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Město Nové Město na Moravě

NÁVRH USNESENÍ
72. Zastupitelstva města

konaného dne 7.9.2020

Žádost společnosti Bike Events s.r.o. o poskytnutí individuální neinvestiční dotace - aktualizovano

Zastupitelstvu města je předkládána žádost společnosti Bike Events s.r.o. o poskytnutí
individuální neinvestiční dotace ve výši 500 tis. Kč na zajištění pořádání UCI 2020 MTB World Cup (Světového

poháru horských kol 2020), který se bude konat ve dnech 29.9. - 4. 10.2020.

Žádost je evidovaná: čj. MUNMNM/24297/2020 ze dne 28.8.2020 včetně příloh v souladu se zák. č. 250/2000

Sb., ve znění pozdějších předpisů (viz příloha materiálu) a je předkládána k rozhodnutí.

V případě, že bude rozhodnuto o nepodpoření žádosti, bude třeba v souladu se zák. Č. 250/2000, Sb. ve znění

pozdějších předpisů, tuto skutečnost zdůvodnit.

Rada města projednala výše uvedenou žádost dne 31.8.2020 a doporučuje zastupitelstvu města schválit

dotaci ve výši 450 tis. Kč.

85 písm. c) zák. o obcích, zák. č. 250/2000 Sb.,

I. Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 450 tis. Kč společnosti Bike Events s.r.o., se sídlem
Železné 32, 662 01 Tišnov, iČ 26954397, na pořádání UCI 2020 MTB World Cup (Světového poháru

horských kol 2020) a za tímto účelem schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
této individuální neinvestiční dotace uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě, jako poskytovatelem

dotace, a Bike Events s.r.o., se sídlem Železné 32, 662 01 Tišnov, IČ 26954397, jako příjemcem dotace.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření spočívající v převodu částky 450 tis. Kč z odvětví finanční operace na odvětví sport a

zájmová činnost.

Michal Šmarda

starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Alena Lukášová

Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová

Vyjádření:

https://ejednani.nmnm.czJwgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 01.09.2020
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Po projednání s vedením města a Ing. Vlčkem, vedoucím odboru FIN, je

doporučováno zastupitelstvu města poskytnout dotaci ve výši 450 tis.

Kč. V rezervě města je v současnosti k dispozici částka ve výši 480 tis.

Kč.

Rada města projednala výše uvedenou žádost na své 29. schůzi a

doporučila zastupitelstvu města schválit dotaci ve výši 450 tis. Kč.

Stanovisko FV ZM bude prezentováno na zasedání ZM.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Žádost společnosti Bike Events s.r.o. o poskytnutí

individuální neinvestiční dotace ve výši 500 tis. Kč bude využita

na zajištění pořádání UCI 2020 MTB World Cup (Světového poháru

horských kol 2020), který se bude konat ve dnech 29.9. - 4. 10.2020.

Po projednání s vedením města a Ing. Vlčkem, vedoucím odboru FIN, je

doporučováno zastupitelstvu města poskytnutí dotace ve výši 450 tis.

Kč.

Rada města projednala výše uvedenou žádost dne 3 1.8.2020 a

doporučuje zastupitelstvu města schválit dotaci ve výši 450 tis. Kč.

Krytí dotace

Finanční prostředky budou převedeny z účelové rezervy na sport na

odvětví finanční operace, kde je v současnosti k dispozici 480 tis. Kč. V

případě poskytnutí dotace v navrhované výši zůstane v rezervě na

sport 30 tis. Kč na další případné mimořádné dotace do konce roku

2020.

Materiál obsahuje: Příloha - Žádost Bíke Events s.r.o. (Veřeiná)

Příloha - návrh veřejnoorávní smlouvy (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:

https://ejednani.nmnm.czlwgj/service?actioncz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 01.09.2020
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MĚSTSKÝÚŘAD 8 Uklád.z
NOVL MĚSTO na Moravě

M M N M 1 2 5 O 7 8 5 5 ‚

Mesto Nove Mesto na Morave Lpracovatel
vratíslavovo nám. 103, 592 31 Nové Město n i Moraý( O. 2020

Počet Iistůířiloh
o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2020 (mimřdné pöČiny)

Evidenční číslo (žadatel
nevyplňuje)

Název dotačního Mimořádné počiny

programu/výzvy

Název projektu/výzvy UCI 2020 MTB World Cup (Světový pohár

horských kol 2020)

Název/jméno a Bike Events s.r.o.

příjmení

Sídlo/adresa Železné 32, 666 01 p. Tišnov

Doručovací

adresa (pokud není
totožná se sídlem žadatele)

IČ/datum narození 26954397

Právní forma s.r.o.

Bankovní spojení Název banky: ČSOB Brno
Zadatel ‚

Cislo uctu: 194251229/0300

Statutární Jméno a příjmení: Petr Vaněk

zástupce Funkce: jednatel

právnické osoby Kontakt: 603 273 593

Bytem: Komenského 234, Řícmanice 664 01

Řešitel projektu Jméno: Petr Vaněk

Telefon a email (na Telefon: 603 273 593

řešitele projektu), WWW Email: petr.vanek73@gmail.com

stránky WWW stránky:_www.mtbnmnm.cz

Plátce DPH * ANO *NE
(*označte)

Celkový rozpočet 12.310.000.-

projektu/výzvy

Požadovaná výše dotace

(% z celkového rozpočtu 5OO.OOO Kč (4,06%)

projektu)

Finanční prostředky

žadatele (vlastní prostředky, dary. I I .810.000,- Kč (95,94%)
příjmy ze vstupného apod.)

(% z celkového rozpočtu

projektu)



Odůvodnění žádosti:

Světový pohár horských kol je akcí, která sebou nese značné finanční nároky a není možné ji uspořádat
bez finančních příspěvků veřejných institucí, jakými je město NMNM, Kraj Vysočina, MSMT. Věříme, že
tato aktivita opět výrazně posílí známost regionu Novoměstska, jako skvělé destinace pro trávení volného
času občanů CR a okolních států.
Závod SP horských kol XCO (cross country Olympic) a XCC (cross country Short Track) kategorii muži a
ženy elite, muži a ženy do 231et a závody Světové juniorské soutěže. SP MTB 2020 navazuje na osm
předešlých ročníků SP a MS v roce 2016. Tyto závody byly vždy vyhodnoceny jako nejlepší v sezoně a

MS bylo hodnoceno jako nejúspěšnější všech dob. Součástí závodu SP MTB jsou i aktivity pro amatérské
cyklisty. Samozřejmostí je i doprovodný program pro celé rodiny.
Předpokládaná účast SP je 1.000 elitních závodníků z cca 4Oti států světa, 1 .000 účastníků doprovodných
závodníků a 14.000 diváků.

INFORMACE O PROJEKTU/VÝZVĚ

Představte hlavní cĺle projektu/výzvy vč. cílové skupiny (podrobněji rozveďte

v popisu projektu/výzvy):

Cílem akce je představení olympijské discipliny XC široké veřejnosti a fanouškum tohoto krásného sportu

v CR.
Umožnění českým závodním zúčastnit se závodu Světového poháru s minimálními náklady, které jsou
často spojené s cestováním, ubytováním v zahraničí.
Významným cílem akce je představeni regionu Vysočina a CR jako vhodné destinace pro trávení volného

času v přírodě a to převážně cyklistiky a cykloturistiky.
Akce má jak lokální, národní i mezinárodní význam a oslovuje aktivní jednotlivce a rodiny s dětmi.
Významným efektem této akce je i podpora podnikatelských aktivit v oblasti turistického ruchu a služeb

v regionu Vysočina.
Využiti kompletního potenciálu Vysočina arény mimo zimní sporty.

Působnost mezinárodní * celostátní * krajská * regionální * místní *

projektu/výzvy
* označte)

Časový 29. září - 4. října 2020

harmonogram,

datum konání

projektu/výzvy

Místo realizace Vysočina Aréna, Vlachovická 1000

projektu/výzvy Nové Město na Moravě



Výstupy Přímé přenosy na ČT Sport a Red Bull TV,
projektulvýzvy Účast cca 100 novinářů z 3Oti zemí světa.

Obdržela vaše organizace již dotaci z finančních prostředků města

Nového Města na Moravě (pokud ano, uved‘te rok poskytnutí a výši dotace

- 3 léta nazpět):

Rok 2019: 350.000,- Kč

Rok 2018: 200000,- Kč

Rok 2017: 200.000,- Kč

V souladu s vypsanou výzvou poskytnout dotaci dle (*označte

variantu):

1) * nařízení EK Č. 1 407/2013 - obecné de minimis (200 tis. EUR za 3 roky)
2) * nařízení EK Č. 651/2014 ze dne 17. 6. 2014 (bloková výjimka)

Upozornění: v případě, že nebude varianta označena, bude dotace poskytnuta dle

nařízení EKČ. 1407/2013

Povinné přílohy (uvecfle dle vyhlášených výzev a dotačních programů):

PROHLÁŠENÍ:

Prohlašuji, že všechny poskytnuté informace jsou pravdivé.

Jméno a příjmení statutárního zástupce organizace: Petr Vaněk

Podpis:

V Železném

Datum: 27.8.2020 Razítko organizace:



Příloha Č.....
Rozpočet projektu

Náklady na projekt

v tis. Kč

__________

Druh výdajů celkový rozpočet úhrada z dotace

1. Osobní náklady zaměstnanců Nelze hradit

(členů) žadatele, z toho:
mzdy, platy a pojistné na SaZ P 700.000,. Nelze hradit z dotace

Jahody konané mimo pracovní poměr (u členů) 800.000,- Nelze hradit z dotace

2. Ostatní_osobní náklady, z toho:
a) Honoráře, odměny účinkujícím 900.000,.
b) Dohody konané mimo pracovní poměr

3._Cestovné, z toho:
a) Dopravní náklady žadatele I 50.000,- Nelze hradit z dotace

b) Strava a občerstvení žadatele____________ 300.000,- Nelze hradit z dotace

c) Dopravní náklady hostů

d) Ubytování hostů 400.000,-

4. Materiálové náklady
a) spotřeba materiálu, kancel. potřeby, čistící 50.000,-

---

b) spotřeba energie, vody, plynu, PHM 300.000,-
c) knihy, časopisy, odborné teXty, učebnice

d)ostatní 200.000,-

5. Služby a ostatní provozní náklady,

z toho:
a) poplatky poště, telefony, internet

b) školení

c) reklamní a propagační služby 500.000,-
d) opravy a udržování

e) ostatní 7.210.000,- 500.000,-

6. Pronájmy (plochy, objekty...) 1.300.000,-

7. Drobný dlouhodobý hmotný

majetek do

40 tis. Kč pořizovací ceny

8. Drobný dlouhodobý nehmotný

majetek

do 60. tis. Kč pořizovací ceny **

Celkem náklady 12.810.000,-



**7 dotace je možné hradit pouze do výše 40 tis. Kč

Příjmy projektu:

v tis. Kč

Celkem příjmy

[ozdíI mezi výdaji a příjmy (požadovaná výše dotace):_500.000,-Kč______

2. Očekávané příjmy (vstupné, kurzovné,
z prodeje...)

3. Jiné (specifikujte)

Y. Vlastni prostředky Reklamní smlouvy 5.050.000,-

Vstupná, pronájem plochy, startovné 4.000.000,-

Dotace MŠMT, Kraj Vysočina 3.260.000,-

12.310.000,-



1. Město Nové Město na Moravě
sídlo: Vratislavovo nám 103, 59231 Nové Město na Moravě
zastoupené: Michalem Smardou, starostou města
iČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
c.u..
(dá/e Jen ‚poskytova tel dotace‘9

a

2.. Bike Events S. r. o.
Se sídlem: Zelezné 32, 666 01 Tišnov
Zastoupená: Petrem Vaňkem, jednatelem
IC: 26954397
Bankovní spojení: ČSOB
Císlo účtu:194251229/0300
Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, spis zn: 47780
(dá/e Jen „příjemce dotace ‘)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem Ď. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřĺzenĺ), 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:

Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí neínvestíční dotace

ČI.l
Obecná ustanovení

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě na svém zasedání konaném dne
usnesením přijatým pod bodem č programu, na základě žádosti příjemce dotace
č.j. MUN MNM/24297/2020 ze dne 28.8.2020 rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové
výši Kč, slovy korun českých (dále jen „dotace‘)
přĺjemci dotace za účelem úhrady provozních nákladů spojených s pořádáním UCI 2020 MTB
World Cup (Světový pohár horských kol 2020) dnech 29. 9. 2020 — 4. 70. 2020, a to
za podmínek dále uvedených v této smlouvě.

Či. Ii
Dotace

1. Dotace je účelově vázána na úhradu provozních nákladů spojených s pořádáním UCI
2020 MTB World Cup (Světový pohár horských kol 2020) ve dnech 29. 9. 2020 — 4. 10.
2020 a přĺjemce 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 vztahujĺ se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

3. Dotace je poskytována jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu ust. Čl. 107 a Čl.
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 30-ti dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

3. Poskytovatel dotace má právo provádět kontrolu použití dotace na místě samém v souladu
s ustanoveními této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona Č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů.

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 Tuto
dotaci se příjemce dotace zavazuje vyčerpat nejpozději do 31. 12. 2020 s tím, že dotace
nemůže být použita na:

a) občerstvení
b) členské přĺspěvky, poplatky, daně, úvěry, půjčky, penále, pokuty a dary (vyjma

věcných cen)
c) mzdové prostředky a dohody uzavírané mimo pracovní poměr, sociální a zdravotní a

pojištění

2. Příjemce dotace předloží poskytovateli dotace v termínu nejpozději do 31. 1. 2021 vyúčtování
dotace s uvedením výše využité částky z této dotace a uvedením výše a účelů plateb z
dotace hrazených, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějšĺch
předpisů. Vyúčtování dotace provádí příjemce datace 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 základnĺm 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 apod.), že projekt byl podpořen zprostředků města, a to nejpozději do 31.1.
následujícího kalendářního toku.

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. 1. 2021.



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

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

7. Přemce dotace je povinen umožnit osobám pověřeným poskytovatelem dotace provádět
věcnou, právnĺ, finanční a účetní kontrolu užití poskytnuté dotace a poskytnout jim veškerou
potřebnou součinnost.

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

9. Příjemce dotace je povinen 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.nm nm .cz/manual-vizualni-identity.

10. Příjemce dotace je povinen uvádět kulturní, sportovní a dalšĺ 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.

11. 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 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.

12. 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.

13. Podmínkou uzavření této smlouvy je vypořádání všech závazků vůči poskytovateli neinvestiční
dotace, a to včetně možných reklamačních řízení, které vyplývají ze smluvnĺch vztahů mezi
příjemcem dotace a poskytovatelem dotace.

14. Nedílnou součástĺ veřejnoprávní smlouvy bude čestné prohlášenĺ, kde příjemce dotace uvede,
zda-li je či není plátce DPH, a zároveň v případě plátce DPH čestně prohlásĺ, zda může
v rámci čerpánĺ dotace dle svých aktivit uplatnit odpočet DPH na vstupu či nikoliv.

Příjemce je povinen oznámit poskytovateli dotace neprodleně změnu z neplátce DPH na
plátce DPH společně se sdělením, zda v rámci této změny v souladu s ustanovením 79 zák.
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uplatní nárok na
odpočet daně při registraci.



Příjemce je povinen, pokud mu to ustanovení 77 — 78d zákona umožňuje, uplatnit nárok na
odpočet DPH u majetku pořízeného z poskytnuté dotace v průběhu 5 let od pořízení a vrátit
poměrnou část dotace, kterou předtĺm použil na úhradu DPH příslušného majetku a která byla
uznatelným výdajem.
V případě jakékoliv následné vratky DPH při realizaci uznatelných výdajů, kterou příjemce
uplatnil či bude uplatňovat u mĺstně přĺslušného správce daně, je povinen tuto skutečnost
neprodleně písemně oznámit poskytovateli společně s provedením vratky ve výši uplatněné
DPH na účet poskytovatele Č. 1224751/0100.

ČLV
Důsledky porušení povinností příjemce dotace

Jestliže příjemce dotace poruší některou ze svých povinností stanovených mu obecně
závaznými právnĺmi předpisy nebo v čI. IV této smlouvy, je přemce dotace povinen provést
odvod za porušení rozpočtové kázně, tedy vrátit poskytovateli dotace poskytnutou dotaci
(nebo její část)ve lhůtě, kterou poskytovatel dotace stanovĺ.

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

3. V případě porušení povinností 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 Čl. IV odst. 7 a odst. 8 této
smlouvy odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně částce ve výši 20 % poskytnuté
dotace za každé jednotlivé porušenĺ 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 přĺpadě povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši
poskytnuté dotace.

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 nevrátĺ, považují se za prostředky
zadržené ve smyslu ust. 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územnĺch
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
právnĺmi předpisy ČR.

ČL Vl
Ukončení smlouvy

Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

2. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět, a to i bez udání dúvodu.
Výpovědní doba činí 3 měsíc a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího
po měsíci, ve kterém bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno druhé smluvní straně.
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3. Jestliže dojde k ukončení této smlouvy poté, co poskytovatel dotace poukázal dotaci na účet
přemce dotace, je příjemce dotace povinen vrátit poskytnuté peněžnĺ 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 ČR.

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

či. Vil
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotovenĺch 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 smluvnĺmi stranami.

3. Pokud tato smlouva či zvláštnĺ obecně závazný právní předpis nestanoví jinak, řĺdí se vztahy
dle této smlouvy příslušnými ustanoveními zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákonĺk. 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 zmocněnĺ (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“)..

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 prohlašujĺ, 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 v souladu s nařĺzením Komise (ES) Č. 1998/2006 ze dne
15.12.2006 o použití Článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de min/mis, 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
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připoj ujĺ své podpisy.

10. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva města Nové Město
na Moravě přijatým na jejĺ/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
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Příloha č. 1 Smlouvy o poskytnutí íi;Mc !bv‘ tiií dotace1

Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis)2

Název subjektu/jméno fyzické osoby

IČ/RČ

Sídlo/adresa

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 min/mis) :*

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, ajsou 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 aBB Smlouvy na podporu de minimis; nařízení Komise (ES) Č. 1535/2007 ze dne 20.12.20070
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/mis 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. Učetní 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.

7



Působení v silniční dopravě
Jsem — nejsem* subjektem působícím v oblast! silniční dopravy ve smyslu přĺslušného ustanovení
nařízenĺ 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 osobnĺch údajů, ve znění pozdějšĺch 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. 21 5/2004 Sb., o úpravě
některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění
pozdějších předpisů


