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Smlouva o poskytnutí mimořádné 
účelové dotace
číslo SML/xxx/2014.

Statutární město Přerov
IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825
jednající primátorem Ing. Jiřím Lajtochem
se sídlem Přerov, Bratrská 34

(dále jen předávající)

a

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2520, 2519, 2518, Jižní čtvrť III/8, 9, 10 v 
Přerově
IČ: 29461227
zapsané v rejstříku S 11001 vedená u Krajského soudu v Ostravě
jednající 

předsedkyní výboru: Romanou Vackovou

členem výboru: Romanem Kuběnou
se sídlem Jižní čtvrť III 2520/8, Přerov I - Město, 750 02 Přerov

(dále jen příjemce)

uzavírají tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

Článek I
Předmět smlouvy

1. Předávající se zavazuje poskytnout příjemci mimořádnou účelovou dotaci ve výši 
49,5 % skutečně vynaložených nákladů, maximálně však ve výši 525 000,- Kč
(slovy: pětsetdvacetpěttisíckorunčeských) na opravu střechy domu č.p. 2520, 
2519, 2518 (Jižní čtvrť III/8,9,10) spočívající ve výměně pojistné fólie na horní 
straně teplené izolace, vč. doplnění tepelné izolace a lokální opravení 
parozábrany, demontáž a montáž latí a kontralatí, dodávka latí a kontralatí, 
demontáž a zpětná montáž klempířských prvků, oprava komínové lávky, osazení 
zateplovacích sad k rámům oken, vč. kompletní dodávky a výměny střešní 
krytiny a prací souvisejících, uskutečněné v roce 2014, dle ustanovení této 
smlouvy.



2

2.  Příjemce je oprávněn použít účelovou dotaci na úhradu nákladů kterékoli z položek 
uvedených v článku I bodě 1 této smlouvy s vyloučením nákladů na: akontaci úvěru a 
úvěrové splátky, pokuty, úroky z prodlení, sankce, penále, manka a škody, úroky 
z půjček a úvěrů, daně, správní aj. poplatky, odpisy hmotného a nehmotného majetku 
bez ohledu na vlastnictví, podíl DPH na ceně, je-li příjemce jejím plátcem.

Článek II 
Doba plnění

Předávající se zavazuje poskytnout příjemci dotaci dle článku I bodu 1 této smlouvy 
v jedné splátce na účet číslo …………………………. vedený u ……………………….., 
a. s., pobočka …………………….., a to následovně:

- do 14 dnů od předložení vyúčtovací faktury na práce dle článku I bodu 1 této smlouvy
ze strany příjemce (předložení faktury nejpozději  30.11.2014)                                                                                                                    

Článek III
Poskytnutí a vyúčtování dotace

1. Příjemce se zavazuje použít dotaci na účel uvedený v článku I bodě 1 této smlouvy 
v souladu s ustanoveními této smlouvy.

2. Příjemce se zavazuje podílet se na financování celkových nákladů na rekonstrukci 
střechy domu č.p. 2520, 2519, 2518, Jižní čtvrť III/8,9,10 na jejíž položky byla dotace 
poskytnuta, minimálně   50,5 % jejích celkových nákladů, a to z jiných zdrojů než je 
dotace od předávajícího (např. z prostředků „fondu oprav“ příjemce).

3. Příjemce je povinen při realizaci díla ve společných prostorách domu, nejlépe u 
vchodů tj. na viditelném místě prezentovat znak statutárního města Přerova a finanční 
spoluúčast statutárního města Přerova na rekonstrukci střechy domu příjemce. Tuto 
povinnost se příjemce zavazuje plnit do ukončení realizace díla.

4. Předávající uděluje příjemci souhlas s bezúplatným užitím znaku statutárního města 
Přerova způsobem a v rozsahu uvedeném v článku III bodě 3 této smlouvy.

5. Příjemce se zavazuje výše uvedenou dotaci vyúčtovat formou písemné specifikace, 
dle přílohy č. 1 této smlouvy.

Z uvedené specifikace musí být patrné:

- celkové finanční částky uhrazené příjemcem (100 % skutečných nákladů příjemce)         
na jednotlivé položky rekonstrukce střechy, na níž byla dotace poskytnuta, a která 
byla realizována příjemcem v kalendářním roce, ve kterém byla uzavřena tato 
smlouva o poskytnutí dotace (věcně a časově související s kalendářním rokem 2014),

- výše dotace poskytnutá příjemci dle této smlouvy a použitá na úhradu jednotlivých 
položek rekonstrukce střechy definované v této smlouvě, která byla realizována
příjemcem v kalendářním roce, ve kterém byla uzavřena tato smlouva o poskytnutí 
dotace (věcně a časově související s kalendářním rokem 2014),
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- celkové náklady výše uvedených položek rekonstrukce střechy, realizované 
příjemcem v kalendářním roce, ve kterém byla uzavřena tato smlouva o poskytnutí 
dotace (věcně a časově související s kalendářním rokem 2014), dle přílohy č. 1 této 
smlouvy.

6. Příjemce je povinen písemnou specifikaci uvedenou v článku III bodě 5 této smlouvy 
předložit Odboru správy majetku a komunálních služeb Magistrátu města Přerova 
nejpozději do 30.11.2014. Písemná specifikace uvedená v článku III bodě 5 této 
smlouvy musí být v případě osobního doručení zaevidována na podatelně Magistrátu 
města Přerova nejpozději dne 30.11.2014, v případě zaslání poštou je rozhodující pro 
dodržení termínu datum poštovního razítka, nejpozději dne 30.11.2014.

7. Příjemce je povinen k písemné specifikaci uvedené v článku III bodě 5 této smlouvy 
předložit užití znaku statutárního města Přerova v souladu s ustanovením článku III 
bodu 3 této smlouvy např. fotodokumentací.

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 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 rekonstrukce střechy 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 2014.

9. Příjemce je povinen do 30.11.2014 na originále dokladu prokazujícího náklady,     
na než byla použita dotace dle této smlouvy, uvést údaj o tom, že tyto náklady, 
příp. jaká část těchto nákladů, byly hrazeny z prostředků této dotace.

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 správy majetku a komunálních služeb Magistrátu města 
Přerova písemně oznámit veškeré změny týkající se názvu, obchodní firmy, 
bankovního spojení, sídla příjemce nebo jména, příjmení, bydliště, místa podnikání 
příjemce, 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 31.12.2014.

12. Použije-li příjemce finanční prostředky poskytnuté dle této smlouvy na zhodnocení 
majetku ve vlastnictví předávajícího, příjemce se zavazuje, že nebude po předávajícím 
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požadovat protihodnotu či finanční kompenzaci toho, oč se hodnota tohoto majetku 
tímto zhodnocením zvýšila, a to ani po skončení užívání tohoto majetku příjemcem. 

14. 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. V případě, že příjemce neuvede pravdivé údaje do čestného prohlášení, které je 
přílohou č. 3 žádosti o poskytnutí dotace, je povinen provést odvod za porušení 
rozpočtové kázně ve výši poskytnutých prostředků a předávající neposkytne 
příjemci či jeho právnímu nástupci v následujících třech letech žádnou veřejnou 
finanční podporu.   

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. 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.

7. Nesplní-li příjemce některou z povinností uvedených v článku III bodě 9 této 
smlouvy, předávající neposkytne příjemci či jeho právnímu nástupci v násle-
dujících třech kalendářních letech žádnou veřejnou finanční podporu. Tímto 
ujednáním není dotčen postup podle příslušných ustanovení zákona č. 255/2012 Sb., 
o kontrole (kontrolní řád).

8. Nesplní-li příjemce povinnost uvedenou v článku III bodě 12, je povinen provést 
odvod za porušení rozpočtové kázně na účet předávajícího ve výši 5-10 % 
z celkové výše dotace.
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9. 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 předávající obdrží dva 
výtisky a příjemce jeden výtisk. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou 
smluvních stran.

2. Uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace schválilo Zastupitelstvo města Přerova 
na svém …………… zasedání, konaném dne…………….., usnesením č. ………  .

3. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají po vzájemném projednání, dle své 
pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Přerově dne ………………

………………………………................      ............................VYPSAT ……...........
               Ing. Jiří Lajtoch                                                    statutární zástupce (-i)
                     primátor                                                                  příjemce
                                                                                    (příp. zástupce na základě plné moci)  

Přílohy: 
VYPSAT – např.: Příloha č. 1 - vyúčtování 


