
1. Město Nové Město na Moravě
sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené: Michalem Smardou, starostou města
IC: 00294900
DIČ: CZ00294900
bankovní spojení: Komerční banka, as.
c. u.
(dále jen „poskytovatel dotace‘)

a

2 r.č
bytem
(dále Jen „příjemce dotace‘)

2
se sídlem
zastoupený
10
DIČ
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v spis.zn ‚

(dále Jen „příjemce dotace‘)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem 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. 1746 odst. 2 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník tuto:

Smlouvu
o poskytnutí nei nvestičníli nvestiční dotace

či.‘
Obecná ustanovení

Rada /Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě na své/svém schůzi/zasedání
konané/konaném dne usnesením přijatým pod bodem č programu, na základě
žádosti příjemce dotace č.j ze dne ‚ kterou poskytovatel
dotace obdržel dne rozhodla/rozhodlo o poskytnutí neinvestiční/investiční dotace
v celkové výši Kč, slovy korun českých (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 a příjemce dotace je povinen použít dotaci



pouze k tomuto účelu.

2. Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/200 1 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.

3. Dotace je poskytována jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu ust. či. 107 a či.
108 Smiouvy o fungování EU.

Či. iii
Práva a povinnosti poskytovatele dotace

1. Poskytovatei dotace se zavazuje poskytnout příjemci dotace dotaci ve výši Kč,
siovy korun českých.

2. Poskytovatei dotace převede dotaci v dohodnuté výši na bankovní účet příjemce dotace
uvedený v preambuii této smlouvy, a to do dnů od podpisu této
smlouvy oběma smluvními stranami.

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.

Či. IV
Práva a povinnosti příjemce dotace

1. Příjemce dotace se zavazuje dotaci přijmout a použít ji v souladu s touto smlouvou, přičemž
se zavazuje vyčerpat dotaci nejpozději do a předložit poskytovateli
dotace v termínu nejpozději do vyúčtování dotace s uvedením výše
využité částky z této dotace a uvedením výše a účelů plateb z dotace hrazených, tj. doloží
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, kopie
platných účetních dokladů; k účetním dokladům je příjemce dotace povinen doložit kopie
dokladů o úhradě (pokladní doklad či výpis z účtu).

2. 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

3. Příjemce dotace se zavazuje vrátit dotaci do kalendářních dnů
ode dne, kdy poskytovateli dotace písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude
nadále plnit podmínky dané touto smlouvou.

4. Příjemce dotace není oprávněn převést dotaci na jiný subjekt.

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

6. 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.

7. Příjemce dotace je povinen v případě informování ve vlastních či nezávislých sdělovacích
prostředcích, na webových stránkách a dalších propagačních materiálech uvést fakt, že byl
podpořen poskytovatelem dotace, přičemž je za tímto účelem oprávněn použít znak nebo logo
poskytovatele dotace (města Nové Město na Moravě). Logo je ke stáhnutí na stránkách
městského úřadu http://radnice. nmnm.cz/manual-vizualni-identity.

8. Příjemce dotace je povinen uvádět kulturní, sportovní a další aktivity realizované v rámci
projektu uvedeného v či. I a II této smlouvy v elektronickém plánovacím kalendáři města, a to
nejpozději v termínu jednoho měsíce před uskutečněním akce. Přístup k této aplikaci vydá na
základě elektronické žádosti příjemce dotace zástupce poskytovatele dotace (oddělení
informatiky Městského úřadu Nové Město na Moravě) na elektronické adrese:
informatikanmnm.cz.

9. Příjemce dotace je povinen před podpisem této smlouvy poskytovateli dotace předložit čestné
prohlášení o výši veškerých podpor malého rozsahu (de minimis), které za uplynulé 3 roky
(tzn. daný rozpočtový rok a předchozí dva rozpočtové roky) obdržel (podpora de min/mis
nesmí za uvedené období přesáhnout částku 200.000 EUR), přičemž se sčítá podpora malého
rozsahu poskytnutá jakýmkoliv veřejnoprávním subjektem. Cestné prohlášení tvoří přílohu č. 1
této smlouvy. Pokud by bylo zjištěno, že údaje uvedené v čestném prohlášení nejsou
pravdivé, jedná se podstatné porušení smlouvy ve smyslu či. V odst. 2 této smlouvy.

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.

Čl.V
Důsledky porušení povinností příjemce dotace

Jestliže příjemce dotace poruší některou ze svých povinností stanovených mu obecně
závaznými právními předpisy nebo v či. IV této smlouvy, 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.

2. V případě porušení povinností stanovených příjemci dotace v či. IV odst. 1, odst. 3, odst. 4,
odst. 5, odst. 6 a odst. 9 této smlouvy odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši
poskytnuté dotace.

3. V případě porušení povinnosti stanovené příjemci dotace v Čl. IV odst. 2 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 či. IV odst. 7 a odst. 8 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.
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6. Pokud příjemce dotace ve stanovené lhůtě požadované prostředky ve výši dle či. 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 CR.

či. vl
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 (1 měsíc) a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno druhé
smluvní straně.

3. Jestliže dojde k ukončenĺ 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
výpovědnĺ doby.

4. Pokud příjemce dotace ve stanovené lhůtě požadované prostředky poskytovateli dotace
nevrátí, považují se za prostředky zadržené ve smyslu 22 zákona o rozpočtových
pravidlech. V takovém případě je příjemce povinen zaplatit poskytovateli dotace penále
v souladu s platnými právními předpisy CR.

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.

Či. VII
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, příjemce dotace obdrží
jedno vyhotovení a poskytovatel dotace dvě 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 nestanovĺ jinak, řídí se vztahy
dle této smlouvy příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní
strany jsou srozuměny a souhlasĺ s tím, že se na poskytnutou dotaci vztahují ustanovení
zákona o rozpočtových pravidlech, a to včetně jeho sankčních ustanovení uvedených v 22.

4. Poskytovateli dotace svědčí zákonné zmocnění (zák. Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v
souvislosti s uzavřením této smlouvy.

5. 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
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těchto smluv a o registru smluv (“zákon o registru smluv“). Příjemce dotace výslovně souhlasí
se zveřejněním celého textu smlouvy v informačním systému veřejné správy — Registru smluv.

6. 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.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

8. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha Č. 1 — Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu
(de minimis) poskytované v souladu s nařízením Komise (ES) Č. 1998/2006 ze dne
15.12.2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněným v Uředním
věstníku EU dne 28.12.2006, L 379/5.

9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána na základě jejich pravé
a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho
připojují své podpisy.

10. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva města Nové Město
na Moravě přijatým na její/jeho schůzi/zasedání konané/konaném dne

pod bodem č programu.

11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem 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



Příloha č. I Smlouvy o poskytnutí ií dotace1

Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis)2

Název subjektuljméno fyzické osoby

IČIRČ

Sídloladresa

Obdržené podpory de minimis
Prohlašuji, že výše uvedený subjekt ke dni podpisu tohoto prohlášení v rozhodném období
(tj. v současném a dvou předcházejících účetních obdobích3)
• neobdržel žádné podpory malého rozsahu (de min/mis),
• obdržel následující podpory malého rozsahu (de minimis):*

Podpora Datum
poskytnutá dle poskytnutí Poskytovatel Výše obdržené Výše obdržené
nařízení podpory podpory podpory v Kč podpory v
Komise (ES) Č. de minimis

Účetní období
Účetní období používaná výše uvedeným subjektem
• jsou shodná s kalendářními roky (tedy vždy 01.01. — 31.12. příslušného roku),
• nejsou shodná s kalendářními roky, a jsou následujÍcí:*

Od Do

Současné účetní období

Vybrat odpovídající variantu dle názvu smlouvy.
2 Podpory poskytnuté podle nařízení Komise (ES) Č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití

článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de min/mis; nařízení Komise (ES) Č. 1535/2007 ze dne 20.12.2007 o
použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu de min/mis v produkčním odvětví zemědělských produktů;
nařízení Komise (ES) Č. 875/2007 ze dne 24.07.2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu
de minim/sv odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES) Č. 1860/2004.

V souladu s 3 odst. 2 zákona č. 563/1 991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, je účetní
období definováno jako nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců. Účetní období se bud‘ shoduje
s kalendářním rokem, nebo je hospodářským rokem. Hospodářským rokem je účetní období, které může
začínat pouze prvním dnem jiného měsíce, než je leden.

K přepočtu CZK na EUR se použije kurz vydaný Evropskou centrální bankou platný k datu
poskytnutí podpory de min/mis.
* Nehodící se škrtněte.



PředcházejĺcÍ účetní obdobĺ

Předcházející účetní období
2

Působení v silniční dopravě
Jsem — nejsem* subjektem působícím v oblasti silniční dopravy ve smyslu příslušného ustanovení
nařízení Komise (ES) č. 1998/2006.

Prohlášení ke zpracování osobních údajů
Souhlasím se zpracováním osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem evidence
podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů
v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších
předpisů. Tento souhlas uděluji správci5

a zpracovateli 6

pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, a to po celou dobu 10 let ode dne udělení
souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů. Všechny uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou
poskytovány dobrovolně.

V dne

Razítko, podpis oprávněné osoby

Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů
v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů

6 Zpracovatelem je poskytovatel veřejné podpory ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě
některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění
pozdějších předpisů





1. Město Nové Město na Moravě
sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené: Michalem Smardou, starostou města
IC: 00294900
DIČ: CZ00294900
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
C. u
(dále Jen „poskytovatel dotace‘)

a

2 r.č
bytem
(dále Jen „příjemce dotace“)

2
se sídlem
zastoupený
lC
DIČ
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v spis.zn.

.

(dále Jen „příjemce dotace“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem 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. 1746 odst. 2 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník tuto:

Smlouvu
o poskytnutí nei nvestičníli nvestiční dotace

či.‘
Obecná ustanovení

Rada /Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě na své/svém schůzi/zasedání
konané/konaném dne usnesením přijatým pod bodem č programu, na základě
žádosti příjemce dotace č.j ze dne kterou poskytovatel
dotace obdržel dne rozhodla/rozhodlo o poskytnutí neinvestiční/investiční dotace
v celkové výši Kč, slovy korun českých (dále jen
„dotace‘) příjemci dotace za účelem a to za podmínek dále
uvedených v této smlouvě.

či. Ii
Dotace

1. Dotace je účelově vázána na a příjemce dotace je povinen použít dotaci



pouze k tomuto účelu.

2. Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/200 1 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějšĺch předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

3. Dotace je poskytována jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu ust. Čl. 107 a či.
108 Smlouvy o fungování EU.

či. III
Práva a povinnosti poskytovatele dotace

1. Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout příjemci dotace dotaci ve výši Kč,
slovy korun českých.

2. Poskytovatel dotace převede dotaci v dohodnuté výši na bankovní účet příjemce dotace
uvedený v preambuli této smlouvy, a to do dnů od podpisu této
smlouvy oběma smluvními stranami.

3. Poskytovatel dotace má právo provádět kontrolu použití dotace na mĺstě 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.

Či. IV
Práva a povinnosti příjemce dotace

1. Příjemce dotace se zavazuje dotaci přijmout a použít ji v souladu s touto smlouvou, přičemž
se zavazuje vyčerpat dotaci nejpozději do a předložit poskytovateli
dotace v termínu nejpozději do vyúčtování dotace s uvedením výše
využité částky z této dotace a uvedením výše a účelů plateb z dotace hrazených, tj. doloží
vsouladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, kopie
platných účetních dokladů; k účetním dokladům je příjemce dotace povinen doložit kopie
dokladů o úhradě (pokladní doklad či výpis z účtu).

2. 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

3. Příjemce dotace se zavazuje vrátit dotaci do kalendářních dnů
ode dne, kdy poskytovateli dotace písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude
nadále plnit podmínky dané touto smlouvou.

4. Příjemce dotace není oprávněn převést dotaci na jiný subjekt.

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

6. 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.

7. Příjemce dotace je povinen v případě informování ve vlastních či nezávislých sdělovacích
prostředcích, na webových stránkách a dalších propagačních materiálech uvést fakt, že byl
podpořen poskytovatelem dotace, přičemž je za tímto účelem oprávněn použít znak nebo logo
poskytovatele dotace (města Nové Město na Moravě). Logo je ke stáhnutí na stránkách
městského úřadu http://radnice.nmnm.cz/manual-vizualni-identity.

8. Příjemce dotace je povinen uvádět kulturní, sportovní a další aktivity realizované v rámci
projektu uvedeného v či. I a II této smlouvy v elektronickém plánovacím kalendáři města, a to
nejpozději v termínu jednoho měsíce před uskutečněním akce. Přístup k této aplikaci vydá na
základě elektronické žádosti příjemce dotace zástupce poskytovatele dotace (oddělení
informatiky Městského úřadu Nové Město na Moravě) na elektronické adrese:
informatika(nmnm.cz.

9. Příjemce dotace je povinen před podpisem této smlouvy poskytovateli dotace předložit čestné
prohlášení o výši veškerých podpor malého rozsahu (de minimis), které za uplynulé 3 roky
(tzn. daný rozpočtový rok a předchozí dva rozpočtové roky) obdržel (podpora de minimis
nesmí za uvedené období přesáhnout částku 200.000 EURY přičemž se sčítá podpora malého
rozsahu poskytnutá jakýmkoliv veřejnoprávním subjektem. Cestné prohlášení tvoří přílohu č. I
této smlouvy. Pokud by bylo zjištěno, že údaje uvedené v čestném prohlášení nejsou
pravdivé, jedná se podstatné porušení smlouvy ve smyslu či. V odst. 2 této smlouvy.

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.

Čl.V
Důsledky porušení povinností příjemce dotace

Jestliže příjemce dotace poruší některou ze svých povinností stanovených mu obecně
závaznými právními předpisy nebo v či. IV této smlouvy, 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.

2. V případě porušení povinností stanovených příjemci dotace v či. IV odst. 1, odst. 3, odst. 4,
odst. 5, odst. 6 a odst. 9 této smlouvy odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši
poskytnuté dotace.

3. V případě porušení povinnosti stanovené příjemci dotace v či. IV odst. 2 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 či. iV odst. 7 a odst. 8 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.
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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 CR.

Či. 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 udánĺ důvodu.
Výpovědní doba činí (1 měsíc) 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 ukončenĺ 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 o rozpočtových
pravidlech. V takovém případě je příjemce povinen zaplatit poskytovateli dotace penále
v souladu s platnými právními předpisy CR.

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.

Či. Vii
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, příjemce dotace obdrží
jedno vyhotovení a poskytovatel dotace dvě 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. Smluvní
strany jsou srozuměny a souhlasí s tím, že se na poskytnutou dotaci vztahují ustanovení
zákona o rozpočtových pravidlech, a to včetně jeho sankčnĺch ustanovení uvedených v 22.

4. Poskytovateli dotace svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažd‘ování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v
souvislosti s uzavřením této smlouvy.

5. Příjemce dotace podpisem této smlouvy souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštnĺch podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování



těchto smluv a o registru smluv (“zákon o registru smluv“). Příjemce dotace výslovně souhlasí
se zveřejněním celého textu smlouvy v informačním systému veřejné správy — Registru smluv.

6. 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.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

8. Nedílnou součástí této smlouvy
(de min/mis) poskytované v
15.12.2006 o použití článků 87
věstníku EU dne 28.12.2006, L

je příloha č. 1 — Cestné prohlášení k podpoře malého rozsahu
souladu s nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne
a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněným v Uředním
379/5.

9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána na základě jejich pravé
a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho
připojují své podpisy.

10. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva města Nové Město
na Moravě přijatým na její/jeho schůzi/zasedání konané/konaném dne

pod bodem č programu.

11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu
jejího uveřejnění v Centrálním registru smluv.

V Novém Městě na Moravě dne

Poskytovatel dotace:

Michal Šmarda
starosta

oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

V dne

Příjemce dotace:



Příloha č. I Smlouvy o poskytnutí Lik!estičniíinvestiční dotace1

Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis)2

Název subjektuljméno fyzické osoby

IČIRČ

Sídloladresa

Obdržené podpory de minimis
Prohlašuji, že výše uvedený subjekt ke dni podpisu tohoto prohlášení v rozhodném období
(tj. v současném a dvou předcházejících účetních obdobích3)
• neobdržel žádné podpory malého rozsahu (de minim/s),
• obdržel následující podpory malého rozsahu (de minimis):*

Podpora Datum
poskytnutá dle poskytnutí Poskytovatel Výše obdržené Výše obdržené
nařízení podpory podpory podporyvKč podpory v€4
Komise (ES) č. de minímis

Účetní období
Učetní období používaná výše uvedeným subjektem
• jsou shodná s kalendářními roky (tedy vždy 01.01. —31.12. příslušného roku),
• nejsou shodná s kalendářními roky, a jsou následujícÍ:*

Od Do

Současné účetní období

Vybrat odpovídající variantu dle názvu smlouvy.
2 Podpory poskytnuté podle nařízení Komise (ES) Č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití

článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de m/n/mis; nařízení Komise (ES) Č. 1535/2007 ze dne 20.12.2007 o
použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu de min/mis v produkčním odvětví zemědělských produktů;
nařízení Komise (ES) Č. 875/2007 ze dne 24.07.2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu
de min/m/s v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES) Č. 1860/2004.

V souladu s 3 odst. 2 zákona č. 563/1 991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, je účetní
období definováno jako nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců. Účetní období se bud‘ shoduje
s kalendářním rokem, nebo je hospodářským rokem. Hospodářským rokem je účetní období, které může
začínat pouze prvním dnem jiného měsíce, než je leden.

K přepočtu CZK na EUR se použije kurz vydaný Evropskou centrální bankou platný k datu
poskytnutí podpory de minim/s.
* Nehodící se škrtněte.
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Předcházející účetní období

Předcházející účetní období
2

Působení v silniční dopravě
Jsem — nejsem* subjektem působícím v oblasti silniční dopravy ve smyslu příslušného ustanovení
nařízení Komise (ES) č. 1998/2006.

Prohlášení ke zpracování osobních údajů
Souhlasím se zpracováním osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu zákona
Č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem evidence
podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů
v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších
předpisů. Tento souhlas uděluji správci5

a zpracovateli 6

pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, a to po celou dobu 10 let ode dne udělení
souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů. Všechny uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou
poskytovány dobrovolně.

V dne

Razítko, podpis oprávněné osoby

Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů
v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů

6 Zpracovatelem je poskytovatel veřejné podpory ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě
některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění
pozdějších předpisů
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1. Město Nové Město na Moravě
sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené: Michalem Smardou, starostou města
IC: 00294900
DIČ: CZ00294900
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
C. u.
(dále Jen „poskytovatel dotace‘)

a

2 r.č
bytem
(dále Jen „příjemce dotace‘)

2
se sídlem
zastoupený
IC
DIČ
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v spis.zn.
(dále Jen „příjemce dotace‘)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem 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. 1746 odst. 2 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník tuto:

Smlouvu
o poskytnutí nei nvestičníli nvestiční dotace

Čl.l
Obecná ustanovenĺ

Rada /Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě na své/svém schůzi/zasedání
konané/konaném dne usnesením přijatým pod bodem č programu, na základě
žádosti příjemce dotace č.j ze dne kterou poskytovatel
dotace obdržel dne rozhodla/rozhodlo o poskytnutí neinvestiční/investiční dotace
v celkové výši Kč, slovy korun českých (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 a příjemce dotace je povinen použít dotaci



pouze k tomuto účelu.

2. Dotace je veřejnou 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.

3. Dotace je poskytována jako podpora malého rozsahu (de min/mis) ve smyslu ust. či. 107 a či.
108 Smlouvy o fungování EU.

Či. Iii
Práva a povinnosti poskytovatele dotace

1. Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout příjemci dotace dotaci ve výši Kč,
slovy korun českých.

2. Poskytovatel dotace převede dotaci v dohodnuté výši na bankovní účet příjemce dotace
uvedený v preambuli této smlouvy, a to do dnů od podpisu této
smlouvy oběma smluvními stranami.

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 finančnĺ kontrole), ve znění
pozdějších předpisů.

Či. IV
Práva a povinnosti příjemce dotace

1. Příjemce dotace se zavazuje dotaci přijmout a použít ji v souladu s touto smlouvou, přičemž
se zavazuje vyčerpat dotaci nejpozději do a předložit poskytovateli
dotace v termínu nejpozději do vyúčtování dotace s uvedením výše
využité částky z této dotace a uvedením výše a účelů plateb z dotace hrazených, tj. doloží
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, kopie
platných účetních dokladů; k účetním dokladům je příjemce dotace povinen doložit kopie
dokladů o úhradě (pokladní doklad či výpis z účtu).

2. 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

3. Příjemce dotace se zavazuje vrátit dotaci do kalendářních dnů
ode dne, kdy poskytovateli dotace písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude
nadále plnit podmínky dané touto smlouvou.

4. Příjemce dotace není oprávněn převést dotaci na jiný subjekt.

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

6. 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.

7. Příjemce dotace je povinen v případě informování ve vlastních či nezávislých sdělovacích
prostředcích, na webových stránkách a dalších propagačních materiálech uvést fakt, že byl
podpořen poskytovatelem dotace, přičemž je za tímto účelem oprávněn použít znak nebo logo
poskytovatele dotace (města Nové Město na Moravě). Logo je ke stáhnutí na stránkách
městského úřadu http://radnice.nmnm.cz/manual-vizualni-identity.

8. Příjemce dotace je povinen uvádět kulturní, sportovní a další aktivity realizované v rámci
projektu uvedeného v Čl. I a II této smlouvy v elektronickém plánovacím kalendáři města, a to
nejpozději v termínu jednoho měsíce před uskutečněním akce. Přístup k této aplikaci vydá na
základě elektronické žádosti příjemce dotace zástupce poskytovatele dotace (oddělení
informatiky Městského úřadu Nové Město na Moravě) na elektronické adrese:
informatika(nmnm . cz.

9. Příjemce dotace je povinen před podpisem této smlouvy poskytovateli dotace předložit čestné
prohlášení o výši veškerých podpor malého rozsahu (de minimis), které za uplynulé 3 roky
(tzn. daný rozpočtový rok a předchozí dva rozpočtové roky) obdržel (podpora de minim/s
nesmí za uvedené období přesáhnout částku 200.000 EUR), přičemž se sčítá podpora malého
rozsahu poskytnutá jakýmkoliv veřejnoprávním subjektem. Cestné prohlášení tvoří přílohu č. I
této smlouvy. Pokud by bylo zjištěno, že údaje uvedené v čestném prohlášení nejsou
pravdivé, jedná se podstatné porušení smlouvy ve smyslu či. V odst. 2 této smlouvy.

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.

Čl.V
Důsledky porušení povinnostĺ příjemce dotace

Jestliže příjemce dotace poruší některou ze svých povinností stanovených mu obecně
závaznými právními předpisy nebo v či. IV této smlouvy, 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.

2. V případě porušení povinností stanovených příjemci dotace v či. IV odst. 1, odst. 3, odst. 4,
odst. 5, odst. 6 a odst. 9 této smlouvy odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši
poskytnuté dotace.

3. V případě porušení povinnosti stanovené příjemci dotace v či. IV odst. 2 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 či. IV odst. 7 a odst. 8 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 poskytovatei
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.

3



6. Pokud příjemce dotace ve stanovené lhůtě požadované prostředky ve výši dle čI. 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 CR.

či. 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 (1 měsíc) 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 ukončenĺ 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 o rozpočtových
pravidlech. V takovém případě je příjemce povinen zaplatit poskytovateli dotace penále
v souladu s platnými právními předpisy CR.

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 či.
V této smlouvy.

či. Vii
Závěrečná ujednání

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

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou pĺsemných, 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. Smluvní
strany jsou srozuměny a souhlasí s tím, že se na poskytnutou dotaci vztahujĺ ustanovení
zákona o rozpočtových pravidlech, a to včetně jeho sankčních ustanovení uvedených v 22.

4. Poskytovateli dotace svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažd‘ování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v
souvislosti s uzavřením této smlouvy.

5. 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

4



těchto smluv a o registru smluv (“zákon o registru smluv“). Příjemce dotace výslovně souhlasí
se zveřejněním celého textu smlouvy v informačním systému veřejné správy — Registru smluv.

6. 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.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

8. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. I — Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu
(de minimis) poskytované v souladu s nařízením Komise (ES) Č. 1998/2006 ze dne
15.12.2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněným v Uředním
věstníku EU dne 28.12.2006, L 379/5.

9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána na základě jejich pravé
a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho
připojují své podpisy.

10. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva města Nové Město
na Moravě přijatým na její/jeho schůzi/zasedání konané/konaném dne

pod bodem č programu.

11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem 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



Příloha č. I Smlouvy o poskytnutĺ L dotace1

Čestné prohlášenĺ k podpoře malého rozsahu (de minimis)2

Název subjektuljméno fyzické osoby

IČIRČ

Sídloladresa

Obdržené podpory de minimis
Prohlašuji, že výše uvedený subjekt ke dni podpisu tohoto prohlášení v rozhodném období
(tj. v současném a dvou předcházejících účetních obdobích3)
• neobdržel žádné podpory malého rozsahu (de min/mis),
• obdržel následující podpory malého rozsahu (de minimis):*

Podpora Datum
poskytnutá dle poskytnutí Poskytovatel Výše obdržené Výše obdržené
nařízenĺ podpory podpory podpory v Kč podpory v
Komise (ES) č. de minimis

Účetní období
Účetní období používaná výše uvedeným subjektem
• jsou shodná s kalendářními roky (tedy vždy 01.01. — 31.12. příslušného roku),
• nejsou shodná s kalendářními roky, a jsou následující:*

Od Do

Současné účetní období

Vybrat odpovídající variantu dle názvu smlouvy.
2 Podpory poskytnuté podle nařízení Komise (ES) Č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití

článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de min/mis; nařízení Komise (ES) Č. 1535/2007 ze dne 20.12.2007 o
použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu de min/mis v produkčním odvětví zemědělských produktů;
nařízení Komise (ES) Č. 875/2007 ze dne 24.07.2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu
de minim/sv odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES) Č. 1860/2004.

V souladu s 3 odst. 2 zákona Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějšĺch předpisů, je účetní
období definováno jako nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců. Účetní období se bud‘ shoduje
s kalendářním rokem, nebo je hospodářským rokem. Hospodářským rokem je účetní období, které může
začínat pouze prvním dnem jiného měsíce, než je leden.

K přepočtu CZK na EUR se použije kurz vydaný Evropskou centrální bankou platný k datu
poskytnutí podpory de minimis.
* Nehodící se škrtněte.
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Předcházejĺcĺ účetní období

Předcházející účetní období
2

Působení v silniční dopravě
Jsem — nejsem* subjektem působícím v oblasti silniční dopravy ve smyslu příslušného ustanovení
nařízení Komise (ES) č. 1998/2006.

Prohlášení ke zpracování osobních údajů
Souhlasím se zpracováním osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem evidence
podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů
v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších
předpisů. Tento souhlas uděluji správci5

a zpracovateli 6

pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, a to po celou dobu 10 let ode dne udělení
souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů. Všechny uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou
poskytovány dobrovolně.

V dne

Razítko, podpis oprávněné osoby

Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů
v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů

6 Zpracovatelem je poskytovatel veřejné podpory ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě
některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění
pozdějších předpisů





1. Město Nové Město na Moravě
sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené: Michalem Smardou, starostou města
IC: 00294900
DIČ: CZ00294900
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
c. u.
(dále Jen „poskytovatel dotace“)

a

2 r.č
bytem
(dále Jen „příjemce dotace“)

2
se sídlem
zastoupený
IC:
DIČ
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v spis.zn. ‚

(dále Jen „příjemce dotace“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem 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. 1746 odst. 2 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník tuto:

Smlouvu
o poskytnutí neinvestičníli nvestiční dotace

ČI.I
Obecná ustanovení

Rada /Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě na své/svém schůzi/zasedání
konané/konaném dne usnesením přijatým pod bodem č programu, na základě
žádosti příjemce dotace č.j ze dne kterou poskytovatel
dotace obdržel dne rozhodla/rozhodlo o poskytnutí neinvestiční/investiční dotace
v celkové výši Kč, slovy korun českých (dále jen
„dotace“) příjemci dotace za účelem a to za podmínek dále
uvedených v této smlouvě.

ČI. II
Dotace

1. Dotace je účelově vázána na a příjemce dotace je povinen použít dotaci



pouze k tomuto účelu.

2. Dotace je veřejnou 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.

3. Dotace je poskytována jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu ust. či. 107 a či.
108 Smlouvy o fungování EU.

či. lil
Práva a povinnosti poskytovatele dotace

1. Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout příjemci dotace dotaci ve výši Kč,
slovy korun českých.

2. Poskytovatel dotace převede dotaci v dohodnuté výši na bankovní účet příjemce dotace
uvedený v preambuli této smlouvy, a to do dnů od podpisu této
smlouvy oběma smluvními stranami.

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. 320/200 1 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, přičemž
se zavazuje vyčerpat dotaci nejpozději do a předložit poskytovateli
dotace v termínu nejpozději do vyúčtování dotace s uvedením výše
využité částky z této dotace a uvedením výše a účelů plateb z dotace hrazených, tj. doloží
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, kopie
platných účetních dokladů; k účetním dokladům je příjemce dotace povinen doložit kopie
dokladů o úhradě (pokladní doklad či výpis z účtu).

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

3. Příjemce dotace se zavazuje vrátit dotaci do kalendářních dnů
ode dne, kdy poskytovateli dotace písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude
nadále plnit podmínky dané touto smlouvou.

4. Příjemce dotace není oprávněn převést dotaci na jiný subjekt.

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

6. 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.

7. Příjemce dotace je povinen v případě informování ve vlastních či nezávislých sdělovacích
prostředcích, na webových stránkách a dalších propagačních materiálech uvést fakt, že byl
podpořen poskytovatelem dotace, přičemž je za tímto účelem oprávněn použít znak nebo logo
poskytovatele dotace (města Nové Město na Moravě). Logo je ke stáhnutí na stránkách
městského úřadu http://radnice.nmnm.cz/manual-vizualni-identity.

8. Příjemce dotace je povinen uvádět kulturní, sportovní a další aktivity realizované v rámci
projektu uvedeného v či. I a II této smlouvy v elektronickém plánovacím kalendáři města, a to
nejpozději v termínu jednoho měsíce před uskutečněním akce. Přístup k této aplikaci vydá na
základě elektronické žádosti příjemce dotace zástupce poskytovatele dotace (oddělení
informatiky Městského úřadu Nové Město na Moravě) na elektronické adrese:
informatika(nmnm.cz.

9. Příjemce dotace je povinen před podpisem této smlouvy poskytovateli dotace předložit čestné
prohlášení o výši veškerých podpor malého rozsahu (de minim/s), které za uplynulé 3 roky
(tzn. daný rozpočtový rok a předchozí dva rozpočtové roky) obdržel (podpora de minim/s
nesmí za uvedené období přesáhnout částku 200.000 EUR), přičemž se sčítá podpora malého
rozsahu poskytnutá jakýmkoliv veřejnoprávním subjektem. Cestné prohlášení tvoří přílohu č. I
této smlouvy. Pokud by bylo zjištěno, že údaje uvedené v čestném prohlášení nejsou
pravdivé, jedná se podstatné porušení smlouvy ve smyslu Čl. V odst. 2 této smlouvy.

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.

Čl.V
Důsledky porušení povinností příjemce dotace

Jestliže příjemce dotace poruší některou ze svých povinností stanovených mu obecně
závaznými právními předpisy nebo v či. IV této smlouvy, 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.

2. V případě porušení povinností stanovených příjemci dotace v či. IV odst. 1, odst. 3, odst. 4,
odst. 5, odst. 6 a odst. 9 této smlouvy odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši
poskytnuté dotace.

3. V případě porušení povinnosti stanovené příjemci dotace v či. IV odst. 2 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 či. IV odst. 7 a odst. 8 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.
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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 CR.

Či. vl
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 (1 měsíc) 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 o rozpočtových
pravidlech. V takovém případě je příjemce povinen zaplatit poskytovateli dotace penále
v souladu s platnými právními předpisy CR.

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 či.
V této smlouvy.

Či. Vii
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, příjemce dotace obdrží
jedno vyhotovení a poskytovatel dotace dvě 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. 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. Poskytovateli dotace svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažd‘ování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v
souvislosti s uzavřením této smlouvy.

5. 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“). Příjemce dotace výslovně souhlasí
se zveřejněním celého textu smlouvy v informačním systému veřejné správy — Registru smluv.

6. 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.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

8. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 — Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu
(de minimis) poskytované v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne
15.12.2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněným v Úředním
věstníku EU dne 28.12.2006, L 379/5.

9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána na základě jejich pravé
a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho
připojují své podpisy.

10. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva města Nové Město
na Moravě přijatým na její/jeho schůzi/zasedání konané/konaném dne

pod bodem č programu.

11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem 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



Příloha č. I Smlouvy o poskytnutí estičníIinvestičn dotace1

Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (de mínimis)2

Název subjektuljméno fyzické osoby

IČIRČ

Sídloladresa

Obdržené podpory de minímis
Prohlašuji, že výše uvedený subjekt ke dni podpisu tohoto prohlášení v rozhodném obdobĺ
(tj. v současném a dvou předcházejících účetních obdobích3)
• neobdržel žádné podpory malého rozsahu (de min/mis),
• obdržel následující podpory malého rozsahu (de minimis):*

Podpora Datum
poskytnutá dle poskytnutí Poskytovatel Výše obdržené Výše obdržené
nařízení podpory podpory podpory v Kč podpory v
Komise (ES) č. de minimis

Účetní období
Učetní období používaná výše uvedeným subjektem
• jsou shodná s kalendářními roky (tedy vždy 01.01 — 31.12. příslušného roku),
• nejsou shodná s kalendářními roky, a jsou následující:*

Od Do

Současné účetnĺ období

Vybrat odpovídající variantu dle názvu smlouvy.
2 Podpory poskytnuté podle nařízení Komise (ES) Č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použitĺ

článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de min/mis; nařízení Komise (ES) Č. 1535/2007 ze dne 20.12.2007 o
použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu de minim/s v produkčním odvětví zemědělských produktů;
nařízení Komise (ES) Č. 875/2007 ze dne 24.07.2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu
de minim/sv odvětvĺ rybolovu a o změně nařízenĺ (ES) č. 1860/2004.

V souladu s 3 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, je účetní
období definováno jako nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců. Účetní období se bud‘ shoduje
s kalendářním rokem, nebo je hospodářským rokem. Hospodářským rokem je účetní období, které může
začínat pouze prvním dnem jiného měsíce, než je leden.

K přepočtu CZK na EUR se použije kurz vydaný Evropskou centrální bankou platný k datu
poskytnutí podpory de minim/s.
* Nehodící se škrtněte.
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Předcházejĺcí účetní obdobĺ

Předcházející účetní období
2

Působení v silniční dopravě
Jsem — nejsem* subjektem působícím v oblasti silniční dopravy ve smyslu příslušného ustanovení
nařízení Komise (ES) č. 1998/2006.

Prohlášení ke zpracování osobních údajů
Souhlasím se zpracováním osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem evidence
podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů
v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších
předpisů. Tento souhlas uděluji správci5

a zpracovateli 6

pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, a to po celou dobu 10 let ode dne udělení
souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů. Všechny uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou
poskytovány dobrovolně.

V dne

Razítko, podpis oprávněné osoby

Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů
v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů

6 Zpracovatelem je poskytovatel veřejné podpory ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě
některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění
pozdějších předpisů
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1 Město Nové Město na Moravě
sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené: Michalem Smardou starostou města
IC: 00294900
DIČ: CZ00294900
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
C. u.
(dále Jen „poskytovatel dotace‘)

a

2 r.č
bytem
(dále Jen „příjemce dotace“)

2
se sídlem
zastoupený
lC
DIČ
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v spis.zn.
(dále Jen „příjemce dotace‘)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem 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. 1746 odst. 2 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník tuto:

Smlouvu
o poskytnutí nei nvestičníli nvestiční dotace

či.‘
Obecná ustanovení

Rada /Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě na své/svém schůzi/zasedání
konané/konaném dne usnesením přijatým pod bodem č programu, na základě
žádosti příjemce dotace č.j ze dne kterou poskytovatel
dotace obdržel dne rozhodla/rozhodlo o poskytnutí neinvestiční/investiční dotace
v celkové výši Kč, slovy korun českých (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 a příjemce dotace je povinen použít dotaci



pouze k tomuto účelu.

2. Dotace je veřejnou 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.

3. Dotace je poskytována jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu ust. či. 107 a či.
108 Smlouvy o fungování EU.

Či. iii
Práva a povinnosti poskytovatele dotace

1. Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout příjemci dotace dotaci ve výši Kč,
slovy korun českých.

2. Poskytovatel dotace převede dotaci v dohodnuté výši na bankovní účet příjemce dotace
uvedený v preambuli této smlouvy, a to do dnů od podpisu této
smlouvy oběma smluvními stranami.

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.

Či. IV
Práva a povinnosti příjemce dotace

1. Příjemce dotace se zavazuje dotaci přijmout a použít ji v souladu s touto smlouvou, přičemž
se zavazuje vyčerpat dotaci nejpozději do a předložit poskytovateli
dotace v termínu nejpozději do vyúčtování dotace s uvedením výše
využité částky z této dotace a uvedením výše a účelů plateb z dotace hrazených, tj. doložĺ
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, kopie
platných účetních dokladů; k účetním dokladům je příjemce dotace povinen doložit kopie
dokladů o úhradě (pokladní doklad či výpis z účtu).

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

3. Příjemce dotace se zavazuje vrátit dotaci do kalendářních dnů
ode dne, kdy poskytovateli dotace písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude
nadále plnit podmínky dané touto smlouvou.

4. Příjemce dotace není oprávněn převést dotaci na jiný subjekt.

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

6. 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
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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.

7. Příjemce dotace je povinen v případě informování ve vlastních či nezávislých sdělovacích
prostředcích, na webových stránkách a dalších propagačních materiálech uvést fakt, že byl
podpořen poskytovatelem dotace, přičemž je za tímto účelem oprávněn použít znak nebo logo
poskytovatele dotace (města Nové Město na Moravě). Logo je ke stáhnutí na stránkách
městského úřadu http://radnice.nmnm.cz/manual-vizualni-identity.

8. Příjemce dotace je povinen uvádět kulturní, sportovní a další aktivity realizované v rámci
projektu uvedeného v či. I a II této smlouvy v elektronickém plánovacím kalendáři města, a to
nejpozději v termínu jednoho měsíce před uskutečněním akce. Přístup k této aplikaci vydá na
základě elektronické žádosti příjemce dotace zástupce poskytovatele dotace (oddělení
informatiky Městského úřadu Nové Město na Moravě) na elektronické adrese:
informatika(nmnm.cz.

9. Příjemce dotace je povinen před podpisem této smlouvy poskytovateli dotace předložit čestné
prohlášení o výši veškerých podpor malého rozsahu (de minim/s), které za uplynulé 3 roky
(tzn. daný rozpočtový rok a předchozí dva rozpočtové roky) obdržel (podpora de min/mis
nesmí za uvedené období přesáhnout částku 200.000 EURY přičemž se sčítá podpora malého
rozsahu poskytnutá jakýmkoliv veřejnoprávním subjektem. Cestné prohlášení tvoří přílohu č. I
této smlouvy. Pokud by bylo zjištěno, že údaje uvedené v čestném prohlášení nejsou
pravdivé, jedná se podstatné porušení smlouvy ve smyslu či. V odst. 2 této smlouvy.

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.

Čl.V
Důsledky porušenĺ povinností přĺjemce dotace

Jestliže příjemce dotace poruší některou ze svých povinností stanovených mu obecně
závaznými právními předpisy nebo v či. IV této smlouvy, 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.

2. V případě porušení povinností stanovených příjemci dotace v či. IV odst. 1, odst. 3, odst. 4,
odst. 5, odst. 6 a odst. 9 této smlouvy odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši
poskytnuté dotace.

3. V případě porušení povinnosti stanovené příjemci dotace v či. IV odst. 2 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 či. IV odst. 7 a odst. 8 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.
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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 CR.

či. 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 (1 měsíc) 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 o rozpočtových
pravidlech. V takovém případě je příjemce povinen zaplatit poskytovateli dotace penále
v souladu s platnými právními předpisy CR.

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 či.
V této smlouvy.

Čl. Vii
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, příjemce dotace obdrží
jedno vyhotovení a poskytovatel dotace dvě 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. 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. Poskytovateli dotace svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v
souvislosti s uzavřením této smlouvy.

5. 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“). Příjemce dotace výslovně souhlasí
se zveřejněním celého textu smlouvy v informačním systému veřejné správy — Registru smluv.

6. 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.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

8. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 — Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu
(de min/mis) poskytované vsouladu 5 nařízením Komise (ES) č. 1998/2006zedne
15.12.2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minim/s, zveřejněným v Uředním
věstníku EU dne 28.12.2006, L 379/5.

9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána na základě jejich pravé
a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho
připojují své podpisy.

10. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva města Nové Město
na Moravě přijatým na její/jeho schůzi/zasedání konané/konaném dne

pod bodem č programu.

11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem 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



Příloha Č. I Smlouvy o poskytnutí s vs_tJčníRnvestiční dotace1

Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis)2

Název subjektuljméno fyzické osoby

IčIRČ

Sídloladresa

Obdržené podpory de minimis
Prohlašuji, že výše uvedený subjekt ke dni podpisu tohoto prohlášení v rozhodném období
(tj. v současném a dvou předcházejících účetních obdobích3)
• neobdržel žádné podpory malého rozsahu (de min/mis),
• obdržel následující podpory malého rozsahu (de minimis):*

Podpora Datum
poskytnutá dle poskytnutí Poskytovatel Výše obdržené Výše obdržené
nařízení podpory podpory podpory v Kč podpory v
Komise (ES) č. de minimis

Účetní období
Učetní období používaná výše uvedeným subjektem
• jsou shodná s kalendářními roky (tedy vždy 01.01. — 31.12. příslušného roku),
• nejsou shodná s kalendářními roky, a jsou následující:*

Od Do

Současné účetní období

Vybrat odpovídající variantu dle názvu smlouvy.
2 Podpory poskytnuté podle nařízení Komise (ES) Č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití

článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de min/mis; nařízení Komise (ES) Č. 1535/2007 ze dne 20.12.2007 o
použitĺ článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu de min/mis v produkčním odvětví zemědělských produktů;
nařízení Komise (ES) č. 875/2007 ze dne 24.07.2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu
de minim/sv odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES) Č. 1860/2004.

V souladu s 3 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, je účetní
období definováno jako nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců. Účetní období se bud‘ shoduje
s kalendářním rokem, nebo je hospodářským rokem. Hospodářským rokem je účetní období, které může
začínat pouze prvním dnem jiného měsíce, než je leden.

K přepočtu CZK na EUR se použije kurz vydaný Evropskou centrální bankou platný k datu
poskytnutí podpory de minimis.
* Nehodící se škrtněte.
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Předcházející účetnĺ období

Předcházející účetní období
2

Působení v silniční dopravě
Jsem — nejsem* subjektem působícím v oblasti silniční dopravy ve smyslu příslušného ustanovení
nařízení Komise (ES) č. 1998/2006.

Prohlášení ke zpracování osobních údajů
Souhlasím se zpracováním osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu zákona
Č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem evidence
podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů
v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších
předpisů. Tento souhlas uděluji správci5

a zpracovateli 6

pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, a to po celou dobu 10 let ode dne udělení
souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů. Všechny uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou
poskytovány dobrovolně.

V dne

Razítko, podpis oprávněné osoby

Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů
v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů

6 Zpracovatelem je poskytovatel veřejné podpory ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě
některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění
pozdějších předpisů





1. Město Nové Město na Moravě
sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené: Michalem Smardou, starostou města
IC: 00294900
DIČ: CZ00294900
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
C. U.

(dá/elen „poskytovatel dotace‘)

a

2 r.č
bytem
(dále Jen „příjemce dotace“)

2.
se sídlem
zastoupený
IC
DIČ
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v spis.zn.
(dá/e Jen „příjemce dotace‘)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem 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. 1746 odst. 2 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník tuto:

Smlouvu
o poskytn utĺ nei nvestičnĺli nvestiční dotace

či.‘
Obecná ustanovení

Rada /Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě na své/svém schůzi/zasedání
konané/konaném dne usnesením přijatým pod bodem č programu, na základě
žádosti příjemce dotace č.j ze dne ‚ kterou poskytovatel
dotace obdržel dne rozhodla/rozhodlo o poskytnutí neinvestiční/investiční dotace
v celkové výši Kč, slovy korun českých (dále jen
„dotace“) příjemci dotace za účelem a to za podmínek dále
uvedených v této smlouvě.

ČI. II
Dotace

1. Dotace je účelově vázána na a příjemce dotace je povinen použít dotaci



pouze k tomuto účelu.

2. Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/200 1 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.

3. Dotace je poskytována jako podpora malého rozsahu (de min/mis) ve smyslu ust. čI. 107 a čI.
108 Smlouvy o fungování EU.

či. III
Práva a povinnosti poskytovatele dotace

1. Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout příjemci dotace dotaci ve výši Kč,
slovy korun českých.

2. Poskytovatel dotace převede dotaci v dohodnuté výši na bankovní účet příjemce dotace
uvedený v preambuli této smlouvy, a to do dnů od podpisu této
smlouvy oběma smluvními stranami.

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, přičemž
se zavazuje vyčerpat dotaci nejpozději do a předložit poskytovateli
dotace v termínu nejpozději do vyúčtování dotace s uvedením výše
využité částky z této dotace a uvedením výše a účelů plateb z dotace hrazených, tj. doloží
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, kopie
platných účetních dokladů; k účetním dokladům je příjemce dotace povinen doložit kopie
dokladů o úhradě (pokladní doklad či výpis z účtu).

2. 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

3. Příjemce dotace se zavazuje vrátit dotaci do kalendářních dnů
ode dne, kdy poskytovateli dotace písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude
nadále plnit podmínky dané touto smlouvou.

4. Přĺjemce dotace není oprávněn převést dotaci na jiný subjekt.

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

6. 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.

7. Příjemce dotace je povinen v případě informování ve vlastních či nezávislých sdělovacích
prostředcích, na webových stránkách a dalších propagačních materiálech uvést fakt, že byl
podpořen poskytovatelem dotace, přičemž je za tímto účelem oprávněn použít znak nebo logo
poskytovatele dotace (města Nové Město na Moravě). Logo je ke stáhnutí na stránkách
městského úřadu http://radnice.nmnm.cz/manual-vizualni-identity.

8. Příjemce dotace je povinen uvádět kulturní, sportovní a další aktivity realizované v rámci
projektu uvedeného v čI. I a II této smlouvy v elektronickém plánovacím kalendáři města, a to
nejpozději v termínu jednoho měsíce před uskutečněním akce. Přístup k této aplikaci vydá na
základě elektronické žádosti příjemce dotace zástupce poskytovatele dotace (oddělení
informatiky Městského úřadu Nové Město na Moravě) na elektronické adrese:
informatika(nmnm. cz.

9. Přĺjemce dotace je povinen před podpisem této smlouvy poskytovateli dotace předložit čestné
prohlášení o výši veškerých podpor malého rozsahu (de minim/s), které za uplynulé 3 roky
(tzn. daný rozpočtový rok a předchozí dva rozpočtové roky) obdržel (podpora de minim/s
nesmí za uvedené období přesáhnout částku 200.000 EUR), přičemž se sčítá podpora malého
rozsahu poskytnutá jakýmkoliv veřejnoprávním subjektem. Cestné prohlášení tvoří přílohu č. 1
této smlouvy. Pokud by bylo zjištěno, že údaje uvedené v čestném prohlášení nejsou
pravdivé, jedná se podstatné porušení smlouvy ve smyslu Čl. V odst. 2 této smlouvy.

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.

Čl.V
Důsledky porušení povinností příjemce dotace

Jestliže příjemce dotace poruší některou ze svých povinností stanovených mu obecně
závaznými právními předpisy nebo v čI. IV této smlouvy, 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.

2. V případě porušení povinností stanovených příjemci dotace v čI. IV odst. 1, odst. 3, odst. 4,
odst. 5, odst. 6 a odst. 9 této smlouvy odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši
poskytnuté dotace.

3. V případě porušení povinnosti stanovené příjemci dotace v či. IV odst. 2 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 čI. IV odst. 7 a odst. 8 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.
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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 přĺpadě povinen zaplatit poskytovateli dotace penále v souladu s platnými
právními předpisy CR.

Či. vl
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 (1 měsíc) 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 ukončenĺ 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 o rozpočtových
pravidlech. V takovém případě je příjemce povinen zaplatit poskytovateli dotace penále
v souladu s platnými právními předpisy CR.

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 či.
V této smlouvy.

Či. Vii
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, příjemce dotace obdrží
jedno vyhotovení a poskytovatel dotace dvě 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. 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. Poskytovateli dotace svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v
souvislosti s uzavřením této smlouvy.

5. Příjemce dotace podpisem této smlouvy souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmĺnkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
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těchto smluv a o registru smluv (“zákon o registru smluv“). Příjemce dotace výslovně souhlasĺ
se zveřejněním celého textu smlouvy v informačním systému veřejné správy — Registru smluv.

6. 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.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

8. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. I — Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu
(de min/mis) poskytované vsouladu snařízením Komise (ES) Č. 1998/2006 ze dne
15.12.2006 o použití Článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněným v Uředním
věstníku EU dne 28.12.2006, L 379/5.

9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána na základě jejich pravé
a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho
připojují své podpisy.

10. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva města Nové Město
na Moravě přijatým na její/jeho schůzi/zasedání konané/konaném dne

pod bodem č programu.

11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem 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



Příloha č. I Smlouvy o poskytnutĺ neinvestičnílinvestičH dotace1

Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis)2

Název subjektuljméno fyzické osoby

IčIRČ

Sídloladresa

Obdržené podpory de minimis
Prohlašuji, že výše uvedený subjekt ke dni podpisu tohoto prohlášení v rozhodném období
(tj. v současném a dvou předcházejících účetních obdobích3)
• neobdržel žádné podpory malého rozsahu (de minim/s),
• obdržel následující podpory malého rozsahu (de minim/s):*

Podpora Datum
poskytnutá dle poskytnutí Poskytovatel Výše obdržené Výše obdržené
nařízení podpory podpory podpory v Kč podpory v
Komise (ES) č. de minimis

Účetní období
Učetní období používaná výše uvedeným subjektem
• jsou shodná s kalendářními roky (tedy vždy 01.01. —31.12. příslušného roku),
• nejsou shodná s kalendářními roky, a jsou následující:*

Od Do

Současné účetní období

Vybrat odpovídající variantu dle názvu smlouvy.
2 Podpory poskytnuté podle nařízení Komise (ES) Č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití

článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de min/mis; nařízení Komise (ES) Č. 1535/2007 ze dne 20.12.2007 o
použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu de minim/s v produkčním odvětví zemědělských produktů;
nařízení Komise (ES) Č. 875/2007 ze dne 24.07.2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu
de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES) Č. 1860/2004.

V souladu s 3 odst. 2 zákona Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, je účetní
období definováno jako nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců. Účetní období se bud‘ shoduje
s kalendářním rokem, nebo je hospodářským rokem. Hospodářským rokem je účetní období, které může
začínat pouze prvním dnem jiného měsíce, než je leden.

K přepočtu CZK na EUR se použije kurz vydaný Evropskou centrální bankou platný k datu
poskytnutí podpory de minimis.
* Nehodící se škrtněte.
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Předcházející účetnĺ období

Předcházející účetní období
2

Působení v silniční dopravě
Jsem — nejsem* subjektem působícím v oblasti silniční dopravy ve smyslu příslušného ustanovení
nařízení Komise (ES) Č. 1998/2006.

Prohlášení ke zpracování osobních údajů
Souhlasím se zpracováním osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu zákona
Č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem evidence
podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů
v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších
předpisů. Tento souhlas uděluji správci5

a zpracovateli 6

pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, a to po celou dobu 10 let ode dne udělení
souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů. Všechny uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou
poskytovány dobrovolně.

V dne

Razítko, podpis oprávněné osoby

Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů
v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějšĺch předpisů

6 Zpracovatelem je poskytovatel veřejné podpory ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě
některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění
pozdějších předpisů
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