta.

4. V případě porušení povinností stanovených příjemci dotace v čl. IV odst. 8 a odst. 9 této
smlouvy odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně částce ve výši 20 % poskytnuté dotace
za každé jednotlivé porušení takové povinnosti.

5. Pokud z důvodu podstatného porušení této smlouvy ze strany příjemce dotace poskytovatel
dotace od smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční prostředky do té doby poskytnuté za
prostředky neoprávněně použité ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech. Příjemce dotace
je v takovém případě povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši poskytnuté
dotace.

6. Pokud příjemce dotace ve stanovené lhůtě požadované prostředky ve výši dle čl. V odst. 2,
odst. 3, odst. 4 a odst. 5 této smlouvy poskytovateli dotace nevrátí, považují se za prostředky
zadržené ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“). Příjemce
je v takovém případě povinen zaplatit poskytovateli dotace penále v souladu s platnými
právními předpisy ČR.
Čl. VI
Ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
2. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodu.
Výpovědní doba činí 2 měsíce a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího
po měsíci, ve kterém bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno druhé smluvní straně.

3. Jestliže dojde k ukončení této smlouvy poté, co poskytovatel dotace poukázal dotaci na účet
příjemce dotace, je příjemce dotace povinen vrátit poskytnuté peněžní prostředky (nebo jejich
část) na účet poskytovatele dotace uvedený v této smlouvě, a to ve lhůtě stanovené v dohodě o
ukončení této smlouvy nebo v případě ukončení této smlouvy výpovědí, před uplynutím
výpovědní doby.

4. Pokud příjemce dotace ve stanovené lhůtě požadované prostředky poskytovateli dotace
nevrátí, považují se za prostředky zadržené ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V takovém
případě je příjemce povinen zaplatit poskytovateli dotace penále v souladu s platnými právními
předpisy ČR.

5. Poskytovatel dotace je dále z důvodu podstatného porušení této smlouvy ze strany příjemce
dotace oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě odstoupení se postupuje v souladu s čl.
V této smlouvy.
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Čl. VII
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva byla sepsána ve …………. vyhotoveních s platností originálu, příjemce dotace
obdrží jedno vyhotovení a poskytovatel dotace tři vyhotovení této smlouvy.

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků,
podepsaných oběma smluvními stranami.

3. Pokud tato smlouva či zvláštní obecně závazný právní předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy
dle této smlouvy příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, a zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany jsou srozuměny a souhlasí s tím, že se na poskytnutou dotaci vztahují
ustanovení zákona o rozpočtových pravidlech, a to včetně jeho sankčních ustanovení
uvedených v § 22.

4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru poskytovatele dotace příjemce dotace výslovně
prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním jeho údajů
poskytovatelem dotace s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních
předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim
byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany
a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy.

5. Příjemce dotace souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních
údajů (jména a příjmení, adresy trvalého bydliště, data narození) obsažených v této smlouvě
poskytovatelem dotace (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a
dotační agendy, projednání v orgánech poskytovatele dotace a zveřejnění rozhodnutí těchto
orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze
uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je
poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou
uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Příjemce
dotace si je zároveň vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6. Příjemce dotace dále souhlasí s tím, že ze strany poskytovatele dotace bude, resp. může být,
při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část
nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.

7.

Příjemce dotace podpisem této smlouvy souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv").

8.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním registru
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") je město Nové Město
na Moravě, které je povinno tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů
od uzavření smlouvy odeslat k uveřejnění v registru smluv.

9.

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.
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10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že souhlasí s jejím obsahem a že
smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně
nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v centrálním registru smluv.

V Novém Městě na Moravě dne ………………

V ………………………….dne ………

Poskytovatel dotace:

Příjemce dotace:

………………………………………

………………………………………

Michal Šmarda
starosta
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Příloha č. 1
Čestné prohlášení příjemce DPH
Příjemce dotace prohlašuje, že jako příjemce této dotace k dnešnímu dni:
a) není plátce DPH
b) je plátce DPH a může v rámci čerpání dotace dle svých aktivit plně či částečně uplatnit
nárok na odpočet DPH na vstupu
c) je plátce DPH a nemůže v rámci čerpání dotace dle svých aktivit uplatnit nárok na
odpočet DPH na vstupu
Datum a místo podpisu čestného prohlášení:
…………………………………………………………………………………………………………

Jméno a příjmení statutárního orgánu příjemce dotace nebo osoby oprávněné jednat za
právnickou osobu nebo příjemce dotace jako fyzické osoby
………………………………………………………………………………………………………….
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