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Smlouva o poskytnutí dotace na podporu aktivity v oblasti EVVO
č. MMPr-SML/0570/2013

Statutární město Přerov
se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Bratrská 34, PSČ 750 11
IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825
zastoupené Ing. Jiřím Lajtochem, primátorem města
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 1884482379/0800

(dále jen předávající)

a

Český svaz ochránců přírody ZO 74/03 Lipník nad Bečvou
se sídlem Svatopluka Čecha713/32, Lipník nad Bečvou, PSČ 751 31
IČ: 64601510
zastoupený Petrem Tomášem, předsedou občanského sdružení
bankovní spojení: ČSOB, a.s., 123267477/0300

(dále jen příjemce)

uzavírají tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

Článek I
Předmět smlouvy

1. Předávající se zavazuje poskytnout příjemci účelovou dotaci ve výši 45 000,- Kč (slovy: 
čtyřicetpětttisíc Kč) na aktivitu „barevná publikace Příroda Pobečví“ spočívající ve 
vydání celobarevné publikace (náklad 1000 ks, formát A4, 160 stran, tvrdá vazba) pro 
širokou veřejnost popularizující živou i neživou přírodu v okolí řeky Bečvy (včetně 
historického přehledu území) a její vzácnosti. (dále jen Aktivita).

2. Příjemce je oprávněn v rámci Aktivity použít účelovou dotaci na úhradu nákladů 
na následující položku:

- tisk

v součtu však maximálně do výše 18 % celkových prokazatelných nákladů na Aktivitu
v uvedené položce.

Článek II
Doba plnění

1. Předávající se zavazuje poskytnout příjemci dotaci dle článku I bodu 1 této smlouvy na 
účet číslo 123267477/0300 vedený u ČSOB a.s., do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. 
Dnem poskytnutí dotace je den odepsání finančních prostředků z účtu předávajícího.

2. Dotaci lze použít na Aktivitu realizovanou v době od 1.1.2013 do 31.7.2013. Zároveň se 
příjemce zavazuje provést a ukončit Aktivitu nejpozději do 31.7.2013.
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Článek III
Použití a vyúčtování dotace

1. Příjemce se zavazuje použít dotaci na účel uvedený v článku I bodech 1 a 2 a v době 
uvedené v článku II bodě 2 této smlouvy v souladu s ustanoveními této smlouvy.

2. Příjemce se zavazuje podílet se na financování Aktivity nejméně 82 % celkových nákladů 
na položky uvedené v článku I bodě 2 této smlouvy, a to z jiných zdrojů, než je dotace od 
předávajícího. Dotací od předávajícího se rozumí i jiná dotace, než je dotace poskytnutá 
na základě této smlouvy. V případě, že skutečně vynaložené celkové náklady na účel 
uvedený v článku I bodech 1 a 2 této smlouvy budou nižší než celkové předpokládané 
náklady (dle žádosti o dotaci), lze z poskytnuté dotace použít pouze částku do výše 
odpovídající 18 % skutečně vynaložených celkových nákladů.

3. Příjemce je povinen označit vydanou publikaci a další jiné veškeré tiskoviny, informační a 
propagační materiály (vč. internetových informací) vydané v rámci Aktivity po podpisu 
této smlouvy znakem statutárního města Přerova a uvést zde, že Aktivita se koná za 
finanční spoluúčasti předávajícího.

4. Předávající uděluje příjemci souhlas s bezúplatným užitím znaku statutárního města 
Přerova pro účely uvedené v bodě 3 tohoto článku.

5. Příjemce je povinen výše uvedenou dotaci vyúčtovat formou písemné specifikace 100%
skutečných nákladů na veškeré položky, na něž byla dotace poskytnuta (uvedené v článku 
I bodě 2 této smlouvy), a to do 31.8.2013 dle přílohy této smlouvy. Pravdivost uvedených 
údajů potvrdí příjemce podpisem osoby oprávněné jednat jménem příjemce. Vyúčtování 
dotace příjemce předloží Odboru stavebního úřadu a životního prostředí Magistrátu města 
Přerova.

6. Příjemce je povinen k písemné specifikaci nákladů dle bodu 5 tohoto článku předložit 
závěrečnou zprávu, která bude obsahovat věcný popis a časový průběh Aktivity, po dvou 
výtiscích vydané publikace či propagačního materiálu, a dále doložit způsob propagace 
projektu v médiích, užití znaku statutárního města Přerova a prezentaci dotace od 
předávajícího v souladu s ustanovením článku III bodu 3 této smlouvy.

7. Nevyčerpané peněžní prostředky z dotace vrátí příjemce předávajícímu v termínu do 
31.8.2013 na účet číslo 1884482379/0800, VS 5702013 vedený u České spořitelny, a.s.

8. Předávající nebo osoba jím pověřená jsou oprávněni kontrolovat, zda příjemce 
použil poskytnutou dotaci ke sjednanému účelu a v souladu s ujednáními této 
smlouvy a zda příjemce splnil povinnosti pro něj vyplývající z této smlouvy, a to 
v rozsahu celého účetnictví příjemce. Příjemce, který je fyzickou osobou 
nepodnikající, je povinen uchovávat doklady související s poskytnutou dotací po 
dobu 5 let ode dne předložení jejího vyúčtování.
Předávající nebo osoba jím pověřená jsou oprávněni provést fyzickou kontrolu 
realizace položek projektu, na něž je dotace poskytnuta.
Příjemce s výše uvedenými kontrolami souhlasí, zavazuje se je předávajícímu nebo 
osobě jím pověřené umožnit a poskytnout předávajícímu nebo osobě jím pověřené 
veškerou součinnost.
Předávající nebo osoba jím pověřená jsou povinni provádět výše uvedené kontroly 
pouze v rozsahu nezbytném ke splnění účelu těchto kontrol.
Předávající nebo osoba jím pověřená jsou oprávněni provádět výše uvedené kontroly 
jak v průběhu, tak i po uplynutí kalendářního roku 2013. 
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9. Příjemce je povinen do 31.8.2013 na originále účetního dokladu prokazujícího náklady, na 
něž byla použita dotace dle této smlouvy, uvést údaj o tom, že tyto náklady, příp. jaká část 
těchto nákladů, byly hrazeny z prostředků této dotace (uvést číslo smlouvy).

10. Příjemce bere na vědomí, že jediným orgánem oprávněným závazně rozhodnout, zda 
dotace je či není veřejnou podporou, příp. veřejnou podporou slučitelnou se společným 
trhem, je Evropská komise. Evropská komise může rovněž uložit příjemci navrácení 
veřejné podpory spolu s příslušným úrokem. Příjemce podpisem této smlouvy stvrzuje, že 
byl s touto skutečností seznámen.

11. Příjemce je povinen Odboru stavebního úřadu a životního prostředí Magistrátu města 
Přerova písemně oznámit veškeré změny týkající se názvu, obchodní firmy, bankovního 
spojení, sídla příjemce, odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, a to nejpozději do 14 
dnů ode dne, kdy tato změna nastala nebo kdy tato změna byla přijata. Tuto povinnost se 
příjemce zavazuje plnit do 31.8.2018.

12. Je-li příjemce při využití finančních prostředků poskytnutých podle této smlouvy 
dotovaným zadavatelem podle § 2 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, je povinen postupovat při zadávání veřejné zakázky podle 
tohoto zákona."

Článek IV
Sankční ujednání

1. V případě neoprávněného použití nebo zadržení poskytnutých peněžních 
prostředků nebo jejich části příjemcem předávající postupuje v souladu 
s ustanovením § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, včetně penalizace.

2. Nesplní-li příjemce povinnost uvedenou v článku III bodě 2 této smlouvy, je povinen 
provést odvod za porušení rozpočtové kázně na účet předávajícího ve výši 10-20 % z 
celkové výše dotace.

3. Nesplní-li příjemce některou z povinností uvedených v článku III bodě 3 této smlouvy, je 
povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně na účet předávajícího ve výši 5-
10 % z celkové výše dotace.

4. Nesplní-li příjemce povinnost uvedenou v článku III bodě 6 této smlouvy, je povinen 
provést odvod za porušení rozpočtové kázně na účet předávajícího ve výši 10-20 % 
z celkové výše dotace.

5. Nesplní-li příjemce povinnost uvedenou v článku III bodě 7 této smlouvy, je povinen 
provést odvod za porušení rozpočtové kázně na účet předávajícího ve výši 5-10 % 
z celkové výše dotace.

6. Nesplní-li příjemce některou z povinností uvedených v článku III bodě 9 této smlouvy, 
předávající neposkytne příjemci či jeho právnímu nástupci v následujících třech 
kalendářních letech žádnou veřejnou finanční podporu a příjemce je povinen 
provést odvod za porušení rozpočtové kázně na účet předávajícího ve výši 
poskytnutých prostředků.

7. Nesplní-li příjemce povinnost uvedenou v článku III bodě 10 této smlouvy, je povinen 
provést odvod za porušení rozpočtové kázně na účet předávajícího ve výši 5-10 % 
z celkové výše dotace.
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8. Příjemce čestně prohlašuje, že všechny výše uváděné údaje o osobě příjemce jsou 
pravdivé. Prokáže-li se opak, je příjemce povinen provést odvod za porušení 
rozpočtové kázně na účet předávajícího ve výši 10-20 % z celkové výše dotace.

Článek V
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží předávající a jeden
příjemce. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

2. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha „Náležitosti vyúčtování dotace“.

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky.

4. Uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace schválilo Zastupitelstvo města Přerova na 
svém 18. zasedání, konaném dne 17.6.2013, usnesením č. …/../../2013.

5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají dle své svobodné vůle, nikoli v tísni a za 
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Přerově dne ……..……………

za předávajícího za příjemce

..................................................... ......................................................

Ing. Jiří Lajtoch                                        Tomáš Petr
     primátor        statutární zástupce příjemce

Příloha: Náležitosti vyúčtování dotace 


