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Příloha č. 1 

 
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  

Z FONDU PRO PARTNERSKOU SPOLUPRÁCI STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC 
 

č. … 
 
Smluvní strany: 
 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1 
IČ 002 62 978 
Zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené ………………………………………………………………………………… 
číslo bankovního účtu: ………………………………………………………………… 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 

 
a 
 
………………………………… 
Datum narození (IČ)  ………………………………… 
Bydliště (sídlo)  ………………………………… 
Číslo bankovního účtu: ………………………………… 
(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 Fondu pro partnerskou spolupráci statutárního města 
Liberec 

I. 
Předmět smlouvy 

 
Smluvní strany sjednaly na základě usnesení Zastupitelstva města Liberec č. …../2015 ze dne 
……………………. tuto smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu pro partnerskou spolupráci statutárního 
města Liberce. 

 
II. 

Účel a výše dotace 
 
1. Finanční dotace je poskytnuta účelově. Příjemce se zavazuje použít poskytnutou dotaci pouze 

k účelu vymezenému v této smlouvě. 
 

2. Dotace je poskytnuta příjemci ve výši ………………….…… Kč (slovy: ……………………………..) na realizaci 
akce ………………………………………. v období ………………………………… (nebo datum) a je účelově vázána 
na ……………………………………………………….. 

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

pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech. 
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4. 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, veřejnou finanční 
podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
5. V případě, že poskytnutí dotace bude zakládat veřejnou podporu, bude smlouva doplněna o 

následující ustanovení: 

Tato smlouva je uzavřena v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013 o 
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, které bylo 
zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 24.12.2013 (dále jen „Nařízení“). Příjemce bere na 
vědomí, že dotace poskytnutá dle této smlouvy má charakter podpory de minimis ve smyslu čl. 3 
a souhlasí s tím, že údaje o poskytnutí dotace dle této smlouvy budou vedeny v centrálním 
registru 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, v platném 
znění.  
 

III. 
Čerpání dotace 

 
1. Poskytovatel stanovuje použitelnost dotace maximálně do ………………………, výhradně však na akci 

a účel, uvedené v čl. II., bod 2. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat finanční dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta, 

v souladu s Pravidly přidělování dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci statutárního města 
Liberec. 
 

3. Nevyčerpanou dotaci je příjemce povinen vrátit nejpozději do 30 dnů po předložení vyúčtování 
dotace na účet poskytovatele č. 4376902/0800 vedený u České spořitelny, a. s., variabilní symbol 
…………………………. (číslo smlouvy). 

 
IV. 

Způsob poskytnutí finančních prostředků 
 
Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet uvedený v záhlaví smlouvy do 20 kalendářních 
dnů ode dne podpisu této smlouvy. 
 

 
V. 

Všeobecné podmínky 
 
1. Příjemce je povinen písemně oznámit poskytovateli nejpozději do 7 dnů změny týkající se 

realizace akce, identifikace příjemce či změny týkající se vlastnického vztahu k věci, na niž se 
dotace poskytuje, jakož i změny související s čerpáním poskytnuté dotace (např. změny 
v časovém plánu či termínu akce, změnu místa konání akce, zrušení akce, ohrožení realizace akce, 
změny nebo modifikace akce ovlivňující účelové určení dotace, změny v rozpočtu akce, změny 
osoby odpovědné za realizaci akce, změna sídla, bydliště, právní formy příjemce, zánik 
živnostenského oprávnění). 

 
2. Připouští-li to povaha akce, je příjemce povinen nejpozději 7 kalendářních dnů před konáním akcí 

předat či zaslat bližší informace o konání akce (např. plakát, leták, program) oddělení tiskovému 
a vnějších vztahů, e-mail: ………………….. a zároveň Městskému informačnímu centru, e-mail: 
mic@infolbc.cz.  
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3. Připouští-li to povaha akce, je pořadatel akce povinen zajistit přístup na akci dvěma osobám 
pověřeným kontrolní činností při čerpání dotace z  fondu. 

 
4. Ve všech písemných materiálech a na veřejných vystoupeních, která se přímo vztahují 

k podpořené akci, se příjemce zavazuje uvádět text tohoto znění: „Akce je podpořena Fondem 
pro partnerskou spolupráci Statutárního města Liberec“. 
Při této činnosti je příjemce povinen respektovat aktuální znění „Manuálu pro označování akcí 
podpořených  fondem Statutárního města Liberec“, který je ke stažení na webové stránce 
www.liberec.cz (Město a samospráva – Granty a dotace – Fondy města – Fond pro partnerskou 
spolupráci). 

 
5. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití veřejných prostředků v souladu 

s účelem, pro který byly poskytnuty a v souladu s podmínkami v této smlouvě uvedenými. Dále 
odpovídá 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.  

 
6. Příjemce dotace je povinen nejpozději do …………….. (datum) předložit poskytovateli písemnou 

zprávu o realizaci projektu a řádné vyúčtování poskytnuté dotace na předepsaném tiskopisu. 
 

7. Pro řádné vyúčtování dotace musí být doložen přehled o skutečných příjmech a výdajích 
vynaložených na projekt, kopie faktur nebo jiných dokladů faktury nahrazující a doklad o jejich 
zaplacení. Předložené doklady se musí vztahovat k dotované akci a musí dokládat minimálně výši 
poskytnuté dotace a výši spolufinancování projektu (minimální výše spolufinancování projektu 
příjemcem je dle pravidel přidělování dotací 20 % z původně požadované částky dotace). Kopie 
dokladů musí být čitelné, nesmí se překrývat a musí obsahovat předepsané náležitosti. 
Poskytovatel je v případě potřeby oprávněn požadovat po příjemci předložení originálních 
dokladů k nahlédnutí. 

 
8. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování je příjemce dotace povinen tyto 

nedostatky odstranit do 10 pracovních dní od obdržení písemné výzvy k jejich odstranění, nebo v 
jiné lhůtě určené poskytovatelem dotace.  

 
9. V případě, že příjemce nedodrží podmínky stanovené ve smlouvě (zejména podmínky pro 

předložení vyúčtování), nebo v případě uvedení nepravdivých údajů v předložených 
dokumentech, nebude mu poskytnuta žádná finanční dotace z Fondu pro partnerskou spolupráci 
statutárního města Liberec ani z jiného fondu města po dobu následujících dvou kalendářních let. 

 
VI. 

Kontrola a sankce  
 
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 dodržení 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 originály 
všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků v souladu s účelem poskytnutí 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. 
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4. Příjemce bere na vědomí, že každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků 
poskytnutých jako dotace je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona o rozpočtových 
pravidlech. 

 
5. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové 

kázně, a to výši dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech. 
 

6. Porušení povinností stanovených v čl. V odst. 1, 2, 3 a 4 této smlouvy a porušení povinnosti 
předložit poskytovateli písemnou zprávu o realizaci projektu ve lhůtě stanovené v čl. V odst. 6 
této smlouvy jsou považována za méně závažná porušení a uloží se za ně odvod za porušení 
rozpočtové kázně ve výši 2-10% z poskytnuté dotace.  

 
7. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil, 

povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do 
výše tohoto odvodu. 

 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení  

 
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž příjemce i poskytovatel obdrží po 

jednom stejnopisu. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
  

2. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v této smlouvě. 
 

3. 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. To platí pro příjemce 

právnické osoby podle ust. § 10a odst. 5 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlech.    
 

4. 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 rozhodlo Zastupitelstvo 
města Liberec usnesením č. ………. ze dne ………………. 

 
 
 
 
V Liberci dne:                                                        V Liberci dne: 
 
Za poskytovatele Za příjemce 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………….……   ……………………………………………………………….……
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a  u k l á d á 

 

1. Tiboru Batthyánymu, primátorovi města 

zajistit uzavírání veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s jednotlivými příjemci dotací dle 
schváleného vzoru uvedeného v příloze č. 1     

                       T: průběžně 

2. PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora,  

zajistit uzavírání veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s jednotlivými příjemci dotací dle 
schválených vzorů uvedených v přílohách č. 2 – 7     

                     T: průběžně 
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Důvodová zpráva 
 
Statutární město Liberec poskytuje dotace z fondů města a dále finanční příspěvek po-
skytovatelům služeb v sociální oblasti. Dle novelizovaného znění zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se dotace poskytují na základě veřejno-
právní smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a příjemcem. Zákon o rozpočtových 
pravidlech stanoví minimální požadované náležitosti veřejnoprávních smluv o poskytnu-
tí dotace. Současně byla novelou zákona o obcích svěřena zastupitelstvu pravomoc roz-
hodovat o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací nad 50.000 Kč. 
Z uvedených důvodů a vzhledem k množství uzavíraných dotačních smluv jsou před-
kládány orgánům města ke schválení vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dota-
ce. 
 
 
Novelou č. 24/2015 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
byla nově upravena pravidla pro poskytování dotací z územních rozpočtů. Dotace musí být 
poskytovány prostřednictvím veřejnoprávních smluv, přičemž zákon stanoví jejich minimální 
náležitosti. Současně došlo k novelizaci zákona o obcích, kdy v § 85 písm. c) byla „rozšířena“ 
výhradní pravomoc zastupitelstva obce v tom smyslu, že zastupitelstvo nyní rozhoduje nejen 
o poskytnutí dotací nad 50.000 Kč, ale též o uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskyt-
nutí.  Vzhledem k objemu uzavíraných smluv o poskytnutí dotací z fondů města a též na zá-
kladě výzvy SML pro poskytnutí finančního příspěvku poskytovatelům služeb v oblasti soci-
álních služeb (dále jen „programové dotace“) se z praktických důvodů nejeví jako vhodné 
schvalovat každou jednotlivou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí programové dotace. 
Z uvedených důvodů vypracoval odbor školství, kultury a sociálních věcí ve spolupráci 
s odborem právním a veřejných zakázek vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
s náležitostmi dle §10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a předkládá je 
orgánům města ke schválení. Při uzavírání individuálních smluv s jednotlivými žadateli pak 
již budou pouze doplněny identifikační údaje příjemce dotace, výše a účel poskytnuté dotace 
a příp. budou upravena či doplněna ustanovení týkající se režimu veřejné podpory, dle něhož 
se dotace poskytuje.  
 
Ve smlouvách o poskytnutí dotace z Fondu zdraví, Fondu prevence a z rozpočtu SML pro 
poskytovatele služeb v sociální oblasti jsou uvedena ustanovení o veřejné podpoře variantně. 
Důvodem je skutečnost, že řada žadatelů o dotaci z těchto fondů jsou poskytovateli sociálních 
služeb, jsou zařazeni do krajské sítě sociálních služeb a obdrželi pověření Libereckého kraje 
k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu. Dotace, kterou takovýmto žadatelům 
SML poskytne, vstupuje do vyrovnávací platby v rámci vícezdrojového financování sociál-
ních služeb. Z uvedených důvodů a z důvodu zajištění slučitelnosti poskytování dotací 
s pravidly veřejné podpory SML prostřednictvím dotační smlouvy přistoupí k pověření Libe-
reckého kraje a poskytnutá dotace bude součástí vyrovnávací platby (viz čl. II odst. 5 vzoro-
vých smluv uvedených v přílohách č. 4, 5 a 7). 
 
Z výše uvedených důvodů doporučuje odbor školství, kultury a sociálních věcí zastupitelstvu 
města schválit vzorové smlouvy dle příloh. 
 
 
 
 
 



 4

Přílohy: 
 
Příloha č. 1 -  Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu pro partnerskou 

spolupráci 
Příloha č. 2 –  Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Kulturního fondu 
Příloha č. 3 -  Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu pro podporu a 

rozvoj vzdělávání 
Příloha č. 4 -  Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu prevence 
Příloha č. 5 –  Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu zdraví 
Příloha č. 6 –  Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze Sportovního fondu 
Příloha č. 7 –  Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního 

města Liberec pro poskytovatele služeb v sociální oblasti  
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Příloha č. 2 
 
 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
Z KULTURNÍHO FONDU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC 

 
č. … 

 
Smluvní strany: 
 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1 
IČ 002 62 978 
Zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené ………………………………………………………………………………… 
číslo bankovního účtu: ………………………………………………………………… 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 

 
a 
 
………………………………… 
Datum narození (IČ)  ………………………………… 
Bydliště (sídlo)  ………………………………… 
Číslo bankovního účtu: ………………………………… 
(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 Kulturního fondu statutárního města Liberec 

 
I. 

Předmět smlouvy 
 
Smluvní strany sjednaly na základě usnesení Zastupitelstva města Liberec č. …../2015 ze dne 
……………………. tuto smlouvu o poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Liberce. 

 
II. 

Účel a výše dotace 
 
1. Finanční dotace je poskytnuta účelově. Příjemce se zavazuje použít poskytnutou dotaci pouze 

k účelu vymezenému v této smlouvě. 
 

2. Dotace je poskytnuta příjemci ve výši ………………….…… Kč (slovy: ……………………………..) na realizaci 
akce ………………………………………. v období ………………………………… (nebo datum) a je účelově vázána 
na ……………………………………………………….. 

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

pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech. 
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4. 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, veřejnou finanční 
podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 

5. V případě, že poskytnutí dotace bude zakládat veřejnou podporu, bude smlouva doplněna o 

následující ustanovení: 

Tato smlouva je uzavřena v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013 o 
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, které bylo 
zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 24.12.2013 (dále jen „Nařízení“). Příjemce bere na 
vědomí, že dotace poskytnutá dle této smlouvy má charakter podpory de minimis ve smyslu čl. 3 
a souhlasí s tím, že údaje o poskytnutí dotace dle této smlouvy budou vedeny v centrálním 
registru 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, v platném 
znění.  

 
 

III. 
Čerpání dotace 

 
1. Poskytovatel stanovuje použitelnost dotace maximálně do ………………………, výhradně však na akci 

a účel, uvedené v čl. II., bod 2. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat finanční dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta, 

v souladu s Pravidly přidělování dotací z Kulturního fondu statutárního města Liberec. 
 

3. Nevyčerpanou dotaci je příjemce povinen vrátit nejpozději do 30 dnů po předložení vyúčtování 
dotace na účet poskytovatele č. 4376902/0800 vedený u České spořitelny, a. s., variabilní symbol 
…………………………. (číslo smlouvy). 

 
IV. 

Způsob poskytnutí finančních prostředků 
 
Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet uvedený v záhlaví smlouvy do 20 kalendářních 
dnů ode dne podpisu této smlouvy. 
 

V. 
Všeobecné podmínky 

 
1. Příjemce je povinen písemně oznámit poskytovateli nejpozději do 7 dnů změny týkající se 

realizace akce, identifikace příjemce či změny týkající se vlastnického vztahu k věci, na niž se 
dotace poskytuje, jakož i změny související s čerpáním poskytnuté dotace (např. změny 
v časovém plánu či termínu akce, změnu místa konání akce, zrušení akce, ohrožení realizace akce, 
změny nebo modifikace akce ovlivňující účelové určení dotace, změny v rozpočtu akce, změny 
osoby odpovědné za realizaci akce, změna sídla, bydliště, právní formy příjemce, zánik 
živnostenského oprávnění). 

 
2. Připouští-li to povaha akce, je příjemce povinen nejpozději 7 kalendářních dnů před konáním 

akce předat či zaslat bližší informace o konání akce (např. plakát, leták, program) oddělení 
školství a kultury, e-mail: ………………….. a zároveň Městskému informačnímu centru, e-mail: 
mic@infolbc.cz.  
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3. Připouští-li to povaha akce, je pořadatel akce povinen zajistit přístup na akci dvěma osobám 
pověřeným kontrolní činností při čerpání dotace z Kulturního fondu. 

 
4. Ve všech písemných materiálech a na veřejných vystoupeních, která se přímo vztahují 

k podpořené akci, se příjemce zavazuje uvádět text tohoto znění: „Akce je podpořena Kulturním 
fondem statutárního města Liberec“. 
Při této činnosti je příjemce povinen respektovat aktuální znění „Manuálu pro označování akcí 
podpořených  fondem statutárního města Liberec“, který je ke stažení na webové stránce 
www.liberec.cz (Město a samospráva – Granty a dotace – Fondy města – Kulturní fond). 

 
5. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití veřejných prostředků v souladu 

s účelem, pro který byly poskytnuty a v souladu s podmínkami v této smlouvě uvedenými. Dále 
odpovídá 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.  

 
6. Příjemce dotace je povinen nejpozději do …………….. (datum) předložit poskytovateli písemnou 

zprávu o realizaci projektu a řádné vyúčtování poskytnuté dotace na předepsaném tiskopisu. 
 

7. Pro řádné vyúčtování dotace musí být doložen přehled o skutečných příjmech a výdajích 
vynaložených na projekt, kopie faktur nebo jiných dokladů faktury nahrazující a doklad o jejich 
zaplacení. Předložené doklady se musí vztahovat k dotované akci a musí dokládat minimálně výši 
poskytnuté dotace a výši spolufinancování projektu (minimální výše spolufinancování projektu 
příjemcem je dle pravidel přidělování dotací 20 % z původně požadované částky dotace). Kopie 
dokladů musí být čitelné, nesmí se překrývat a musí obsahovat předepsané náležitosti. 
Poskytovatel je v případě potřeby oprávněn požadovat po příjemci předložení originálních 
dokladů k nahlédnutí. 

 
8. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování je příjemce dotace povinen tyto 

nedostatky odstranit do 10 pracovních dní od obdržení písemné výzvy k jejich odstranění, nebo v 
jiné lhůtě určené poskytovatelem dotace.  

 
9. V případě, že příjemce nedodrží podmínky stanovené ve smlouvě (zejména podmínky pro 

předložení vyúčtování), nebo v případě uvedení nepravdivých údajů v předložených 
dokumentech, nebude mu poskytnuta žádná finanční dotace z Kulturního fondu statutárního 
města Liberec ani z jiného fondu města po dobu následujících dvou kalendářních let. 

 
VI. 

Kontrola a sankce  
 
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 dodržení 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 originály 
všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků v souladu s účelem poskytnutí 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. 
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4. Příjemce bere na vědomí, že každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků 
poskytnutých jako dotace je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona o rozpočtových 
pravidlech. 

 
5. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové 

kázně, a to výši dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech. 
 

6. Porušení povinností stanovených v čl. V odst. 1, 2, 3 a 4 této smlouvy a porušení povinnosti 

předložit poskytovateli písemnou zprávu o realizaci projektu ve lhůtě stanovené v čl. V odst. 6 

této smlouvy jsou považována za méně závažná porušení a uloží se za ně odvod za porušení 

rozpočtové kázně ve výši 2-10% z poskytnuté dotace.  

7. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil, 
povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do 
výše tohoto odvodu. 

 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení  

 
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž příjemce i poskytovatel obdrží po 

jednom stejnopisu. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
  

2. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v této smlouvě. 
 

3. 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.   
Platí pro příjemce právnické osoby, viz § 10a odst. 5 písmeno k) zákona 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
4. 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 rozhodlo Zastupitelstvo 
města Liberec usnesením č. ………. ze dne ………………. 

 
 
V Liberci dne:                                                        V Liberci dne: 
 
Za poskytovatele Za příjemce 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………….……   ……………………………………………………………….…… 
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Příloha č. 3 

 
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  

Z FONDU PRO PODPORU A ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA 
LIBEREC 

 
č. … 

 
Smluvní strany: 
 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1 
IČ 002 62 978 
Zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené ………………………………………………………………………………… 
číslo bankovního účtu: ………………………………………………………………… 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 

 
a 
 
………………………………… 
Datum narození (IČ)  ………………………………… 
Bydliště (sídlo)  ………………………………… 
Číslo bankovního účtu: ………………………………… 
(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 Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání statutárního 
města Liberec 

I. 
Předmět smlouvy 

 
Smluvní strany sjednaly na základě usnesení Zastupitelstva města Liberec č. …../2015 ze dne 
……………………. tuto smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 
statutárního města Liberce. 

 
II. 

Účel a výše dotace 
 
1. Finanční dotace je poskytnuta účelově. Příjemce se zavazuje použít poskytnutou dotaci pouze 

k účelu vymezenému v této smlouvě. 
 

2. Dotace je poskytnuta příjemci ve výši ………………….…… Kč (slovy: ……………………………..) na realizaci 
akce ………………………………………. v období ………………………………… (nebo datum) a je účelově vázána 
na ……………………………………………………….. 

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

pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech. 
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4. 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, veřejnou finanční 
podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 

5. V případě, že poskytnutí dotace bude zakládat veřejnou podporu, bude smlouva doplněna o 

následující ustanovení: 

Tato smlouva je uzavřena v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013 o 
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, které bylo 
zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 24.12.2013 (dále jen „Nařízení“). Příjemce bere na 
vědomí, že dotace poskytnutá dle této smlouvy má charakter podpory de minimis ve smyslu čl. 3 
a souhlasí s tím, že údaje o poskytnutí dotace dle této smlouvy budou vedeny v centrálním 
registru 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, v platném 
znění.  
 

 
III. 

Čerpání dotace 
 
1. Poskytovatel stanovuje použitelnost dotace maximálně do ………………………, výhradně však na akci 

a účel, uvedené v čl. II., bod 2. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat finanční dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta, 

v souladu s Pravidly přidělování dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání statutárního 
města Liberec. 
 

3. Nevyčerpanou dotaci je příjemce povinen vrátit nejpozději do 30 dnů po předložení vyúčtování 
dotace na účet poskytovatele č. 4376902/0800 vedený u České spořitelny, a. s., variabilní symbol 
…………………………. (číslo smlouvy). 

 
IV. 

Způsob poskytnutí finančních prostředků 
 
Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet uvedený v záhlaví smlouvy do 20 kalendářních 
dnů ode dne podpisu této smlouvy. 
 

V. 
Všeobecné podmínky 

 
1. Příjemce je povinen písemně oznámit poskytovateli nejpozději do 7 dnů změny týkající se 

realizace akce, identifikace příjemce či změny týkající se vlastnického vztahu k věci, na niž se 
dotace poskytuje, jakož i změny související s čerpáním poskytnuté dotace (např. změny 
v časovém plánu či termínu akce, změnu místa konání akce, zrušení akce, ohrožení realizace akce, 
změny nebo modifikace akce ovlivňující účelové určení dotace, změny v rozpočtu akce, změny 
osoby odpovědné za realizaci akce, změna sídla, bydliště, právní formy příjemce, zánik 
živnostenského oprávnění). 

 
2. Připouští-li to povaha akce, je příjemce povinen nejpozději 7 kalendářních dnů před konáním 

akce předat či zaslat bližší informace o konání akce (např. plakát, leták, program) oddělení 
školství a kultury, e-mail: ………………….. a zároveň Městskému informačnímu centru, e-mail: 
mic@infolbc.cz.  
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3. Připouští-li to povaha akce, je pořadatel akce povinen zajistit přístup na akci dvěma osobám 
pověřeným kontrolní činností při čerpání dotace z fondu. 

 
4. Ve všech písemných materiálech a na veřejných vystoupeních, která se přímo vztahují 

k podpořené akci, se příjemce zavazuje uvádět text tohoto znění: „Akce je podpořena Fondem 
pro podporu a rozvoj vzdělávání statutárního města Liberec“. 
Při této činnosti je příjemce povinen respektovat aktuální znění „Manuálu pro označování akcí 
podpořených  fondem statutárního města Liberec“, který je ke stažení na webové stránce 
www.liberec.cz (Město a samospráva – Granty a dotace – Fondy města – Fond pro podporu a 
rozvoj vzdělávání). 

 
5. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití veřejných prostředků v souladu 

s účelem, pro který byly poskytnuty a v souladu s podmínkami v této smlouvě uvedenými. Dále 
odpovídá 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.  

 
6. Příjemce dotace je povinen nejpozději do …………….. (datum) předložit poskytovateli písemnou 

zprávu o realizaci projektu a řádné vyúčtování poskytnuté dotace na předepsaném tiskopisu. 
 

7. Pro řádné vyúčtování dotace musí být doložen přehled o skutečných příjmech a výdajích 
vynaložených na projekt, kopie faktur nebo jiných dokladů faktury nahrazující a doklad o jejich 
zaplacení. Předložené doklady se musí vztahovat k dotované akci a musí dokládat minimálně výši 
poskytnuté dotace a výši spolufinancování projektu (minimální výše spolufinancování projektu 
příjemcem je dle pravidel přidělování dotací 20 % z původně požadované částky dotace). Kopie 
dokladů musí být čitelné, nesmí se překrývat a musí obsahovat předepsané náležitosti. 
Poskytovatel je v případě potřeby oprávněn požadovat po příjemci předložení originálních 
dokladů k nahlédnutí. 

 
8. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování je příjemce dotace povinen tyto 

nedostatky odstranit do 10 pracovních dní od obdržení písemné výzvy k jejich odstranění, nebo v 
jiné lhůtě určené poskytovatelem dotace.  

 
9. V případě, že příjemce nedodrží podmínky stanovené ve smlouvě (zejména podmínky pro 

předložení vyúčtování), nebo v případě uvedení nepravdivých údajů v předložených 
dokumentech, nebude mu poskytnuta žádná finanční dotace z Fondu pro podporu a rozvoj 
vzdělávání statutárního města Liberec ani z jiného fondu města po dobu následujících dvou 
kalendářních let. 

 
VI. 

Kontrola a sankce  
 
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 dodržení 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 originály 
všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků v souladu s účelem poskytnutí 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. 
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4. Příjemce bere na vědomí, že každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků 

poskytnutých jako dotace je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona o rozpočtových 
pravidlech. 

 
5. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové 

kázně, a to výši dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech. 
 

6. Porušení povinností stanovených v čl. V odst. 1, 2, 3 a 4 této smlouvy a porušení povinnosti 

předložit poskytovateli písemnou zprávu o realizaci projektu ve lhůtě stanovené v čl. V odst. 6 

této smlouvy jsou považována za méně závažná porušení a uloží se za ně odvod za porušení 

rozpočtové kázně ve výši 2-10% z poskytnuté dotace.  

7. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil, 
povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do 
výše tohoto odvodu. 

 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení  

 
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž příjemce i poskytovatel obdrží po 

jednom stejnopisu. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
  

2. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v této smlouvě. 
 

3. 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.   
Platí pro příjemce právnické osoby, viz § 10a odst. 5 písmeno k) zákona 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
4. 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 rozhodlo Zastupitelstvo 
města Liberec usnesením č. ………. ze dne ………………. 

 
 
V Liberci dne:                                                        V Liberci dne: 
 
Za poskytovatele Za příjemce 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………….……   ……………………………………………………………….…… 
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Příloha č. 4 

 
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
Z FONDU PREVENCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC 

 
č. … 

 
Smluvní strany: 
 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1 
IČ 002 62 978 
Zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené ………………………………………………………………………………… 
číslo bankovního účtu: ………………………………………………………………… 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 

 
a 
 
………………………………… 
Datum narození (IČ)  ………………………………… 
Bydliště (sídlo)  ………………………………… 
Číslo bankovního účtu: ………………………………… 
(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 Fondu prevence statutárního města Liberec 

 
I. 

Předmět smlouvy 
 
Smluvní strany sjednaly na základě usnesení Zastupitelstva města Liberec č. …../2015 ze dne 
……………………. tuto smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu prevence statutárního města Liberce. 

 
II. 

Účel a výše dotace 
 
1. Finanční dotace je poskytnuta účelově. Příjemce se zavazuje použít poskytnutou dotaci pouze 

k účelu vymezenému v této smlouvě. 
 

2. Dotace je poskytnuta příjemci ve výši ………………….…… Kč (slovy: ……………………………..) na realizaci 
akce ………………………………………. v období ………………………………… (nebo datum) a je účelově vázána 
na ……………………………………………………….. 

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

pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech. 
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4. 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, veřejnou finanční 
podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 

5. V případě, že poskytnutí dotace bude zakládat veřejnou podporu, bude smlouva doplněna o 

ustanovení o veřejné podpoře, dle následujících variant: 
Varianta podpory de minimis: 

Tato smlouva je uzavřena v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013 o 
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, které bylo 
zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 24.12.2013 (dále jen „Nařízení“). Příjemce bere na vědomí, 
že dotace poskytnutá dle této smlouvy má charakter podpory de minimis ve smyslu čl. 3 a souhlasí 
s tím, že údaje o poskytnutí dotace dle této smlouvy budou vedeny v centrálním registru 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, v platném znění.  
  
Varianta podpory „Rozhodnutí SOHZ“ 

Příjemce dotace byl pověřen Libereckým krajem k poskytování sociálních služeb jako služeb 
obecného hospodářského zájmu, a to Pověřením k poskytování služeb v obecném hospodářském 
zájmu, které bylo schváleno usnesením Rady Libereckého kraje č. 135/15/RK ze dne 10. 2. 2015 
(dále jen „Pověření“). Statutární město Liberec touto smlouvou přistupuje k Pověření Libereckého 
kraje a dotace poskytnutá touto smlouvou je součástí vyrovnávací platby v rámci vícezdrojového 
financování služeb dle čl. III Pověření. Tato smlouva je uzavřena v souladu s Rozhodnutím Komise ze 
dne 20. prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní 
podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům 
pověřeným poskytováním služby obecného hospodářského zájmu, publikováno v Úředním věstníku 
Evropské unie dne 11. 1. 2012, a dotace poskytnutá touto smlouvou je veřejnou podporou 
slučitelnou s vnitřním trhem. 

 
III. 

Čerpání dotace 
 
1. Poskytovatel stanovuje použitelnost dotace maximálně do ………………………, výhradně však na akci 

a účel, uvedené v čl. II., bod 2. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat finanční dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta, 

v souladu s Pravidly přidělování dotací z Fondu prevence statutárního města Liberec. 
 

3. Nevyčerpanou dotaci je příjemce povinen vrátit nejpozději do 30 dnů po předložení vyúčtování 
dotace na účet poskytovatele č. 4376902/0800 vedený u České spořitelny, a. s., variabilní symbol 
…………………………. (číslo smlouvy). 

 
IV. 

Způsob poskytnutí finančních prostředků 
 
Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet uvedený v záhlaví smlouvy do 20 kalendářních 
dnů ode dne podpisu této smlouvy. 
 

V. 
Všeobecné podmínky 

 



 

                                                                                                          Stránka 3 ze 5 
 

1. Příjemce je povinen písemně oznámit poskytovateli nejpozději do 7 dnů změny týkající se 
realizace akce, identifikace příjemce či změny týkající se vlastnického vztahu k věci, na niž se 
dotace poskytuje, jakož i změny související s čerpáním poskytnuté dotace (např. změny 
v časovém plánu či termínu akce, změnu místa konání akce, zrušení akce, ohrožení realizace akce, 
změny nebo modifikace akce ovlivňující účelové určení dotace, změny v rozpočtu akce, změny 
osoby odpovědné za realizaci akce, změna sídla, bydliště, právní formy příjemce, zánik 
živnostenského oprávnění). 

 
2. Připouští-li to povaha akce, je příjemce povinen nejpozději 7 kalendářních dnů před konáním 

akce předat či zaslat bližší informace o konání akce (např. plakát, leták, program) oddělení 
humanitnímu, e-mail: ………………….. a zároveň Městskému informačnímu centru, e-mail: 
mic@infolbc.cz.  

 
3. Připouští-li to povaha akce, je pořadatel akce povinen zajistit přístup na akci dvěma osobám 

pověřeným kontrolní činností při čerpání dotace z fondu. 
 
4. Ve všech písemných materiálech a na veřejných vystoupeních, která se přímo vztahují 

k podpořené akci, se příjemce zavazuje uvádět text tohoto znění: „Akce je podpořena Fondem 
prevence statutárního města Liberec“. 
Při této činnosti je příjemce povinen respektovat aktuální znění „Manuálu pro označování akcí 
podpořených  fondem statutárního města Liberec“, který je ke stažení na webové stránce 
www.liberec.cz (Město a samospráva – Granty a dotace – Fondy města – Fond prevence). 

 
5. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití veřejných prostředků v souladu 

s účelem, pro který byly poskytnuty a v souladu s podmínkami v této smlouvě uvedenými. Dále 
odpovídá 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.  

 
6. Příjemce dotace je povinen nejpozději do …………….. (datum) předložit poskytovateli písemnou 

zprávu o realizaci projektu a řádné vyúčtování poskytnuté dotace na předepsaném tiskopisu. 
 

7. Pro řádné vyúčtování dotace musí být doložen přehled o skutečných příjmech a výdajích 
vynaložených na projekt, kopie faktur nebo jiných dokladů faktury nahrazující a doklad o jejich 
zaplacení. Předložené doklady se musí vztahovat k dotované akci a musí dokládat minimálně výši 
poskytnuté dotace a výši spolufinancování projektu (minimální výše spolufinancování projektu 
příjemcem je dle pravidel přidělování dotací 20 % z původně požadované částky dotace). Kopie 
dokladů musí být čitelné, nesmí se překrývat a musí obsahovat předepsané náležitosti. 
Poskytovatel je v případě potřeby oprávněn požadovat po příjemci předložení originálních 
dokladů k nahlédnutí. 

 
8. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování je příjemce dotace povinen tyto 

nedostatky odstranit do 10 pracovních dní od obdržení písemné výzvy k jejich odstranění, nebo v 
jiné lhůtě určené poskytovatelem dotace.  

 
9. V případě, že příjemce nedodrží podmínky stanovené ve smlouvě (zejména podmínky pro 

předložení vyúčtování), nebo v případě uvedení nepravdivých údajů v předložených 
dokumentech, nebude mu poskytnuta žádná finanční dotace z Fondu prevence statutárního 
města Liberec ani z jiného fondu města po dobu následujících dvou kalendářních let. 

 
VI. 

Kontrola a sankce  
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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 dodržení 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 originály 
všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků v souladu s účelem poskytnutí 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. 
 

4. Příjemce bere na vědomí, že každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků 
poskytnutých jako dotace je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona o rozpočtových 
pravidlech. 

 
5. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové 

kázně, a to výši dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech. 
 

6. Porušení povinností stanovených v čl. V odst. 1, 2, 3 a 4 této smlouvy a porušení povinnosti 

předložit poskytovateli písemnou zprávu o realizaci projektu ve lhůtě stanovené v čl. V odst. 6 

této smlouvy jsou považována za méně závažná porušení a uloží se za ně odvod za porušení 

rozpočtové kázně ve výši 2-10% z poskytnuté dotace.  

7. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil, 
povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do 
výše tohoto odvodu. 

 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení  

 
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž příjemce i poskytovatel obdrží po 

jednom stejnopisu. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran.. 
  

2. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v této smlouvě. 
 

3. 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.   
Platí pro příjemce právnické osoby, viz § 10a odst. 5 písmeno k) zákona 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
4. 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 rozhodlo Zastupitelstvo 
města Liberec usnesením č. ………. ze dne ………………. 

 
 



 

                                                                                                          Stránka 5 ze 5 
 

 
 
 
 
V Liberci dne:                                                        V Liberci dne: 
 
Za poskytovatele Za příjemce 
 
 
 
……………………………………………………………….……   ……………………………………………………………….…… 
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Příloha č. 5 

 
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  

Z FONDU ZDRAVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC 
 

č. … 
 
Smluvní strany: 
 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1 
IČ 002 62 978 
Zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené ………………………………………………………………………………… 
číslo bankovního účtu: ………………………………………………………………… 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 

 
a 
 
………………………………… 
Datum narození (IČ)  ………………………………… 
Bydliště (sídlo)  ………………………………… 
Číslo bankovního účtu: ………………………………… 
(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 Fondu zdraví statutárního města Liberec 

 
I. 

Předmět smlouvy 
 
Smluvní strany sjednaly na základě usnesení Zastupitelstva města Liberec č. …../2015 ze dne 
……………………. tuto smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu zdraví statutárního města Liberce. 

 
II. 

Účel a výše dotace 
 
1. Finanční dotace je poskytnuta účelově. Příjemce se zavazuje použít poskytnutou dotaci pouze 

k účelu vymezenému v této smlouvě. 
 

2. Dotace je poskytnuta příjemci ve výši ………………….…… Kč (slovy: ……………………………..) na realizaci 
akce ………………………………………. v období ………………………………… (nebo datum) a je účelově vázána 
na ……………………………………………………….. 

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

pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech. 
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4. 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, veřejnou finanční 
podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
5. V případě, že poskytnutí dotace bude zakládat veřejnou podporu, bude smlouva doplněna o 

ustanovení o veřejné podpoře, dle následujících variant: 
Varianta podpory de minimis: 

Tato smlouva je uzavřena v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013 o 
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, které bylo 
zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 24.12.2013 (dále jen „Nařízení“). Příjemce bere na vědomí, 
že dotace poskytnutá dle této smlouvy má charakter podpory de minimis ve smyslu čl. 3 a souhlasí 
s tím, že údaje o poskytnutí dotace dle této smlouvy budou vedeny v centrálním registru 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, v platném znění.  
  
Varianta podpory „Rozhodnutí SOHZ“ 

Příjemce dotace byl pověřen Libereckým krajem k poskytování sociálních služeb jako služeb 
obecného hospodářského zájmu, a to Pověřením k poskytování služeb v obecném hospodářském 
zájmu, které bylo schváleno usnesením Rady Libereckého kraje č. 135/15/RK ze dne 10. 2. 2015 
(dále jen „Pověření“). Statutární město Liberec touto smlouvou přistupuje k Pověření Libereckého 
kraje a dotace poskytnutá touto smlouvou je součástí vyrovnávací platby v rámci vícezdrojového 
financování služeb dle čl. III Pověření. Tato smlouva je uzavřena v souladu s Rozhodnutím Komise ze 
dne 20. prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní 
podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům 
pověřeným poskytováním služby obecného hospodářského zájmu, publikováno v Úředním věstníku 
Evropské unie dne 11. 1. 2012, a dotace poskytnutá touto smlouvou je veřejnou podporou 
slučitelnou s vnitřním trhem. 

 
 

III. 
Čerpání dotace 

 
1. Poskytovatel stanovuje použitelnost dotace maximálně do ………………………, výhradně však na akci 

a účel, uvedené v čl. II., bod 2. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat finanční dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta, 

v souladu s Pravidly přidělování dotací z Fondu zdraví statutárního města Liberec. 
 

3. Nevyčerpanou dotaci je příjemce povinen vrátit nejpozději do 30 dnů po předložení vyúčtování 
dotace na účet poskytovatele č. 4376902/0800 vedený u České spořitelny, a. s., variabilní symbol 
…………………………. (číslo smlouvy). 

 
 

IV. 
Způsob poskytnutí finančních prostředků 

 
Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet uvedený v záhlaví smlouvy do 20 kalendářních 
dnů ode dne podpisu této smlouvy. 
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V. 
Všeobecné podmínky 

 
1. Příjemce je povinen písemně oznámit poskytovateli nejpozději do 7 dnů změny týkající se 

realizace akce, identifikace příjemce či změny týkající se vlastnického vztahu k věci, na niž se 
dotace poskytuje, jakož i změny související s čerpáním poskytnuté dotace (např. změny 
v časovém plánu či termínu akce, změnu místa konání akce, zrušení akce, ohrožení realizace akce, 
změny nebo modifikace akce ovlivňující účelové určení dotace, změny v rozpočtu akce, změny 
osoby odpovědné za realizaci akce, změna sídla, bydliště, právní formy příjemce, zánik 
živnostenského oprávnění). 

 
2. Připouští-li to povaha akce, je příjemce povinen nejpozději 7 kalendářních dnů před konáním 

akce předat či zaslat bližší informace o konání akce (např. plakát, leták, program) oddělení 
humanitnímu, e-mail: ………………….. a zároveň Městskému informačnímu centru, e-mail: 
mic@infolbc.cz.  

 
3. Připouští-li to povaha akce, je pořadatel akce povinen zajistit přístup na akci dvěma osobám 

pověřeným kontrolní činností při čerpání dotace fondu. 
 
4. Ve všech písemných materiálech a na veřejných vystoupeních, která se přímo vztahují 

k podpořené akci, se příjemce zavazuje uvádět text tohoto znění: „Akce je podpořena Fondem 
zdraví statutárního města Liberec“. 
Při této činnosti je příjemce povinen respektovat aktuální znění „Manuálu pro označování akcí 
podpořených  fondem statutárního města Liberec“, který je ke stažení na webové stránce 
www.liberec.cz (Město a samospráva – Granty a dotace – Fondy města – Fond zdraví). 

 
5. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití veřejných prostředků v souladu 

s účelem, pro který byly poskytnuty a v souladu s podmínkami v této smlouvě uvedenými. Dále 
odpovídá 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.  

 
6. Příjemce dotace je povinen nejpozději do …………….. (datum) předložit poskytovateli písemnou 

zprávu o realizaci projektu a řádné vyúčtování poskytnuté dotace na předepsaném tiskopisu. 
 

7. Pro řádné vyúčtování dotace musí být doložen přehled o skutečných příjmech a výdajích 
vynaložených na projekt, kopie faktur nebo jiných dokladů faktury nahrazující a doklad o jejich 
zaplacení. Předložené doklady se musí vztahovat k dotované akci a musí dokládat minimálně výši 
poskytnuté dotace a výši spolufinancování projektu (minimální výše spolufinancování projektu 
příjemcem je dle pravidel přidělování dotací 20 % z původně požadované částky dotace). Kopie 
dokladů musí být čitelné, nesmí se překrývat a musí obsahovat předepsané náležitosti. 
Poskytovatel je v případě potřeby oprávněn požadovat po příjemci předložení originálních 
dokladů k nahlédnutí. 

 
8. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování je příjemce dotace povinen tyto 

nedostatky odstranit do 10 pracovních dní od obdržení písemné výzvy k jejich odstranění, nebo v 
jiné lhůtě určené poskytovatelem dotace.  

 
9. V případě, že příjemce nedodrží podmínky stanovené ve smlouvě (zejména podmínky pro 

předložení vyúčtování), nebo v případě uvedení nepravdivých údajů v předložených 
dokumentech, nebude mu poskytnuta žádná finanční dotace z Fondu zdraví statutárního města 
Liberec ani z jiného fondu města po dobu následujících dvou kalendářních let. 
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VI. 
Kontrola a sankce  

 
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 dodržení 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 originály 
všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků v souladu s účelem poskytnutí 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. 
 

4. Příjemce bere na vědomí, že každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků 
poskytnutých jako dotace je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona o rozpočtových 
pravidlech. 

 
5. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové 

kázně, a to výši dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech. 
 

6. Porušení povinností stanovených v čl. V odst. 1, 2, 3 a 4 této smlouvy a porušení povinnosti 

předložit poskytovateli písemnou zprávu o realizaci projektu ve lhůtě stanovené v čl. V odst. 6 

této smlouvy jsou považována za méně závažná porušení a uloží se za ně odvod za porušení 

rozpočtové kázně ve výši 2-10% z poskytnuté dotace.  

 
7. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil, 

povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do 
výše tohoto odvodu. 

 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení  

 
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž příjemce i poskytovatel obdrží po 

jednom stejnopisu. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran.. 
  

2. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v této smlouvě. 
 

3. 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.   
Platí pro příjemce právnické osoby, viz § 10a odst. 5 písmeno k) zákona 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
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4. 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 rozhodlo Zastupitelstvo 
města Liberec usnesením č. ………. ze dne ………………. 

 
 
 
V Liberci dne:                                                        V Liberci dne: 
 
Za poskytovatele Za příjemce 
 
 
 
 
……………………………………………………………….……   ……………………………………………………………….…… 
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Příloha č. 6 

 
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  

ZE SPORTOVNÍHO FONDU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC 
 

č. … 
 
Smluvní strany: 
 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1 
IČ 002 62 978 
Zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené ………………………………………………………………………………… 
číslo bankovního účtu: ………………………………………………………………… 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 

 
a 
 
………………………………… 
Datum narození (IČ)  ………………………………… 
Bydliště (sídlo)  ………………………………… 
Číslo bankovního účtu: ………………………………… 
(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 ze Sportovního fondu statutárního města Liberec 

 
I. 

Předmět smlouvy 
 
Smluvní strany sjednaly na základě usnesení Zastupitelstva města Liberec č. …../2015 ze dne 
……………………. tuto smlouvu o poskytnutí dotace ze Sportovního fondu statutárního města Liberce. 

 
II. 

Účel a výše dotace 
 
1. Finanční dotace je poskytnuta účelově. Příjemce se zavazuje použít poskytnutou dotaci pouze 

k účelu vymezenému v této smlouvě. 
 

2. Dotace je poskytnuta příjemci ve výši ………………….…… Kč (slovy: ……………………………..) na realizaci 
akce ………………………………………. v období ………………………………… (nebo datum) a je účelově vázána 
na ……………………………………………………….. 

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

pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech. 
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4. 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, veřejnou finanční 
podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
5. V případě, že poskytnutí dotace bude zakládat veřejnou podporu, bude smlouva doplněna o 

následující ustanovení: 

Tato smlouva je uzavřena v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013 o 
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, které bylo 
zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 24.12.2013 (dále jen „Nařízení“). Příjemce bere na 
vědomí, že dotace poskytnutá dle této smlouvy má charakter podpory de minimis ve smyslu čl. 3 
a souhlasí s tím, že údaje o poskytnutí dotace dle této smlouvy budou vedeny v centrálním 
registru 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, v platném 
znění.  

 
 

III. 
Čerpání dotace 

 
1. Poskytovatel stanovuje použitelnost dotace maximálně do ………………………, výhradně však na akci 

a účel, uvedené v čl. II., bod 2. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat finanční dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta, 

v souladu s Pravidly přidělování dotací ze Sportovního fondu statutárního města Liberec. 
 

3. Nevyčerpanou dotaci je příjemce povinen vrátit nejpozději do 30 dnů po předložení vyúčtování 
dotace na účet poskytovatele č. 4376902/0800 vedený u České spořitelny, a. s., variabilní symbol 
…………………………. (číslo smlouvy). 

 
IV. 

Způsob poskytnutí finančních prostředků 
 
Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet uvedený v záhlaví smlouvy do 20 kalendářních 
dnů ode dne podpisu této smlouvy. 
 

V. 
Všeobecné podmínky 

 
1. Příjemce je povinen písemně oznámit poskytovateli nejpozději do 7 dnů změny týkající se 

realizace akce, identifikace příjemce či změny týkající se vlastnického vztahu k věci, na niž se 
dotace poskytuje, jakož i změny související s čerpáním poskytnuté dotace (např. změny 
v časovém plánu či termínu akce, změnu místa konání akce, zrušení akce, ohrožení realizace akce, 
změny nebo modifikace akce ovlivňující účelové určení dotace, změny v rozpočtu akce, změny 
osoby odpovědné za realizaci akce, změna sídla, bydliště, právní formy příjemce, zánik 
živnostenského oprávnění). 

 
2. Připouští-li to povaha akce, je příjemce povinen nejpozději 7 kalendářních dnů před konáním akcí 

předat či zaslat bližší informace o konání akce (např. plakát, leták, program) oddělení cestovního 
ruchu a sportu, e-mail: ………………….. a zároveň Městskému informačnímu centru, e-mail: 
mic@infolbc.cz.  
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3. Připouští-li to povaha akce, je pořadatel akce povinen zajistit přístup na akci dvěma osobám 
pověřeným kontrolní činností při čerpání dotace z  fondu. 

 
4. Ve všech písemných materiálech a na veřejných vystoupeních, která se přímo vztahují 

k podpořené akci, se příjemce zavazuje uvádět text tohoto znění: „Akce je podpořena 
Sportovním fondem Statutárního města Liberec“. 
Při této činnosti je příjemce povinen respektovat aktuální znění „Manuálu pro označování akcí 
podpořených  fondem Statutárního města Liberec“, který je ke stažení na webové stránce 
www.liberec.cz (Město a samospráva – Granty a dotace – Fondy města – Sportovní fond). 

 
5. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití veřejných prostředků v souladu 

s účelem, pro který byly poskytnuty a v souladu s podmínkami v této smlouvě uvedenými. Dále 
odpovídá 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.  

 
6. Příjemce dotace je povinen nejpozději do …………….. (datum) předložit poskytovateli písemnou 

zprávu o realizaci projektu a řádné vyúčtování poskytnuté dotace na předepsaném tiskopisu. 
 

7. Pro řádné vyúčtování dotace musí být doložen přehled o skutečných příjmech a výdajích 
vynaložených na projekt, kopie faktur nebo jiných dokladů faktury nahrazující a doklad o jejich 
zaplacení. Předložené doklady se musí vztahovat k dotované akci a musí dokládat minimálně výši 
poskytnuté dotace a výši spolufinancování projektu (minimální výše spolufinancování projektu 
příjemcem je dle pravidel přidělování dotací 20 % z původně požadované částky dotace). Kopie 
dokladů musí být čitelné, nesmí se překrývat a musí obsahovat předepsané náležitosti. 
Poskytovatel je v případě potřeby oprávněn požadovat po příjemci předložení originálních 
dokladů k nahlédnutí. 

 
8. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování je příjemce dotace povinen tyto 

nedostatky odstranit do 10 pracovních dní od obdržení písemné výzvy k jejich odstranění, nebo v 
jiné lhůtě určené poskytovatelem dotace.  

 
9. V případě, že příjemce nedodrží podmínky stanovené ve smlouvě (zejména podmínky pro 

předložení vyúčtování), nebo v případě uvedení nepravdivých údajů v předložených 
dokumentech, nebude mu poskytnuta žádná finanční dotace ze Sportovního fondu statutárního 
města Liberec ani z jiného fondu města po dobu následujících dvou kalendářních let. 

 
 

VI. 
Kontrola a sankce  

 
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 dodržení 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 originály 
všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků v souladu s účelem poskytnutí 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. 
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4. Příjemce bere na vědomí, že každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků 
poskytnutých jako dotace je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona o rozpočtových 
pravidlech. 

 
5. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové 

kázně, a to výši dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech. 
 

6. Porušení povinností stanovených v čl. V odst. 1, 2, 3 a 4 této smlouvy a porušení povinnosti 
předložit poskytovateli písemnou zprávu o realizaci projektu ve lhůtě stanovené v čl. V odst. 6 
této smlouvy jsou považována za méně závažná porušení a uloží se za ně odvod za porušení 
rozpočtové kázně ve výši 2-10% z poskytnuté dotace.  

 
7. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil, 

povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do 
výše tohoto odvodu. 

 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení  

 
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž příjemce i poskytovatel obdrží po 

jednom stejnopisu. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran.. 
  

2. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v této smlouvě. 
 

3. 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. To platí pro příjemce 

právnické osoby podle ust. § 10a odst. 5 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlech.    
 

4. 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 rozhodlo Zastupitelstvo 
města Liberec usnesením č. ………. ze dne ………………. 

 
 
V Liberci dne:                                                        V Liberci dne: 
 
Za poskytovatele Za příjemce 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………….……   ……………………………………………………………….…… 
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Příloha č. 7 

 
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  

Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB 
V SOCIÁLNÍ OBLASTI 

 
č. … 

 
Smluvní strany: 
 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1 
IČ 002 62 978 
Zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené ………………………………………………………………………………… 
číslo bankovního účtu: ………………………………………………………………… 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 

 
a 
 
………………………………… 
Datum narození (IČ)  ………………………………… 
Bydliště (sídlo)  ………………………………… 
Číslo bankovního účtu: ………………………………… 
(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:  

 
I. 

Předmět smlouvy 
 
Smluvní strany sjednaly na základě usnesení Zastupitelstva města Liberec č. …../2015 ze dne 
……………………. tuto smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberce pro 
poskytovatele služeb v sociální oblasti. 

 
II. 

Účel a výše dotace 
 
1. Finanční dotace je poskytnuta účelově. Příjemce se zavazuje použít poskytnutou dotaci pouze 

k účelu vymezenému v této smlouvě. 
 

2. Dotace je poskytnuta příjemci ve výši ………………….…… Kč (slovy: ……………………………..) na službu 
………………………………………. (dále jen „služba“) a je účelově vázána na úhradu nákladů 
vynaložených příjemcem při poskytování služby v období …………………………. 

 
 

3. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech. 
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4. 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, veřejnou finanční 
podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
5. V případě, že poskytnutí dotace bude zakládat veřejnou podporu, bude smlouva doplněna o 

ustanovení o veřejné podpoře, dle následujících variant: 
Varianta podpory de minimis: 

Tato smlouva je uzavřena v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013 o 
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, které bylo 
zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 24.12.2013 (dále jen „Nařízení“). Příjemce bere na vědomí, 
že dotace poskytnutá dle této smlouvy má charakter podpory de minimis ve smyslu čl. 3 a souhlasí 
s tím, že údaje o poskytnutí dotace dle této smlouvy budou vedeny v centrálním registru 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, v platném znění.  
  
Varianta podpory „Rozhodnutí SOHZ“ 

Příjemce dotace byl pověřen Libereckým krajem k poskytování sociálních služeb jako služeb 
obecného hospodářského zájmu, a to Pověřením k poskytování služeb v obecném hospodářském 
zájmu, které bylo schváleno usnesením Rady Libereckého kraje č. 135/15/RK ze dne 10. 2. 2015 
(dále jen „Pověření“). Statutární město Liberec touto smlouvou přistupuje k Pověření Libereckého 
kraje a dotace poskytnutá touto smlouvou je součástí vyrovnávací platby v rámci vícezdrojového 
financování služeb dle čl. III Pověření. Tato smlouva je uzavřena v souladu s Rozhodnutím Komise ze 
dne 20. prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní 
podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům 
pověřeným poskytováním služby obecného hospodářského zájmu, publikováno v Úředním věstníku 
Evropské unie dne 11. 1. 2012, a dotace poskytnutá touto smlouvou je veřejnou podporou 
slučitelnou s vnitřním trhem. 
 
 

III. 
Čerpání dotace 

 
1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci maximálně do ………………………, výhradně však na účel a službu 

uvedené v čl. II., bod 2.  
 
2. Příjemce se zavazuje čerpat finanční dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta, 

v souladu s Pravidly pro poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu SML pro poskytovatele služeb 
v sociální oblasti a v souladu se Závazným čerpáním dotace dle přílohy č. 1 této smlouvy. 
 

3. Nevyčerpanou dotaci je příjemce povinen vrátit nejpozději do 30 dnů po předložení vyúčtování 
dotace na účet poskytovatele č. 4376902/0800 vedený u České spořitelny, a. s., variabilní symbol 
…………………………. (číslo smlouvy). 

 
IV. 

Způsob poskytnutí finančních prostředků 
 
Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet uvedený v záhlaví smlouvy do 20 kalendářních 
dnů ode dne podpisu této smlouvy. 
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V. 
Všeobecné podmínky 

 
1. Příjemce je povinen písemně oznámit poskytovateli nejpozději do 7 dnů veškeré změny týkající se 

registrace služby, jakož i změny související s čerpáním poskytnuté dotace. 
 
2. Příjemce je povinen nejpozději 7 kalendářních dnů předem informovat poskytovatele (oddělení 

humanitní, e-mail: …………………..) o připravovaných akcích a aktualitách týkajících se podpořené 
služby a zasílat též tiskovou zprávu, kterou bude možné zveřejnit na webu poskytovatele dotace 
(www.liberec.cz), webu městského informačního centra (www.visitliberec.eu) a v Libereckém 
zpravodaji. 

 
3. Ve všech písemných materiálech, na veřejných vystoupeních a na svých webových stránkách, 

které se přímo vztahují k podpořené službě, se příjemce zavazuje uvádět, že příslušná služba či 
aktivita byla podpořena z rozpočtu statutárního města Liberec. Při této činnosti je příjemce 
povinen respektovat aktuální znění „Manuálu pro označování akcí podpořených  fondem 
statutárního města Liberec“, který je ke stažení na webové stránce www.liberec.cz (Město a 
samospráva – Granty a dotace – Fondy). 

 
4. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití veřejných prostředků v souladu 

s účelem, pro který byly poskytnuty a v souladu s podmínkami v této smlouvě uvedenými. Dále 
odpovídá 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.  

 
5. Příjemce dotace je povinen nejpozději do …………….. (datum) předložit poskytovateli na 

předepsaných tiskopisech: 
a. řádné vyúčtování poskytnuté dotace dokládající účelovost využití dotace a 
b. písemnou zprávu o poskytování služby za období, na které byla dotace poskytnuta. 
 

6. Pro řádné vyúčtování dotace příjemce doloží: 
a. přehled o skutečných příjmech a výdajích vynaložených na podpořenou službu, 
b. účetní sestavu, která prokazuje účelovost a výši využití poskytnuté dotace, a to dle členění 

jednotlivých nákladových skupin v souladu se Závazným čerpáním dotace dle přílohy č. 1 této 
smlouvy. Z účetní sestavy musí být zřetelná a kontrolovatelná výše poskytnuté dotace a výše 
jejího čerpání v daném účetním období, včetně dokladového členění (např. výsledovka 
služby, dotace, doklady). Příjemce dotace je povinen uvést na originály účetních dokladů či 
písemností souvisejících informaci o tom, jaká část nákladů byla hrazena z poskytnuté dotace, 
a tyto doklady a písemnosti uchovávat po stejnou dobu jako účetní doklad. Poskytovatel je 
v případě potřeby oprávněn požadovat po příjemci předložení originálních dokladů 
k nahlédnutí. 

 
7. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování dotace je příjemce povinen tyto 

nedostatky odstranit do 10 pracovních dní od obdržení písemné výzvy k jejich odstranění, nebo v 
jiné lhůtě určené poskytovatelem dotace.  

 
8. V případě, že příjemce použije dotaci v rozporu s podmínkami této smlouvy nebo nedodrží 

podmínky stanovené pro předložení vyúčtování, nebo v případě uvedení nepravdivých údajů 
v předložených dokumentech, nebude mu poskytnuta žádná finanční dotace z rozpočtu 
statutárního města Liberec ani z jiného fondu města po dobu následujících dvou kalendářních let. 
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VI. 
Kontrola a sankce  

 
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 dodržení 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 originály 
všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků v souladu s účelem poskytnutí dotace. 
 

3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu čerpání dotace, tak i 
po dobu deseti let od ukončení financování služby ze strany poskytovatele. 
 

4. Příjemce bere na vědomí, že každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků 
poskytnutých jako dotace je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona o rozpočtových 
pravidlech. 

 
5. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové 

kázně, a to výši dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech. 
 

6. Porušení povinností stanovených v čl. V odst. 1, 2, 3 a porušení povinnosti předložit poskytovateli 

písemnou zprávu o poskytování služby ve lhůtě stanovené v čl. V odst. 5 písm. b této smlouvy 

jsou považována za méně závažná porušení a uloží se za ně odvod za porušení rozpočtové kázně 

ve výši 2-10% z poskytnuté dotace.  

7. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil, 
povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do 
výše tohoto odvodu. 

 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení  

 
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž příjemce i poskytovatel obdrží po 

jednom stejnopisu. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
  

2. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v této smlouvě. 
 

3. 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.   
Platí pro příjemce právnické osoby, viz § 10a odst. 5 písmeno k) zákona 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
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4. 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 rozhodlo Zastupitelstvo 
města Liberec usnesením č. ………. ze dne ………………. 

 
 
 
 
V Liberci dne:                                                        V Liberci dne: 
 
Za poskytovatele Za příjemce 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………….……   ……………………………………………………………….…… 


