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Město Nové Město na Moravě

NÁVRH USNESENÍ ‚
3. Zastupitelstva města

konaného dne 25.2.2019

Žádost o změnu veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace - Dodatek č. 1

Dne 29 1 2019 podal pan žadost evidovanou pod čj MUNMNM/12436458 o změnu podminek

stanovených Smlouvou na poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2018. Pan je příjemcem dotace ve

výši 40 tis. Kč na projekt Výroba krátkometrážního filmu Silvie a oznamuje, že z důvodu úmrtí

hlavního představitele role nebylo možné projekt dokončit ve stanoveném termínu tzn. do 31.12.2018.

Pan žádá o prodloužení termínu čerpání dotace do 31.12.2019 a předložení vyúčtování

do 31.1.2020.

Zastupitelstvu města je předkládán návrh Dodatku č. 1, který upravuje termíny čerpání dotace a předložení

vyúčtování dle předložené žádosti.

85 písm. c) zák. o obcích

I. Zastupitelstvo města schvaluje

Dodatek č 1 k Veřejnopravni smlouvě o poskytnuti neinvestični dotace uzavřene s panem

dne 3 4 2018 na projekt Vyroba kratkometražniho filmu Silvie, dle přilohy materialu

Michal Šmarda

starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Alena Lukášová

Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová

Vyjádření: Odbor ŠKSV po projednání s vedením města a odborem FIN

doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený Dodatek č. 1.

Žádost příjemce dotace byla projednána dne 18.2.2019 v radě města

s tím, že RM doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1

k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05
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Text důvodove zpravy Pan uzavřel dne 3 4 2018 Veřejnopravni smlouvu o

poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 40 000,- Kč na projekt

Výroba krátkometrážního filmu Silvie.

Dle Čl. IV odst. 1 smlouvy bylo možné čerpat finanční prostředky z této

dotace na platné účetní doklady vydané v době od 1.1.2018. Tuto dotaci

se příjemce dotace zavázal vyčerpat nejpozději do 31.12.2018 a dle

odst 2 měl předložit v termínu nejpozději do 3 1.1.2019 vyúčtování

dotace.

Dne 29 1 2019 oznamil pan ‚ že z důvodu umrti hlavniho

představitele role nebylo možné projekt dokončit ve stanoveném

termínu tzn. do 31.12.2018.

Pan žádá o prodloužení termínu do roku 2019.

Dle Čl. IV odst. 8 smlouvy je příjemce dotace povinnen informovat

poskytovatele dotace o všech okolnostech, které mají nebo by mohly mít

vliv na plnění povinností příjemce dotace. Příjemce dotace 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.

Zastupitelstvu města je předkládán návrh Dodatku č. 1 k veřejnoprávní

smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace, který stanovuje termín

čerpání dotace nejpozději do 31.12.2019 a předložení

vyúčtování dotace nejpozději do 31.1.2020.

S ohledem na datum podání žádosti žadatele, bude ve věci postupováno

standardním způsobem podle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů.

Materiál obsahuje: Příloha - Žádost o změnu veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí

neinvestiční dotace (Veřejná‘)

Příloha - Dodatek č. 1 (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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Městský úřad Nové Město na Moravě

Věc:

Vratislavovo náměstí 103

592 31, Nové Město na Moravě

Žádost o stanovení výjimky a odkladu v čerpání a vyúčtování dotace

V návaznosti na Veřejnoprávní smlouvu o neinvestiční dotaci bych se chtěl odkázat na článek

IV odst. 8 od poskytnutí výjimky v podobě Čerpání a podání vyúčtování, z následujícího

důvodu.

o stanovení výjimky a odkladu žádám z důvodu nenadálých a neovlivnitelných události, ze

mé strany, tedy žadatele o dotaci. V průběhu čerpání dotace a výrobě krátkometrážního filmu

(rozuměno v třetině natáčení), tragicky zemřel představitel hlavní role, polský herec, Mariusz
Osmelak. Tato nenadálá událost paralyzovala celý projekt, společně s ostatním ansámblem,

který byl tvořen právě herci z těšínského divadla, kde pan Osmelak působil. Jelikož film je

založen na zimních scenériíh a tato nešt‘astná událost se přihodila na konci léta, kd,‘ měla
právě začít pre-produkce druhé Části zimního natáčení, se musel celý film pozastavit.

V současné době se pracuje na přeobsazení hlavní postavy. Z tohoto důvodu tak žádám o

udělení výjimky a odkladu v čerpání do 31. 12. 2019 a vyúčtování dotace do 31. 1. 2020,

smlouva tuto skutečnost upřesňuje v Článku IV odst. 1 a 2.

Předem děkuji za kladné vyřízení žádosti

V Novém Městě na Moravě, 29. 1. 2019

MĚSTSKÝ ťJjij) 8 Uk]ád.znak

NOVÉMĚSTOnaMoravě J/
okres ďar nad Sázavou

Zpmcovatel

Došlo: 29. 01. 2019

Č.jednecl
Počet tlstůlpřuoh .ť .—.-....—

podpis žadatele



1. Město Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo nám. 703, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené Michalem Smardou, starostou města
iČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 1224751/0100
(dále Jen „poskytovatel dotace‘)

a

2
se sídlem:
IC:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsaný v Zivnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem v Novém Městě na Moravě
(dále Jen „př,jemce dotace‘9

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. či. VII Závěrečná ustanovení odst. 2.
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace NMNMSML2O180095 ze dne 3.4.2018
tento

Dodatek Č. I

k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace
NMNMSML2OJ 80095

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. I se mění znění Či. IV Práva a povinnosti
příjemce dotace odst. 1, 2, 3, 4 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
NMNMSML2O180095 ze dne 3.4.2018 v textu:

Či. IV
Práva a povinnosti příjemce dotace

I. 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 Oj .Oi .2018.
Tuto dotaci se příjemce dotace zavazuje vyčerpat nejpozději do 31.12. 2018 s tím, že dotace:

nemůže být použita na:
a) občerstvení
b) členské příspěvky, poplatky, daně, úvěry, půjčky, penále, pokuty a dary (vyjma věcných cen)
c) investice
d) mzdové prostředky a dohody uzavírané mimo pracovní poměr, sociální a zdravotní pojištění

2. Příjemce dotace předloží poskytovateli dotace v termínu nejpozději do 31.01.2019 v souladu
se zákonem č. 563/1 991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyúčtování dotace 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 CNB 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
vtisku a pod.), že projekt byl podpořen z prostředků města, ato 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 31.01.2019.

se ruší a nahrazuje se textem v následujícím znění:

‘ čI.Iv
Práva a povinnosti příjemce dotace

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 01 .01 .201 8.
Tuto dotaci se příjemce dotace zavazuje vyčerpat nejpozději do 31.12. 2019 s tím, že dotace:

nemůže být použita na:
a) občerstvení
b) členské příspěvky, poplatky, daně, úvěry, půjčky, penále, pokuty a dary (vyjma věcných cen)
c) investice
d) mzdové prostředky a dohody uzavírané mimo pracovní poměr, sociální a zdravotní pojištění

2. Příjemce dotace předloží poskytovateli dotace v termínu nejpozději do 31.01.2020 v souladu
se zákonem č. 563/1 991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyúčtování dotace 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 CNB 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
vtisku a pod.), že projekt byl podpořen z prostředků města, ato 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 31 .01 .2020.

II.
Závěrečná ujednání

2



1. Další ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nadále v platnosti.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

3. Příjemce dotace podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto
Dodatku č. J 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“).

4. Tento Dodatek č. 1 nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv‘).
Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 dobrovolně, nad rámec zákona o registru smluv,
uveřejní město Nové Město na Moravě nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření. Pro uveřejnění
opravy platí ustanovení tohoto článku o uveřejnění obdobně.

5. 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 tohoto Dodatku č. 1.

6. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, příjemce dotace
obdrží jedno vyhotovení a poskytovatel dotace tři vyhotovení této

7. Tento Dodatek č. I byl schválen na zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě
konaném dne usnesením přijatým pod bodem programu č. .../...IZM/2019.

8. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Novém Městě na Moravě dne V dne

Poskytovatel dotace: Příjemce dotace:

Michal Šmarda
starosta
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