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S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 
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6.  zasedání zastupitelstva města dne: 25. 6. 2015 

 

Bod pořadu jednání:       

 

 

  

Poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů pro rok 2015  

 
 

 

Zpracoval: Ing. Michal Vinař, referent odboru ekologie a veřejného 

prostoru 

 

odbor, oddělení: odbor ekologie a veřejného prostoru 

 

telefon: 485 243 456 

 

Schválila: vedoucí oddělení       

 

 vedoucí odboru Ing. arch. Petra Farářová Veselá 

 

Projednáno: na 11. schůzi Rady města dne 2.6.2015  

 

Poznámka:       

 

Předkládá:  

p. Tibor Batthyány, v.r. 

primátor statutárního města Liberec 

Ing. Karolína Hrbková, v. r. náměstkyně primátora  
   

 

 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     
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1. Přidělení individuálních dotací v celkové výši 220.000,-Kč z rozpočtu odboru ekologie a 

veřejného prostoru, položky recyklace odpadu, následujícím žadatelům: 

 

a) ZO ČSOP Kateřinky, U Lesního divadla 39, Liberec 17, IČ: 75113252, ve výši 38.000,-

Kč na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s provozem sběrného místa pro 

podrobnou separaci odpadu v Kateřinské ulici v roce 2015. 

b) Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec I, Riegrova 16, příspěvková organizace, IČ: 

66111498, ve výši 60.000,-Kč na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s provozem 

sběrného místa pro podrobnou separaci odpadu v Riegrově ulici v roce 2015.  

c) Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje – ANNOLK, U Nisy 

745/6, Liberec 3, IČ: 70982252, ve výši 122.000,-Kč na úhradu nákladů vzniklých 

v souvislosti s provozem sběrného místa pro podrobnou separaci odpadu v Rovné ulici 

v roce 2015.  

 

2. Uzavření příslušných Veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního 

města Liberec dle příloh č. 4 – 6.  

 

a  u k l á d á 

 

Ing. arch. Petře Farářové Veselé, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru, 

zajistit s žadateli uzavření smluv o dotaci na podporu recyklace odpadů. 

T: 31.7.2015 
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Důvodová zpráva                                                                                                                     

Materiál pojednává o schválení poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů a 

ekologickou výchovu občanů města Liberce prostřednictvím sběrných míst 

v Kateřinské, Riegrově a Rovné ulici.  

Statutární město Liberec již několik let podporuje ekologickou výchovu a osvětu obyvatel 

všech věkových kategorií. Usnesením ZM č.185/05, ze dne 29.9.2005 byl schválen Plán 

odpadového hospodářství města Liberce. V závazné části (cíl č. 3.1.) je stanoven úkol 

rozšiřovat a podporovat sběr tříděného odpadu. 

V Liberci jsou provozována sběrná stanoviště na recyklovatelné odpady pro veřejnost, zde 

jsou přijímány i tříděné odpady, na které nejsou po městě Liberci rozmístěné separační 

kontejnery, jako např. směsné plasty, hliník apod. Tato stanoviště jsou občany města Liberce 

se zájmem využívána. Vedení města tuto službu pro obyvatele města rozšiřuje a podporuje 

tím, že nabízí finanční prostředky na podporu těchto sběrných stanovišť z rozpočtové položky 

– recyklace odpadu.  

Pro rok 2015 je na této položce k rozdělení 250.000,-Kč. Zmíněné finanční prostředky budou 

poskytovány formou dotace jako výpomoc subjektům zabývající se podporou a osvětou 

v oblasti recyklace odpadů, nikoliv o 100% finanční krytí nákladů na zmíněné akce.  

V minulosti byly takto podpořeny sběrná místa v Kateřinské, Riegrově a Rovné ulici. Tyto tři 

sběrné dvorečky jsou uvedené v závazné vyhlášce č. 1/2015 (Čl. 2 bod 10 – jsou v Liberci I v 

Rovné ulici, v Liberci XVII v Kateřinské ulici a Liberci I v Riegrově ulici, kde mohou fyzické 

osoby odevzdávat využitelné složky komunálního odpadu), která byla schválena na 

zastupitelstvu města dne 29.1.2015. 

Odbor ekologie a veřejného prostoru pro rok 2015 eviduje tři žádosti o Individuální dotaci na 

provoz sběrných dvorečků v Kateřinské, Riegrově a Rovné ulici. Došlé žádosti tímto 

předkládá Radě města, která stanoví konkrétní výši finančních prostředků pro jednotlivé 

žadatele. Žadatele, kteří splní podmínky pro poskytnutí dotace a konečné příjemce, předloží 

radě města a následně zastupitelstvu města Liberce ke schválení. O výsledku posouzení 

žádostí budou žadatelé informováni písemně. Vybraní zájemci o dotaci budou vyzváni 

k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace. 

Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek. 

 

1) Žádost o poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů z rozpočtu odboru ekologie 

a veřejného prostoru SML č.1/2015 

Žadatel: Český svaz ochránců přírody – základní organizace Kateřinky 

Požadovaná výše dotace: 38.000,-Kč 

Účel: Recyklační dvůr pro veřejnost v ul. Kateřinská  
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Období, na které je dotace požadována: leden – prosinec 2015 

Navrhovaná výše dotace: 38.000,-Kč      

2) Žádost o poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů z rozpočtu odboru ekologie 

a veřejného prostoru SML č.2/2015 

Žadatel: Asociace NNO Libereckého kraje 

Požadovaná výše dotace: 122.000,-Kč 

Účel: Recyklační dvůr pro veřejnost v ul. Rovná 

Období, na které je dotace požadována: leden – prosinec 2015 

Navrhovaná výše dotace:       122.000,-Kč      

 

3) Žádost o poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů z rozpočtu odboru ekologie 

a veřejného prostoru SML č.3/2015 

Žadatel: Dům dětí a mládeže Větrník, p.o. 

Požadovaná výše dotace: 60.000,-Kč 

Účel: Recyklační dvůr pro veřejnost v ul. Riegrova – areál DDM Větrník 

Období, na které je dotace požadována: leden – prosinec 2015 

Navrhovaná výše dotace:       60.000,-Kč      

 

Všichni žadatelé předložili své žádosti v kompletní podobě. Jednotlivá sběrná místa jsou 

provozována několikátým rokem.  

Vzhledem k určení příslušné položky v rozpočtu odboru ekologie a veřejného prostoru odbor 

doporučuje přidělení Individuálních dotací v navrhovaných výších.  

Přílohy: 

1. Žádost o individuální dotaci ČSOP Kateřinky 

2. Žádost o individuální dotaci ANNOLK 

3. Žádost o individuální dotaci DDM Větrník 

4. Návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 

Liberec se žadatelem ČSOP Kateřinky 

5. Návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 

Liberec se žadatelem ANNOLK 

6. Návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 

Liberec se žadatelem DDM Větrník  
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Příloha č.1 Žádost ČSOP Kateřinky na provoz sběrného dvorečku v Kateřinské 
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Příloha č.2 Žádost ANNOLK na provoz sběrného dvorečku v Rovné 
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Příloha č.3 Žádost DDM Větrník na provoz sběrného dvorečku v Riegrově 
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Příloha č. 4 Návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 

Liberec se žadatelem ČSOP Kateřinky 

 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

Z ROZPOČTU 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: Ing. arch. Petrou Farářovou Veselou, vedoucím odboru 

ekologie a veřejného prostoru 

číslo bankovního účtu: 4096302/0800, vedeného u ČS, a.s. Liberec 

(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 

 

a 

 

ZO ČSOP Kateřinky 

zapsaný ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze pod č. L 49560 

se sídlem U Lesního divadlu 39, 460 14, Liberec XVII Kateřinky  

IČ: 751 13 252 

zastoupený: Ing. arch. Ladislavem Davidem, předsedou 

číslo bankovního účtu: 222036906/0300 

(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 finanční podpory z rozpočtu poskytovatele 

ve formě dotace (dále jen „dotace“), v souladu s usnesením Zastupitelstva města Liberec 

č……… zde dne ……… 

 

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

veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.  
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4. 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 Nařízení 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. 

 

II. 

Účel a výše dotace 

 

1. Dotace je poskytnuta příjemci v celkové výši 38.000,00 Kč (slovy: 

Třicetosmticíckorunčeských) a je účelově vázána na úhradu nákladů vzniklých 

v souvislosti s provozem sběrného místa pro podrobnou separaci odpadu 

v Kateřinkách v roce 2015.  

 

2.  Z poskytnuté dotace nelze hradit následující výdaje:  

− občerstvení,  

− dary třetím osobám,  

− odpisy majetku,  

− správní a soudní poplatky, pokuty, penále, dlužné úroky a jiné sankce (rezervy na 

budoucí možné ztráty),  

− daň z přidané hodnoty (u plátců DPH), jestliže si ji příjemce dotace může uplatnit 

jako odpočet daně na vstupu,  

− členské či jiné příspěvky podobného typu,  

− cestovní náhrady nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů,  

− nákup dlouhodobého majetku 

 

III. 

Čerpání dotace 

 

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

nejpozději do 31. 12. 2015, a to výhradně na účel uvedený v čl. II této smlouvy.  

 

2. Nevyčerpanou dotaci nebo její část je příjemce povinen vrátit nejpozději do 29. 2. 2016 

na účet poskytovatele č. 4096302/0800, v. s. (IČ příjemce). 

 

IV. 

Způsob poskytnutí dotace 

 

Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet č. 222036906/0300, vedeného u ČSOB 

Liberec do 20 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 

 

V. 

Všeobecné podmínky užití dotace 
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1. 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. 

 

2. Příjemce dotace je povinen nejpozději do 29. 2. 2016 předložit poskytovateli:  

a. řádné vyúčtování poskytnuté dotace dokládající účelovost a výši využití dotace a  

b. závěrečnou písemnou zprávu o činnosti poskytovatele za období, na které byla dotace 

poskytnuta. 

 

3. Pro řádné vyúčtování dotace příjemce doloží:  

a. účetní sestavu, která prokazuje účelovost a výši využití poskytnuté dotace, a to dle 

členění jednotlivých nákladových skupin. 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).  

b. 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  

 

Předložené doklady se musí vztahovat k výše uvedenému účelu a musí dokládat 

minimálně výši celkové poskytnuté 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. 

 

4. 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. 

 

5. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména, adresy, dotačního titulu a výše poskytnuté 

dotace. 

 

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

stránkách, které se přímo vztahují k podpořené činnosti příjemce, se příjemce zavazuje 

uvádět, že příslušná činnost či akce byla podpořena z rozpočtu statutárního města 

Liberec. 

 

7. Příjemce dotace je povinen předem informovat poskytovatele, a to prostřednictvím 

městského informačního centra, o připravovaných akcích a aktualitách týkajících se 

činnosti příjemce 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. 

 

8. Příjemce se zavazuje neprodleně, avšak nejpozději do 7 dnů od okamžiku vzniku změny 

informovat písemně poskytovatele o všech změnách týkajících se identifikace příjemce, 

(zejména změna sídla, bydliště, zánik živnostenského oprávnění) či změně vlastnického 

vztahu k věci, na niž se dotace poskytuje i o všech změnách souvisejících s čerpáním 

poskytnuté dotace. 

http://www.liberec.cz/
http://www.visitliberec.eu/
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9. 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. 

 

10. 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. 

 

11. Příjemce dotace je povinen poskytovateli dotace čtvrtletně dodávat podklady pro výkaz 

EKO-KOM, a to vždy do 15. dne v příslušném měsíci, po ukončení čtvrtletí. 

 

VI. 

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 

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. 

 

 

VII. 

Sankce 

 

1. Příjemce bere na vědomí, že porušení povinností stanovených touto smlouvou je 

porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  

 

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

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

pravidlech. 

 

3. Porušení povinností stanovených v čl. V odst. 6, 7 a 8 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.  
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4. 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. 

 

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. 

 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží příjemce a 

jeden obdrží poskytovatel. 

 

4. Smluvní strany souhlasí s tím, že tato smlouva může být zveřejněna na webových 

stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů 

fyzických osob.  

 

5. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________     _______________________  

Ing. arch. Petra Farářová Veselá    Ing. arch. Ladislav David 

vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru  předseda 

 

  

http://www.liberec.cz/
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Příloha č. 5 Návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 

Liberec se žadatelem ANNOLK 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

Z ROZPOČTU 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: Ing. arch. Petrou Farářovou Veselou, vedoucím odboru 

ekologie a veřejného prostoru 

číslo bankovního účtu: 4096302/0800, vedeného u ČS, a.s. Liberec 

(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 

 

a 

 

Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje – ANNOLK  
zapsaná ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod č. L 9006 

se sídlem U Nisy 745/6, 460 01, Liberec III 

IČ: 709 82 252 

zastoupený: Mgr. Květou Morávkovou, předsedkyní 

číslo bankovního účtu: 186589772/0300 

(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 finanční podpory z rozpočtu 

poskytovatele ve formě dotace (dále jen „dotace“), v souladu s usnesením Zastupitelstva 

města Liberec č……… zde dne ……… 

 

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

veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.  
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4. 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 Nařízení 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. 

 

II. 

Účel a výše dotace 

 

1. Dotace je poskytnuta příjemci v celkové výši 122.000,00 Kč (slovy: 

Stodvacetdvaticíckorunčeských) a je účelově vázána na úhradu nákladů vzniklých 

v souvislosti s provozem sběrného místa pro podrobnou separaci odpadu v Rovné 

ulici v roce 2015.  
 

2.  Z poskytnuté dotace nelze hradit následující výdaje:  

− občerstvení,  

− dary třetím osobám,  

− odpisy majetku,  

− správní a soudní poplatky, pokuty, penále, dlužné úroky a jiné sankce (rezervy na 

budoucí možné ztráty),  

− daň z přidané hodnoty (u plátců DPH), jestliže si ji příjemce dotace může uplatnit 

jako odpočet daně na vstupu,  

− členské či jiné příspěvky podobného typu,  

− cestovní náhrady nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů,  

− nákup dlouhodobého majetku 

 

III. 

Čerpání dotace 

 

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

nejpozději do 31. 12. 2015, a to výhradně na účel uvedený v čl. II této smlouvy.  

 

2. Nevyčerpanou dotaci nebo její část je příjemce povinen vrátit nejpozději do 29. 2. 2016 

na účet poskytovatele č. 4096302/0800, v. s. (IČ příjemce). 

 

IV. 

Způsob poskytnutí dotace 

 

Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet č. 186589772/0300, vedeného u ČSOB 

Liberec do 20 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 

 

V. 

Všeobecné podmínky užití dotace 
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1. 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. 

 

 

2. Příjemce dotace je povinen nejpozději do 29. 2. 2016 předložit poskytovateli:  

a. řádné vyúčtování poskytnuté dotace dokládající účelovost a výši využití dotace a  

b. závěrečnou písemnou zprávu o činnosti poskytovatele za období, na které byla dotace 

poskytnuta. 

 

3. Pro řádné vyúčtování dotace příjemce doloží:  

a. účetní sestavu, která prokazuje účelovost a výši využití poskytnuté dotace, a to dle 

členění jednotlivých nákladových skupin. 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).  

b. 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  

 

Předložené doklady se musí vztahovat k výše uvedenému účelu a musí dokládat 

minimálně výši celkové poskytnuté 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. 

 

4. 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. 

 

5. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména, adresy, dotačního titulu a výše poskytnuté 

dotace. 

 

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

stránkách, které se přímo vztahují k podpořené činnosti příjemce, se příjemce zavazuje 

uvádět, že příslušná činnost či akce byla podpořena z rozpočtu statutárního města 

Liberec. 

 

7. Příjemce dotace je povinen předem informovat poskytovatele, a to prostřednictvím 

městského informačního centra, o připravovaných akcích a aktualitách týkajících se 

činnosti příjemce 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. 

 

8. Příjemce se zavazuje neprodleně, avšak nejpozději do 7 dnů od okamžiku vzniku změny 

informovat písemně poskytovatele o všech změnách týkajících se identifikace příjemce, 

(zejména změna sídla, bydliště, zánik živnostenského oprávnění) či změně vlastnického 

http://www.liberec.cz/
http://www.visitliberec.eu/
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vztahu k věci, na niž se dotace poskytuje i o všech změnách souvisejících s čerpáním 

poskytnuté dotace. 

 

9. 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. 

 

10. 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. 

 

11. Příjemce dotace je povinen poskytovateli dotace čtvrtletně dodávat podklady pro výkaz 

EKO-KOM, a to vždy do 15. dne v příslušném měsíci, po ukončení čtvrtletí. 

 

VI. 

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 

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. 

 

VII. 

Sankce 

 

1. Příjemce bere na vědomí, že porušení povinností stanovených touto smlouvou je 

porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  

 

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

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

pravidlech. 

 

3. Porušení povinností stanovených v čl. V odst. 6, 7 a 8 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.  
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4. 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. 

 

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. 

 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží příjemce a 

jeden obdrží poskytovatel. 

 

4. Smluvní strany souhlasí s tím, že tato smlouva může být zveřejněna na webových 

stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů 

fyzických osob.  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________     _______________________  

Ing. arch. Petra Farářová Veselá    Mgr. Květa Morávková 

vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru  předsedkyně 

  

http://www.liberec.cz/
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Příloha č. 6 Návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 

Liberec se žadatelem DDM Větrník 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

Z ROZPOČTU 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: Ing. arch. Petrou Farářovou Veselou, vedoucím odboru 

ekologie a veřejného prostoru 

číslo bankovního účtu: 4096302/0800, vedeného u ČS, a.s. Liberec 

(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 

 

a 

 

Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec I, Riegrova 16, příspěvková organizace  

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod č. Pr 514 

se sídlem Riegrova 16, 460 01, Liberec 1  

IČ: 661 11 498 

zastoupený: Janou Pavlíkovou, ředitelkou 

číslo bankovního účtu: 27-1863370247/0100 

(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 finanční podpory z rozpočtu poskytovatele 

ve formě dotace (dále jen „dotace“), v souladu s usnesením Zastupitelstva města Liberec 

č……… zde dne ……… 

 

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

veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.  
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4. 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 Nařízení 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. 

 

II. 

Účel a výše dotace 

 

1. Dotace je poskytnuta příjemci v celkové výši 60.000,00 Kč (slovy: 

Šedesátticíckorunčeských) a je účelově vázána na úhradu nákladů vzniklých 

v souvislosti s provozem sběrného místa pro podrobnou separaci odpadu v Riegrově 

ulici v roce 2015.  
 

2.  Z poskytnuté dotace nelze hradit následující výdaje:  

− občerstvení,  

− dary třetím osobám,  

− odpisy majetku,  

− správní a soudní poplatky, pokuty, penále, dlužné úroky a jiné sankce (rezervy na 

budoucí možné ztráty),  

− daň z přidané hodnoty (u plátců DPH), jestliže si ji příjemce dotace může uplatnit 

jako odpočet daně na vstupu,  

− členské či jiné příspěvky podobného typu,  

− cestovní náhrady nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů,  

− nákup dlouhodobého majetku 

 

III. 

Čerpání dotace 

 

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

nejpozději do 31. 12. 2015, a to výhradně na účel uvedený v čl. II této smlouvy.  

 

2. Nevyčerpanou dotaci nebo její část je příjemce povinen vrátit nejpozději do 29. 2. 2016 

na účet poskytovatele č. 4096302/0800, v. s. (IČ příjemce). 

 

IV. 

Způsob poskytnutí dotace 

 

Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet č. 222036906/0300, vedeného u ČSOB 

Liberec do 20 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 

 

V. 

Všeobecné podmínky užití dotace 
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1. 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. 

 

 

2. Příjemce dotace je povinen nejpozději do 29. 2. 2016 předložit poskytovateli:  

a. řádné vyúčtování poskytnuté dotace dokládající účelovost a výši využití dotace a  

b. závěrečnou písemnou zprávu o činnosti poskytovatele za období, na které byla dotace 

poskytnuta. 

 

3. Pro řádné vyúčtování dotace příjemce doloží:  

a. účetní sestavu, která prokazuje účelovost a výši využití poskytnuté dotace, a to dle 

členění jednotlivých nákladových skupin. 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).  

b. 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  

 

Předložené doklady se musí vztahovat k výše uvedenému účelu a musí dokládat 

minimálně výši celkové poskytnuté 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. 

 

4. 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. 

 

5. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména, adresy, dotačního titulu a výše poskytnuté 

dotace. 

 

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

stránkách, které se přímo vztahují k podpořené činnosti příjemce, se příjemce zavazuje 

uvádět, že příslušná činnost či akce byla podpořena z rozpočtu statutárního města 

Liberec. 

 

7. Příjemce dotace je povinen předem informovat poskytovatele, a to prostřednictvím 

městského informačního centra, o připravovaných akcích a aktualitách týkajících se 

činnosti příjemce 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. 

 

8. Příjemce se zavazuje neprodleně, avšak nejpozději do 7 dnů od okamžiku vzniku změny 

informovat písemně poskytovatele o všech změnách týkajících se identifikace příjemce, 

(zejména změna sídla, bydliště, zánik živnostenského oprávnění) či změně vlastnického 

http://www.liberec.cz/
http://www.visitliberec.eu/
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vztahu k věci, na niž se dotace poskytuje i o všech změnách souvisejících s čerpáním 

poskytnuté dotace. 

 

9. 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. 

 

10. 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. 

 

11. Příjemce dotace je povinen poskytovateli dotace čtvrtletně dodávat podklady pro výkaz 

EKO-KOM, a to vždy do 15. dne v příslušném měsíci, po ukončení čtvrtletí. 

 

VI. 

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 

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. 

 

 

VII. 

Sankce 

 

1. Příjemce bere na vědomí, že porušení povinností stanovených touto smlouvou je 

porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  

 

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

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

pravidlech. 

 

3. Porušení povinností stanovených v čl. V odst. 6, 7 a 8 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.  
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4. 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. 

 

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. 

 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží příjemce a 

jeden obdrží poskytovatel. 

 

4. Smluvní strany souhlasí s tím, že tato smlouva může být zveřejněna na webových 

stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů 

fyzických osob.  

 

5. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________     _______________________  

Ing. arch. Petra Farářová Veselá    Jana Pavlíková 

vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru  ředitelka 
 

http://www.liberec.cz/

