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č. sml. poskytovatele: MMPr-SML/1219/2016
č. sml. příjemce: ……………………......

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

Smluvní strany:

1. Statutární město Přerov
Zastoupené: Pavlem Košutkem, náměstkem primátora
Sídlo: Bratrská 709/34, 750 11  Přerov
IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu:                    1884482379/0800
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Gala, vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje

Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru řízení projektů a investic

(dále jen „poskytovatel“)

a

2. Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565
Zastoupen: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Kontaktní osoba: Milan Kerber, projektový manažer, investiční útvar

Ing. Dagmar Mašíčková, specialista, investiční útvar

(dále jen „příjemce“)

uzavírají tuto

SMLOUVU
O POSKYTNUTÍ DOTACE 

Článek I.
Účel dotace

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové investiční finanční podpory z rozpočtu 
poskytovatele ve formě dotace (dále jen „dotace“) na realizaci akce „Bečva, Přerov –
protipovodňová ochrana nad jezem 1L/08 – nábřežní betonová zídka“ (dále jen „akce“ nebo 
„stavba“).

2. Příjemce hodlá realizaci akce financovat zejména z prostředků dotačního programu Ministerstva 
zemědělství ČR 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III“. Tento dotační program 
předpokládá spoluúčast ve výši nejméně 15 % celkových nákladů na realizaci akce. Dotace bude 
použita na úhradu nákladů akce, které nebudou financovány z prostředků dotačního programu 
Ministerstva zemědělství ČR 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III“.

3. Stavba „Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana nad jezem 1L/08 – nábřežní betonová zídka“
bude po dokončení a kolaudaci v majetku České republiky s právem hospodařit pro příjemce. 
Příjemce bude stavbu po dokončení spravovat a udržovat v řádném stavu.
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4. Příjemce dotaci dle čl. II této smlouvy přijímá a zavazuje se, že bude akci realizovat na vlastní 
zodpovědnost, v souladu s právními předpisy (zejména dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů), podmínkami této smlouvy, a to nejpozději do 
30.04.2017.

5. Poskytnutí dotace je v režimu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů“).

6. 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.

      Příjemce prohlašuje, že dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních      
      samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropské unie. 

7. 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.

Článek II.
Výše dotace

Příjemci je poskytována dotace ve výši: 400.000,-- Kč (slovy: čtyřistatisíc korun českých) na 
realizaci akce uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy.

Článek III.
Způsob poskytnutí dotace

1. Dotace bude poukázána jednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy. Dotace bude poskytnuta nejpozději do 30 dnů ode dne předložení účetních 
dokladů poskytovateli prokazujících úhradu nákladů akce příjemcem minimálně ve výši 
poskytované dotace dle čl. II. této smlouvy, a to na úhradu nákladů akce, které nebudou hrazeny
z prostředků dotačního programu Ministerstva zemědělství ČR 129 260 „Podpora prevence před 
povodněmi III“. 

2. Celkové náklady na realizaci akce činí 7.000.862 Kč bez DPH, přičemž stavební náklady činí 
6.300.682,- Kč bez DPH.

3. DPH není způsobilým výdajem hrazeným z dotace ve výši zákonného nároku na odpočet DPH 
podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek IV.
Podmínky použití dotace, práva a povinnosti příjemce

1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce nejpozději do 31.12.2016. Čerpáním dotace 
se rozumí úplné předložení dokladů poskytovateli dle čl. III této smlouvy.  

2. Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně k účelu 
uvedenému v čl. I. odst. 1 této smlouvy.

3. Uznatelné výdaje akce musí vzniknout v době od 01.03.2016 do 30.04.2017 a považují se za ně 
výlučně investiční náklady akce.

4. Do uznatelných výdajů nelze zahrnout DPH ve výši zákonného nároku na odpočet DPH.
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5. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu s platnými právními předpisy, zejm. zákonem č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

6. Příjemce je povinen zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé 
zboží a služeb, příp. stavebních prací pro příjemce) umožnily kontrolnímu orgánu (tj. 
poskytovateli) prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění účelu 
kontroly.

7. Příjemce je povinen předložit poskytovateli finanční vyúčtování dotace jako součást závěrečné 
zprávy. Příjemce doloží finanční vyúčtování dotace soupisem všech účetních a dalších dokladů 
prokazujících vznik uznatelných výdajů akce. Příjemce jako součást vyúčtování doloží výši 
nákladů akce, které nebyly hrazeny z prostředků dotačního programu Ministerstva zemědělství 
ČR 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III“ a byly tak hrazeny z dotace poskytovatele 
a z vlastních zdrojů příjemce. 

8. Příjemce musí zajistit ve svém účetnictví vedení analytické účetní evidence související s realizací 
akce, tzn. účtovat na zvláštní analytické účty, na samostatné hospodářské středisko nebo na 
samostatnou zakázku. Musí být jednoznačně prokazatelné, zda byl vynaložen konkrétní výdaj na 
podporovanou akci a skutečně odpovídá charakteru akce. Evidence musí být podložena účetními 
doklady ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

9. Doklady prokazující využití dotace musí být viditelně označeny „Financováno z rozpočtu 
statutárního města Přerov“, číslem smlouvy a výší použité dotace v Kč.

10. Příjemce je povinen průběžně informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly mít 
vliv na realizaci akce a čerpání dotace.

11. Příjemce je povinen předložit závěrečnou zprávu a vyúčtování dotace poskytovateli do 
30.06.2017.

12. Příjemce je povinen po dobu deseti let od skončení akce archivovat následující dokumentaci: 
a) tuto smlouvu,
b) originály dokladů prokazujících čerpání dotace,
c) dokumentaci o zadání veřejné zakázky, 
d) závěrečnou zprávu a finanční vyúčtování dotace.

13. Nevyčerpané peněžní prostředky dotace vrátí příjemce poskytovateli v termínu do 30 
kalendářních dnů od vyúčtování dotace na bankovní účet uvedený v úvodu této smlouvy
(specifikace poskytovatele). 

Článek V.
Kontrola

1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny zejména v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, 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 vznik uznatelných výdajů projektu a využití prostředků v souladu 
s účelem projektu.
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Článek VI.
Ukončení smlouvy, sankce

1. Závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit na základě písemné dohody smluvních 
stran.

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

3. V případě, že příjemce 

a) nedoloží poskytovateli v objemu a termínu dle čl. IV odst. 7, 9, 11 řádné vyúčtování dotace,
nebo 

b) nedokončí realizaci investiční akce dle čl. I odst. 1 této smlouvy v plném rozsahu nejpozději 
do 30. 4. 2017, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně na účet poskytovatele 
ve výši 40 % z celkové výše dotace.

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, je k jednání podle této smlouvy jménem poskytovatele 
oprávněna kontaktní osoba uvedená v záhlaví smlouvy nebo jiný pověřený zaměstnanec. Toto 
ustanovení se nevztahuje na podpisy dodatků k této smlouvě a na jednání směřující k ukončení 
platnosti a účinnosti této smlouvy.

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

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

4. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě 
vyhotovení.

5.  Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna na internetové doméně
poskytovatele www.prerov.eu a současně byla vedena v evidenci smluv poskytovatele, která je
přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Za účelem zveřejnění a zařazení příjemce do evidence smluv
poskytovatele, dává příjemce souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytovatelem v
souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, v rozsahu údajů uvedených u označení smluvních stran v této 
smlouvě. 

6.  Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv na Portálu
veřejné správy České republiky.

7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich 
svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Doložka č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
O poskytnutí dotace rozhodlo Zastupitelstvo Statutárního města Přerova na …. zasedání konaném
dne …………………… usnesením č. …………………….

V Přerově dne ……………… V Brně dne ………………

…………………………………………. ………………………………………….
(poskytovatel) (příjemce)


