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Návrh pro 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 30. 4. 2019 

Zpravodaj:  Ing. Petr Měřínský, primátor 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Výpověď veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje podání výpovědi veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. SML/0852/2016 uzavřené 

dne 15.2.2016 mezi statutárním městem Přerovem jako poskytovatelem a paní V*** Š***, se sídlem 

nám. Svobody 1875/14, 750 02 Přerov, Přerov I-Město, IČ: 10638539. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova  

Rada města Přerova na své 13. schůzi konané dne 4.4.2019 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 

schválit podání výpovědi veřejnoprávní smlouvy dle návrhu na usnesení. 

 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora doporučuje schválit usnesení dle návrhu na usnesení.  

 

Útvar interního auditu a kontroly 

Útvar interního auditu a kontroly doporučuje schválit usnesení dle návrhu na usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Dne 15.2.2016 byla uzavřena veřejnoprávní smlouva č. SML/0852/2016 o poskytnutí dotace mezi 

statutárním městem Přerovem jako poskytovatelem a paní V***Š***, IČ: 10638539, se sídlem Přerov 

I-Město, nám. Svobody 1875/14, 750 02 Přerov jako příjemcem. Výše poskytnuté dotace činila 40.000 

Kč a byla určena na náklady položek uskutečněných v období od 1.1.2016 do 31.12.2016 v souvislosti 



s provozem kulturního zařízení v budově bez č.p./č.e. postavené na pozemku p.č. 3435/2 v k.ú. Přerov 

(Divadelní klub Véčko). 

  

Podle článku III odst. 5 této smlouvy se příjemce zavázal výše uvedenou dotaci finančně vypořádat 

formou písemné specifikace dle přílohy smlouvy a tuto písemnou specifikaci (vyúčtování) předložit 

Kanceláři primátora nejpozději do 31.1.2017. 

  

Dále podle článku III odst. 9 této smlouvy je poskytovatel nebo osoba jím pověřená oprávněna 

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. Dále je poskytovatel nebo osoba jím pověřená oprávněna provést fyzickou 

kontrolu realizace položek provozu zařízení, na něž je dotace poskytnuta. Dle tohoto článku smlouvy 

příjemce s výše uvedenými kontrolami souhlasí, zavazuje se je poskytovateli nebo osobě jím pověřené 

umožnit a poskytnout poskytovateli nebo osobě jím pověřené veškerou potřebnou součinnost. 

Poskytovatel nebo osoba jím pověřená jsou oprávněni provádět výše uvedené kontroly jak v průběhu, 

tak i po uplynutí kalendářního roku 2016. 

  

Příjemce dotace paní Š*** nepředložila vyúčtování ve stanoveném termínu. Vzhledem k tomu 

Kancelář primátora zaslala výzvu k provedení opatření k nápravě (doložení výúčtování); vyúčtování 

dotace paní Š*** doložila až dne 27.9.2017 (vyúčtování nebylo zpracováno na formuláři, který je 

přílohou smlouvy o poskynutí dotace). 

  

Dále dle sdělení Útvaru interního auditu a kontroly (ÚIAK) ode dne 3.8.2018 byl s paní Š*** 

domlouván termín provedení kontroly použití dotace, nejprve telefonicky a prostřednictvím SMS 

zpráv. Konkrétní termín byl dohodnut na 17.9.2018, paní Š*** však na domluveném místě nebyla. 

Poté bylo paní Š*** zasláno oznámení o zahájení kontroly, které si převzala dne 5.11.2018, se 

stanovením termínu kontroly na 26.11.2018. V uvedeném termínu se však paní Š***nedostavila, ani 

jinak nereagovala. Dále byla paní Š*** zaslána výzva k poskytnutí součinnosti ze dne 4.12.2018 a byl 

stanoven další termín kontroly na 20.12.2018. V uvedeném termínu se paní Š*** na ÚIAK dostavila, 

avšak předložila pouze fotografii znaku města Přerova umístěného na zdi (pro doložení povinnosti 

prokázat prezentaci znaku statutárního města Přerova dle článku III odst. 3 smlouvy) a kopii 

dokumentu prokazujícího vyúčtování dotace; tentýž dokument však předložila již 27.9.2018 na 

Kanceláři primátora (viz výše). Originální doklady prokazující, jakým způsobem byla dotace použita, 

však paní Š*** ke kontrole nepředložila. Dále paní Š***na jednání dne 20.12.2018 na ÚIAK sdělila, 

že se dostaví k dalšímu řešení této záležitosti dne 27.12.2018. V tomto termínu se však již opět 

nedostavila, ani jinak nereagovala. 

  

Vzhledem k tomu, že paní Š*** jako příjemce dotace nesplnila svou povinnost dle článku III odst. 9 

smlouvy, tj. neposkytla poskytovateli, resp. jím pověřeným osobám součinnost pro provedení 

kontroly, zda poskytnuté finanční prostředky použila v souladu se stanoveným účelem, a tedy 

neumožnila provedení této kontroly, je orgánům obce předkládán návrh na podání výpovědi 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, neboť dle článku V odst. 3 smlouvy je poskytovatel 

oprávněn vypovědět smlouvu z důvodu porušení povinností příjemce stanovených smlouvou. 

  

Bude-li uvedené právní jednání (výpověď smlouvy) schváleno, pak bude výpověď smlouvy podána a 

příjemci doručena. Poté bude následovat postup podle čl. V odst. 5 smlouvy, tj. výpovědní lhůta bude 

činit 10 dnů a počne běžet dnem následujícím po jejím doručení příjemci, přičemž účinky doručení 

nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil. Příjemce 

následně bude povinen vrátit poskytnuté peněžní prostředky bezhotovostním převodem na účet 

poskytovatele nejpozději do 7 dnů od ukončení smlouvy výpovědí, nebude-li ve výpovědi uvedena 

delší lhůta. Pokud příjemce poskytnuté peněžní prostředky ve stanovené lhůtě nevrátí poskytovateli, 

považují se tyto peněžní prostředky za zadržené podle § 22 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Zadržení peněžních 

prostředků by bylo považováno za porušení rozpočtové kázně podle § 22 odst. 1 cit. zákona s 

povinností provést odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele včetně penalizace.  


