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34/19 

Smlouva o poskytnutí dotace 

uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů 

 
 

Olomoucký kraj 

Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc 

IČ: 60609460 

DIČ: CZ60609460 

Zastoupený: Ing. Milanem Klimešem, náměstkem hejtmana 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc 

č. ú.: 27- 4228120277/0100 

(dále jen „poskytovatel“) 
 

a 

 

Statutární město Přerov 

Bratrská 709/34, 750 02 Přerov   

IČ: 00301825  

DIČ: CZ00301825   

Zastoupené: Ing. Petrem Měřínským, primátorem  

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

č. ú.: 27-1884482379/0800 

(dále jen „příjemce“) 

 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 
tuto smlouvu o poskytnutí dotace: 

I. 

1. Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci dotaci 
ve výši 326 375 Kč, slovy: tři sta dvacet šest tisíc tři sta sedmdesát pět korun 
českých (dále jen „dotace“) za účelem podpory pěstební činnosti v lesích na 
území Olomouckého kraje.  

2. Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada výdajů (nákladů) spojených 
se stavbou oplocení (dále také „akce“).  
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3. Dotace bude poskytnuta převodem na bankovní účet příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy do 21 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Za den 
poskytnutí dotace se pro účely této smlouvy považuje den odepsání finančních 
prostředků z účtu poskytovatele ve prospěch účtu příjemce.  

4. Dotace se poskytuje na účel stanovený v čl. I odst. 2 této smlouvy jako dotace 
neinvestiční. 

Pro účely této smlouvy se neinvestiční dotací rozumí dotace, která musí být 
použita na úhradu jiných výdajů než: 

a) výdajů spojených s pořízením hmotného majetku dle § 26 odst. 2 zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„cit. zákona“), 

b) výdajů spojených s pořízením nehmotného majetku dle § 32a odst. 1 a 2 
cit. zákona, 

c) výdajů spojených s technickým zhodnocením, rekonstrukcí a modernizací 
ve smyslu § 33 cit. zákona. 

II. 

1. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použít výlučně v souladu s účelem 
poskytnutí dotace dle čl. I odst. 2 a 4 této smlouvy, v souladu s podmínkami 
stanovenými v této smlouvě a v souladu s pravidly Dotačního programu  
na podporu lesních ekosystémů 2018 - 2020 (dále také jen „Program“). Dotace 
musí být použita hospodárně. Příjemce je oprávněn dotaci použít pouze  
na výdaje spojené se stavbou oplocenky. 

Je-li příjemce plátce daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a může uplatnit 
odpočet DPH ve vazbě na ekonomickou činnost, která zakládá nárok 
na odpočet daně podle § 72 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“), a to v plné nebo částečné výši  
(tj. v poměrné výši podle § 75 ZDPH nebo krácené výši podle § 76 ZDPH, popř. 
kombinací obou způsobů), nelze z dotace uhradit DPH ve výši tohoto odpočtu 
DPH, na který příjemci vznikl nárok. V případě, že si příjemce – plátce DPH 
bude uplatňovat nárok na odpočet daně z přijatých zdanitelných plnění 
v souvislosti s realizací akce, na kterou byla dotace poskytnuta, a to nárok 
na odpočet v plné či částečné výši, uvádí na veškerých vyúčtovacích dokladech 
finanční částky bez DPH odpovídající výši, která mohla být uplatněna v odpočtu 
daně  na základě daňového přiznání k DPH. Příjemce – neplátce DPH uvádí 
na veškerých vyúčtovacích dokladech finanční částky včetně DPH. 

Dotaci nelze rovněž použít na úhradu ostatních daní. 

Příjemce není oprávněn převést dotaci nebo její část na jinou osobu. Toto se 
netýká úhrady výdajů na akci příjemcem. Změna příjemce je možná pouze 
z důvodu právního nástupnictví. 

Příjemce je povinen vést dotaci ve svém účetnictví odděleně. 

2. Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 12. 2019.   

Příjemce je oprávněn použít dotaci na úhradu výdajů vynaložených příjemcem 
v souladu s účelem poskytnutí dotace dle čl. I odst. 2 a 4 této smlouvy 
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a podmínkami použití dotace dle čl. II odst. 1 této smlouvy a v souladu 
s článkem 1 odst. 19 Programu. 

Dobou, v níž má být dosaženo stanoveného účelu, se rozumí období stanovené 
v článku 1 odst. 19 Programu. 

3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provedení kontroly dodržení účelu 
a podmínek použití poskytnuté dotace. Při této kontrole je příjemce povinen 
vyvíjet veškerou poskytovatelem požadovanou součinnost. 

4. V případě, že příjemce použije dotaci nebo její část na jiný účel než účel 
sjednaný touto smlouvou v čl. I odst. 2 a 4, poruší některou z jiných podmínek 
použití dotace, stanovených v čl. II odst. 1 této smlouvy, nebo poruší některou 
z povinností uvedených v této smlouvě nebo Programu, dopustí se porušení 
rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  

5. Za porušení rozpočtové kázně uloží poskytovatel příjemci odvod ve výši 
stanovené platnými právními předpisy. V případech porušení rozpočtové kázně 
specifikovaných níže v tabulce uloží poskytovatel příjemci odvod ve výši 
stanovené v této tabulce: 

Typ porušení smluvních ujednání (procentní sazba 
bude v případě porušení jednotlivých ujednání 
uplatňována kumulativně) 

Výše odvodu v % 
z celkově 
poskytnuté 
dotace 

Nedodržení povinnosti vést dotaci v účetnictví analyticky 
odděleně nebo na samostatném bankovním účtu, je-li 
tato povinnost uvedena ve smlouvě 

5 % 

Porušení povinnosti informovat poskytovatele o změnách 
zakladatelské listiny, adresy sídla, bankovního spojení, 
statutárního zástupce a o jiných změnách, které mohou 
podstatně ovlivnit způsob finančního hospodaření 
příjemce a náplň jeho aktivit ve vztahu k dotaci, je-li tato 
povinnost uvedena ve smlouvě 

5 % 

 

6. V případě, že je příjemce dle této smlouvy povinen vrátit dotaci nebo její část, 
vrátí příjemce dotaci nebo její část na účet poskytovatele  
č. 27-4228120277/0100. 

Případný odvod či penále se hradí na účet poskytovatele  
č. 27-4228320287/0100 na základě vystavené faktury. 

7. Příjemce se zavazuje seznámit poskytovatele, do 15 dnů od jejich vzniku, 
s těmito skutečnostmi: se změnami zakladatelské listiny, adresy sídla, 
bankovního spojení, statutárního zástupce, jakož i jinými změnami, které 
mohou podstatně ovlivnit způsob jeho finančního hospodaření a náplň jeho 
aktivit ve vztahu k poskytnuté dotaci. V případě přeměny příjemce, který je 
právnickou osobou, nebo jeho zrušení s likvidací, je příjemce povinen o této 
skutečnosti poskytovatele předem informovat. 
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8. Pokud bude příjemce při realizaci akce, na niž je poskytována dotace dle této 
smlouvy, zadavatelem veřejné zakázky dle příslušných ustanovení zákona 
o zadávání veřejných zakázek, je povinen při její realizaci postupovat dle tohoto 
zákona. 

9. Příjemce prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy nemá neuhrazené závazky 
po lhůtě splatnosti vůči orgánům veřejné správy České republiky (finanční 
úřady, orgány sociálního zabezpečení), Evropské unie nebo některého z jejích 
členských států, vůči zdravotním pojišťovnám a vůči orgánům poskytujícím 
finanční prostředky na projekty spolufinancované Evropskou unií. Příjemce 
současně prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy nemá neuhrazené 
závazky po lhůtě splatnosti ani vůči poskytovateli, jím zřízeným organizacím 
a jiným územním samosprávným celkům. Za neuhrazený závazek po lhůtě 
splatnosti vůči výše uvedeným subjektům  je považován i závazek, na který má 
žadatel uzavřený splátkový kalendář nebo jiný odklad původní lhůty splatnosti. 
V případě nepravdivosti tohoto prohlášení se jedná o porušení rozpočtové 
kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

III. 

1. Smlouva se uzavírá v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních 
předpisů. 

2. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy 
v registru smluv zajistí poskytovatel.  

Příjemce bere na vědomí, že tato smlouva bude také zveřejněna postupem 
dle § 10d zákona č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů. 

3. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv. 

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

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním textu této 
smlouvy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením 
Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/17/50/2019 ze dne 23. 9. 2019. 

7. Přijetí dotace a uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města 

Přerova č. xxx/xx ze dne xx. xx. 2019. 
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8. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž příjemce obdrží jedno 
vyhotovení a poskytovatel dvě vyhotovení smlouvy. 

V Olomouci dne .......................       V ................................ dne ...................... 

Za poskytovatele: 

 

 

…………………………….. 
Ing. Milan Klimeš 

                  náměstek hejtmana 

Za příjemce: 
 

 
 

………………………….. 
Ing. Petr Měřínský 

primátor 
 


