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poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Komunitním pracím 

z rozpočtu SML dle přílohy č. 1 důvodové zprávy v souladu s novým režimem poskytování 

dotací dle § 10 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

který byl zaveden novelou zákona o rozpočtových pravidlech (zákonem č. 24/2015 Sb.) 

s účinností od 20.2. 2015 

 

a 

 

 u k l á d á 

Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora zajistit oboustranné podepsání smlouvy o 

poskytnutí dotace Komunitním pracím z rozpočtu SML dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

v souladu s novým režimem poskytování dotací dle § 10 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, který byl zaveden novelou zákona o rozpočto-

vých pravidlech (zákonem č. 24/2015 Sb.) s účinností od 20.2. 2015 
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Důvodová zpráva 

 

Tento materiál byl schválen 6. Radou města Liberce usnesením číslo 221/15. 

Poskytnutí dotace Komunitním pracím z rozpočtu SML podléhá novému režimu poskytování 

dotací dle § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpoč-

tů, který byl zaveden novelou zákona o rozpočtových pravidlech (zákonem č. 24/2015 Sb.) s 

účinností od 20.2.2015.  

V souladu se zákonem má smlouva o poskytnutí dotace charakter veřejnoprávní smlouvy ve 

smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a musí 

obsahovat minimální požadované náležitosti dle ust. §10a zákona o rozpočtových pravidlech. 

Předkládaná Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Komunitním pracím je vypracována 

v souladu platným znění zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.  

Vzhledem k tomu, že poskytnutí dotace Komunitním pracím Liberec z rozpočtu SML zakládá 

veřejnou podporu, poskytuje se dotace v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 360/2012 ze 

dne 25.4.2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de 

minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ), tj. 

v tzv. režimu de minimis SOHZ. 

 Ve smlouvě jsou zapracovány požadavky Nařízení na poskytnutí podpory de minimis SOHZ, 

tj. zejm. požadavek na udělení pověření příjemci k poskytování služeb obecného hospodář-

ského zájmu, na které se podpora poskytuje. Poskytnutí podpory de minimis SOHZ bude za-

neseno do centrálního registru podpor malého rozsahu. Výhodou režimu de minimis SOHZ 

oproti klasickému režimu de minimis je vyšší strop pro podporu udílenou za poskytování slu-

žeb obecného hospodářského zájmu, který činí 500.000 EUR na jeden podnik za období tří 

let.  

Vzhledem k tomu, že dotace poskytnutá Komunitním pracím Liberec dle předkládané 

smlouvy přesahuje částku 50.000,- Kč, podléhá zveřejnění na internetové úřední desce SML 

dle § 10d zákona 250/2000 Sb.  

 

Navržené řešení umožní statuárnímu městu Liberec společnosti Komunitní práce o.p.s. po-

skytnout v navrženém režimu celkovou dotaci do finanční výše 500.000 EUR za období tří 

let, přičemž aktuálně město zpracovává variantní řešení budoucí poskytování provozních do-

tací předmětné společnosti.  

 

 

 

Přílohy: 

 

Příloha č.1 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

 

 

Smluvní strany: 

 

Statutární město Liberec 

 

sídlo:  nám. Dr.E.Beneše 1, 460 59, Liberec 1 

IČ:  00262978 

zastoupené: Tiborem Batthyánym, primátorem města 

(dále jen „SML“) 

 

a 

 

Komunitní práce Liberec, o.p.s. 

sídlo:  nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, PSČ 46059 

IČ:  27275558 

č.úč.:  3295053399/0800 

zastoupený/á: Bc. Klárou Tekelyovou, DiS., ředitelkou 

(dále jen „příjemce“) 

 

uzavírají v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), 

tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Liberec: 

 

 

I. Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SML na poskytování 

služeb obecného hospodářského zájmu, jak jsou vymezeny níže v čl. II.2 této smlouvy, a 

stanovení souvisejících podmínek. Poskytnutí dotace bylo schváleno usnesením Zastupi-

telstva Statutárního města Liberec č. …. ze dne ….. 

 

2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech. 

 

3. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 

změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, ve-

řejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 

4. Dotace poskytnutá příjemci dle této smlouvy je podporou de minimis ve smyslu Nařízení 

Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25.4.2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungo-

vání Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby 

obecného hospodářského zájmu, zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie dne 

24.12.2013 (de minimis SOHZ). Příjemce souhlasí se zpracováním svých identifikačních 
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údajů pro potřeby evidence podpor malého rozsahu v centrálním registru v souladu se zá-

konem 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. 

II. Účel a výše dotace 

 

1. Komunitní práce Liberec, o.p.s. byly založeny Statutárním městem Liberec za účelem 

poskytování obecně prospěšné služby veřejnosti spočívající ve vytváření a zajišťování 

časově omezených pracovních příležitostí pro dlouhodobě nezaměstnané uchazeče o za-

městnání vedené v evidenci Úřadu práce v Liberci v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.  

 

2. Statutární město Liberec pověřuje Komunitní práce Liberec, o.p.s. poskytováním služeb 

obecného hospodářského zájmu, a to v rozsahu výkonu obecně prospěšných služeb dle čl. 

3 zakládací listiny Poskytovatele, tj.:  

 

a. vytváření časově omezených pracovních příležitostí pro dlouhodobě nezaměst-

nané uchazeče o zaměstnání vedené v evidenci Úřadu práce v Liberci, a to 

i opakovaně, jejichž obsahem je zejména úklid a údržba veřejných prostranství, 

veřejných budov a komunikací a jiných obdobných činností ve prospěch obce 

nebo ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných institucí na území 

města Liberec v souladu se zněním § 112 zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti (veřejně prospěšné práce); 

 

b. poskytování společensky účelných pracovních míst zřizovaných pro uchazeče 

o zaměstnání dle § 113 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, § 25 vyhláš-

ky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 

(dále jen „služby“) 

 

3. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci v celkové výši 4 034 800,- Kč 

(slovy: čtyři miliony třicet čtyři tisíc osm set korun českých). Dotace je účelově vázána 

na úhradu provozních nákladů vynaložených příjemcem v souvislosti s poskytováním 

služeb obecného hospodářského zájmu vymezených v čl. II odst. 2 této smlouvy v roce 

2015 na území města Liberce. 

 

 

III. 

Způsob poskytnutí a čerpání dotace 

 

1. Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet č.úč.: 3295053399/0800, vedený u 

České spořitelny, a. s., a to v devíti měsíčních splátkách vždy do 10. dne příslušného ka-

lendářního měsíce. Výše první splátky činí 1 100 400,- za měsíc duben 2015, výše dalších 

splátek na období květen – prosinec 2015 je stanovena na 366 800,- Kč na měsíc.  

2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta, 

nejpozději do 31. 01. 2016. 
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3. Nevyčerpanou dotaci nebo její část je příjemce povinen vrátit nejpozději do 30.04.2016 

na účet poskytovatele č. 108692/0800, v. s. (IČ příjemce). 

 

 

IV. Povinnosti příjemce 

 

1. Příjemce se zavazuje zajišťovat a poskytovat služby dle čl. II odst. 2 minimálně do 31. 

12. 2015 a prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy splňuje veškeré podmínky pro po-

skytování služeb v souladu s touto smlouvou a s obecně závaznými právními předpisy, 

zejm. že má veškerá platná oprávnění a povolení nezbytná k vykonávání služeb dle pří-

slušných právních předpisů. V případě, že by příjemce ukončil poskytování služeb dříve, 

je povinen tuto skutečnost oznámit poskytovateli nejpozději 8 dnů před plánovaným 

ukončením poskytování služeb a vrátit poskytovateli poměrnou část poskytnuté dotace, a 

to do 15 dnů ode dne ukončení poskytování služeb. 

 

2. Příjemce se zavazuje neprodleně, avšak nejpozději do 8 dnů od okamžiku vzniku změny 

informovat písemně poskytovatele o všech změnách týkajících se identifikace příjemce, 

(zejména změna sídla, zánik oprávnění) i o všech změnách souvisejících s čerpáním po-

skytnuté dotace. 

 

3. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití dotace v souladu s účelem, 

pro který byla poskytnuta a v souladu s podmínkami v této smlouvě uvedenými. Dále od-

povídá za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví v souladu s obecně platnými 

předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění, a za jejich 

správné vyúčtování. 

 

4. a) Příjemce dotace je povinen nejpozději do 30. 4. 2016 předložit poskytovateli vyúčto-

vání dotace dokládající účelovost využití poskytnuté dotace. Součástí vyúčtování bude 

zpráva o vyhodnocení splnění účelu, na který byla dotace poskytnuta, o jejím využití a 

účetní výsledovku, tj. seznam dokladů, které se vztahují ke službám, na něž byla dotace 

poskytnuta a použita. Předložené doklady se musí vztahovat k výše uvedenému účelu a 

musí dokládat minimálně výši celkové poskytnuté částky.   

 

b) K vyúčtování předloží příjemce kopie následujících dokladů: 

 faktury nebo doklady faktury nahrazující 

 doklady o jejich úhradě: 

- u bezhotovostních plateb kopie výpisů z bankovních účtů 

- u hotovostních plateb kopie výdajových pokladních dokladů 

 

c) Kopie dokladů musí být čitelné, nesmí se překrývat a musí obsahovat předepsané nále-

žitosti. Poskytovatel je v případě potřeby oprávněn požadovat po příjemci předložení ori-

ginálních dokladů k nahlédnutí. 

 

d) V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování je příjemce dotace povinen ty-

to nedostatky odstranit do 10 pracovních dnů ode dne obdržení písemné výzvy poskytova-

tele k odstranění nedostatků, nebo v jiné lhůtě určené poskytovatelem dotace ve výzvě.  
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V. 

Kontrola 

 

1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o   

finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.128/2000Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů a zákonem o rozpočtových pravidlech kdykoli kontrolovat do-

držení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta. 

 

2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto 

článku, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí origi-

nály všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků v souladu s účelem poskyt-

nutí dotace. 

 

3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu čerpání dotace, 

tak i po dobu deseti let od ukončení financování akce ze strany poskytovatele. 

 

 

VII.  

Sankce 

 

1. Příjemce bere na vědomí, že porušení povinností vyplývajících z této smlouvy, bude řeše-

no jako porušení rozpočtové kázně v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o roz-

počtových pravidlech. 

 

2. Za méně závažná porušení povinností vyplývajících z této smlouvy, za která se uloží nižší 

odvod za porušení rozpočtové kázně, se považují tato porušení: 

a) za opožděné dodání vyúčtování dle čl. IV odst. 4 této smlouvy nejvýše o 14 dní, činí 

odvod za porušení rozpočtové kázně 2 % z poskytnuté dotace; 

b) za prodlení s vrácením nevyčerpané dotace dle čl. III odst. 3 této smlouvy maximálně 

do 10 dnů, činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté dotace; 

c) za předložení neúplného vyúčtování poskytnuté dotace, činí odvod za porušení roz-

počtové kázně 5 % z poskytnuté dotace. 

 

3. Pokud příjemce použije dotaci (případně její část) k jinému účelu, než je uveden v čl. II 

této smlouvy, považují se tyto prostředky (případně jejich část) za prostředky neoprávněně 

použité a příjemce je povinen je do 30 dnů vrátit na účet poskytovatele. 

 

4. Odvod za porušení rozpočtové kázně se neuloží, pokud jeho celková výše za všechna po-

rušení rozpočtové kázně při použití téže dotace nepřesáhne 1 000 Kč. 

 

5. Pokud příjemce ve stanovené lhůtě požadované prostředky poskytovateli nevrátí, posky-

tovatel je oprávněn požadovat od příjemce úhradu penále ve výši 1 promile z částky od-
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vodu za každý den prodlení dle zákona o rozpočtových pravidlech. Stejné penále je po-

skytovatel oprávněn požadovat v případě prodlení s vracením prostředků dle čl. III., odst. 

3. 

 

6. Pokud příjemce poruší jakoukoli jinou povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy a toto 

není porušením rozpočtové kázně, je povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve 

výši 0,1% z poskytnuté dotace za každý den porušení podmínek této smlouvy. Smluvní 

pokutu je příjemce povinen zaplatit poskytovateli na základě písemné výzvy ve lhůtě do 

15 dnů počítané ode dne následujícího po doručení této výzvy příjemci. 

 

VIII.  

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 

2. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků 

na základě dohody obou smluvních stran v souladu s ust. § 166 odst. 1 zákona č. 500/2004, 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád).  

 

3. Tuto smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran v souladu s ust. § 167 odst. 1 písm. a) 

správního řádu. Dohoda musí být učiněna v písemné formě a musí být v ní uvedeny důvo-

dy ukončení smlouvy a podmínky pro vzájemné vypořádání práv a povinností smluvních 

stran.  

 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden 

příjemce.  

 

5. Příjemce bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním této smlouvy na webových stránkách 

Statutárního města Liberec (www.liberec.cz) v souladu s ust. § 10d zákona o rozpočtových 

pravidlech, s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě. 

 

6. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně nebo zrušení 

s likvidací, je příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část nevyčerpané dotace 

nejpozději 10 dní před tím, než dojde k přeměně nebo zrušení právnické osoby s likvidací.   

 

7. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších právních předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy roz-

hodlo zastupitelstvo města Liberec usnesením č. ………. ze dne ………………. 

 

V Liberci dne:       V Liberci dne:             

 

Za poskytovatele                                                            Za příjemce  

 

 

 

………………………………………….            ………………..……………… 

http://www.liberec.cz/
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