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Příloha č. 2 ZM 12/7 

 

Smlouva o poskytnutí dotace 

Číslo SML/xxx/2020 

 

 

Statutární město Přerov  

IČ: 00301825 

DIČ: CZ00301825 

zastoupené náměstkem primátora Mgr. Petrem Koubou 

se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov  

číslo bankovního účtu: 1884482379/0800 

 

(dále jen poskytovatel) 

 

a 

 

Speciální mateřská škola A & J s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 16680 

IČ: 25378759 

se sídlem U Bečvy 2883/2, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 

zastoupená jednatelem Stanislavem Žaludem 

číslo bankovního účtu: 1883400319/0800 

 

(dále jen příjemce) 

 

uzavírají tuto smlouvu o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Přerova  
podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

ve znění pozdějších předpisů a podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,  

ve znění pozdějších předpisů: 

 

Článek I 

Předmět smlouvy 

 

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci tyto účelové dotace: 

 

a) dotaci ve výši 146 666,- Kč (slovy: sto čtyřicet šest tisíc šest set šedesát šest korun 

českých) na období září až prosinec kalendářního roku 2020, 

b) dotaci ve výši 440 000 Kč (slovy: čtyři sta čtyřicet tisíc korun českých)  

na kalendářní rok 2021, 

c) dotaci ve výši 440 000 Kč (slovy: čtyři sta čtyřicet tisíc korun českých)  

na kalendářní rok 2022, 

d) dotaci ve výši 440 000 Kč (slovy: čtyři sta čtyřicet tisíc korun českých)  

na kalendářní rok 2023, 

e) dotaci ve výši 293 334 Kč (slovy: dvě stě devadesát tři tisíc tři sta třicet čtyři korun 

českých) na období leden až srpen kalendářního roku 2024, 
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a to na 

 

- provozní náklady Speciální mateřské školy A & J s.r.o., IČ: 25378759, situované 

v objektu občanské vybavenosti č. p. 2883 na pozemku p. č. 3161/4 a objektu 

občanské vybavenosti č. p. 2825 na pozemku p. č. 3161/3 příslušných k části obce  

Přerov I – Město (U Bečvy 2 a 3), 

 a 
- provozní náklady zařízení školního stravování, typu školní jídelna – výdejna, 

situovaného v objektu občanské vybavenosti č. p. 2883 na pozemku p. č. 3161/4           

a objektu občanské vybavenosti č. p. 2825 na pozemku p. č. 3161/3 příslušných k části 

obce Přerov I – Město (U Bečvy 2 a 3), a související s provozováním Speciální 

mateřské školy A & J s.r.o., IČ: 25378759,  

 

bez DPH, je-li příjemce jejím plátcem, 

 

uskutečněné v období, na které se dotace poskytuje, dle ustanovení této smlouvy, 
 

Provozními náklady pro účely této dotační smlouvy se rozumí: 

 

- provozní náklady speciální mateřské školy a zařízení školního stravování, typu školní 

jídelna – výdejna, v sídle a na pracovišti jmenované školy situované v Přerově; 

 

- s výjimkou nákladů na platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, na odměny 

za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na výdaje na úhradu pojistného  

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu 

pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních  

a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající ze základních pracovněprávních 

vztahů, na výdaje podle § 184 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), výdaje 

na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami, výdaje na učební pomůcky, výdaje na školní potřeby  

a na učebnice, pokud jsou podle tohoto zákona poskytovány bezplatně, a rovněž 

výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo 

souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, na další nezbytné neinvestiční výdaje 

spojené s provozem škol a školských zařízení a na investiční výdaje zařazené  

do programu podle zvláštního právního předpisu, nájemné příjemce hrazené 

statutárnímu městu Přerov. 
 

2. Příjemce dotace poskytnuté podle této smlouvy přijímá a je oprávněn použít účelové 

dotace na úhradu nákladů kterékoli z položek uvedených v článku I bodě 1 této smlouvy. 

Příjemce se zavazuje použít peněžní prostředky poskytnuté podle této smlouvy 

hospodárně a výhradně v souladu s obsahem této smlouvy. 

 

Článek II                   

Doba plnění 

 

Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotace dle článku I bodu 1 této smlouvy na účet 

číslo 1883209389/0800 vedený u České spořitelny, a.s., pobočka Přerov, a to v následujících 

termínech: 
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- dotaci ve výši 146 666 Kč na období září až prosinec kalendářního roku 2020  

do 15. 10. 2020, 

- dotaci ve výši 440 000 Kč na kalendářní rok 2021 do 15. 02. 2021, 

- dotaci ve výši 440 000 Kč na kalendářní rok 2022 do 15. 02. 2022, 

- dotaci ve výši 440 000 Kč na kalendářní rok 2023 do 15. 02. 2023, 

- dotaci ve výši 293 334 Kč na období leden až srpen kalendářního roku 2024  

do 15. 02. 2024. 

 

Článek III 

Poskytnutí a finanční vypořádání dotací 

 

1. Příjemce se zavazuje použít dotace na účel uvedený v článku I bodě 1 této smlouvy  

v souladu s ustanoveními této smlouvy. 

 

2. Příjemce se zavazuje v každém z období, na které se poskytly dotace uvedené v článku 

I bodě 1 této smlouvy, podílet se na financování celkových provozních nákladů,   

na něž byla dotace dle článku I bodu 1 této smlouvy poskytnuta, minimálně 20 %  

jejich celkových nákladů, a to z jiných zdrojů než je dotace od poskytovatele. 

 

3. Příjemce je povinen nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy  

ve veřejných prostorách speciální mateřské školy příjemce na viditelném místě a 

v některých z písemných reklamních materiálů vztahujících se k činnosti speciální 

mateřské školy a na webových stránkách příjemce (jsou-li zřízeny) prezentovat znak 

statutárního města Přerova a uvádět, že provoz základní školy příjemce je realizován za 

finanční spoluúčasti statutárního města Přerova. Tuto povinnost se příjemce zavazuje plnit 

do 31. 08. 2024. 

 

4. Poskytovatel uděluje příjemci souhlas s bezúplatným užitím znaku statutárního města 

Přerova pro účely propagace finanční spoluúčasti poskytovatele podle této smlouvy. 

 

5. Příjemce se zavazuje každou z dotací uvedených v článku I bodě 1 této smlouvy 

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 veškeré jednotlivé položky provozních nákladů, na něž byla dotace poskytnuta, 

realizované příjemcem v období, na které byla dotace poskytnuta (věcně a časově 

související s obdobím, na které byla dotace poskytnuta). 

 

V případě, že ve výše specifikovaných položkách provozních nákladů budou uvedeny 

zálohové platby, je příjemce povinen poskytovateli předložit vyúčtování těchto plateb,  

a to do 10 dnů ode dne obdržení tohoto vyúčtování příjemcem.  

 

- výše dotace poskytnutá příjemci dle této smlouvy a použitá na úhradu položek dle této 

smlouvy, realizovaných příjemcem v období, na které byla dotace poskytnuta (věcně  

a časově související s obdobím, na které byla dotace poskytnuta).  
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6. Příjemce je povinen písemnou specifikaci uvedenou v článku III bodě 5 této smlouvy 

předložit Odboru sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova nejpozději  

do 31. 01. kalendářního roku následujícího po období, na které byla dotace 

poskytnuta, a za období leden až srpen 2024 nejpozději do 30. 09. 2024, v případě 

zaslání poštou je rozhodující pro dodržení termínu datum poštovního razítka, nejpozději 

dne 31. 01. kalendářního roku následujícího po období, na které byla dotace poskytnuta  

a za období leden až srpen 2024 nejpozději do 30. 09. 2024. 

 

7. Příjemce je povinen ke každé 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. Příjemce je povinen v souvislosti 

s plněním povinnosti dle tohoto odstavce postupovat v souladu s nařízením s nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES, a souvisejících právních předpisů, to znamená, že na předkládaných 

fotografiích nesmějí být žádné identifikovatelné osoby. 

 

8. Nevyčerpané peněžní prostředky každé z dotací uvedených v článku I bodě 1 této 

smlouvy vrátí příjemce poskytovateli v termínu do 31. 01. kalendářního roku 

následujícího po období, na které byly nevyčerpané peněžní prostředky poskytnuty, 

a to na účet číslo 19-1884482379/0800, VS …….., vedený u České spořitelny, a.s., 

pobočka Přerov. 

 

9. Poskytovatel nebo osoba jím pověřená jsou oprávněni kontrolovat, zda příjemce 

použil poskytnuté dotace 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 vztahujícího se k provozování speciální 

mateřské školy a zařízení školního stravování, typu školní jídelna - výdejna.  

Poskytovatel nebo osoba jím pověřená jsou oprávněni provést fyzickou kontrolu 

realizace položek nákladů, na něž je dotace poskytnuta. 

 

Příjemce s výše uvedenými kontrolami souhlasí, zavazuje se je poskytovateli  

nebo osobě jím pověřené umožnit a poskytnout poskytovateli nebo osobě jím 

pověřené veškerou součinnost. 

Poskytovatel nebo osoba jím pověřená jsou povinni provádět výše uvedené kontroly 

pouze v rozsahu nezbytném ke splnění účelu těchto kontrol. 

Poskytovatel nebo osoba jím pověřená jsou oprávněni provádět výše uvedené 

veřejnosprávní kontroly jak v průběhu, tak i po uplynutí každého období,  

na které byly dotace uvedené v článku I bodě 1 poskytnuty.  

 

10. Příjemce je povinen do 31. 01. kalendářního roku následujícího po období, na které 

byla dotace poskytnuta a za období leden až srpen 2024 do 30. 09. 2024 na originále 

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. 

 

11. 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 
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veřejné podpory spolu s příslušným úrokem. Příjemce podpisem této smlouvy stvrzuje, že 

byl s touto skutečností seznámen. 

 

12. Příjemce je povinen Odboru sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova písemně 

oznámit každou změnu týkající se jeho identifikačních údajů uvedených v záhlaví této 

smlouvy, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy tato změna nastala nebo 

kdy tato změna byla přijata. Tuto povinnost se příjemce zavazuje plnit do 31. 08. 2024. 

 

13. Použije-li příjemce finanční prostředky poskytnuté dle této smlouvy na zhodnocení 

majetku ve vlastnictví poskytovatele, příjemce se zavazuje, že nebude po poskytovateli 

požadovat protihodnotu či finanční kompenzaci toho, oč se hodnota tohoto majetku tímto 

zhodnocením zvýšila, a to ani po skončení užívání tohoto majetku příjemcem.  
 

14. Příjemce je povinen při použití finančních prostředků poskytnutých dle této smlouvy 

postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy. Je-li příjemce při využití 

finančních prostředků zadavatelem podle § 4 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je povinen postupovat při zadávání 

veřejné zakázky podle tohoto zákona.  

 

15. Je-li příjemcem právnická osoba, je příjemce povinen bezodkladně, nejpozději  

do 7 dnů ode dne vzniku této skutečnosti, oznámit poskytovateli zahájení insolvenčního 

řízení proti němu a též svůj vstup do likvidace. Je-li příjemcem právnická osoba, pak je 

taktéž povinen zaslat poskytovateli informaci o své přeměně, jejíž součástí je projekt 

přeměny, a to alespoň 1 měsíc přede dnem, kdy má být přeměna schválena způsobem 

stanoveným zákonem a poskytnout mu veškerou související právní i ekonomickou 

dokumentaci a na vyžádání poskytovatele doplnit jím požadované další informace 

vztahující se k chystané přeměně. 

 

Článek IV 

Sankční ujednání 

 

1. 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.  
 

2. V souladu s § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů se dále vymezují podmínky související s účelem, 

na nějž byly peněžní prostředky poskytnuty (§ 10a odst. 5 písm. i) téhož zákona), jejichž 

porušení příjemcem bude považováno za méně závažné takto: 
 

- povinnost dle čl. III odst. 2 této smlouvy, 

- povinnost dle čl. III odst. 3 této smlouvy, 

- povinnost dle čl. III odst. 5 této smlouvy, 

- povinnost dle čl. III odst. 6 této smlouvy, 

- povinnost dle čl. III odst. 7 této smlouvy, 

- povinnost dle čl. III odst. 10 této smlouvy, 

- povinnost dle čl. III odst. 12 této smlouvy, 

- povinnost dle čl. III odst. 15 této smlouvy.  
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3. Nesplní-li příjemce povinnost uvedenou v článku III bodu 2 této smlouvy, je povinen 

provést odvod za porušení rozpočtové kázně na účet poskytovatele ve výši rozdílu 

mezi celkovou výší poskytnuté dotace za příslušné období a částkou ve výši 70 % 

z celkových provozních nákladů, na které byla dotace za příslušné období 

poskytnuta.  
 

Příslušným obdobím se pro účely této smlouvy a jejích ustanovení rozumí období,  

na které byla účelová dotace poskytnuta dle článku I bodu 1 této smlouvy. 

 

4. Nesplní-li příjemce některou z povinností uvedených v článku III bodu 3 této smlouvy, je 

povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně na účet poskytovatele ve výši  

5 % z celkové výše dotace za příslušné období. 

 

5. Nesplní-li příjemce povinnost uvedenou v článku III bodu 5 této smlouvy, je povinen 

provést odvod za porušení rozpočtové kázně na účet poskytovatele ve výši 5 % 

z celkové výše dotace za příslušné období. 

 

6. Nesplní-li příjemce povinnost uvedenou v článku III bodu 6 této smlouvy, je povinen 

provést odvod za porušení rozpočtové kázně na účet poskytovatele ve výši 10 % 

z celkové výše dotace za příslušné období. 

 

7. Nesplní-li příjemce povinnost uvedenou v článku III bodu 7 této smlouvy, je povinen 

provést odvod za porušení rozpočtové kázně na účet poskytovatele ve výši 5 % 

z celkové výše dotace za příslušné období.  
 

8. Nesplní-li příjemce některou z povinností uvedených v článku III bod 9 této smlouvy,  

je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně na účet poskytovatele ve výši 

10 % z celkové výše dotace za příslušné období.  
 

9. V případě opakovaného nesplnění některé z povinností uvedených v článku III bodu 9 této 

smlouvy, je poskytovatel oprávněn písemně vypovědět tuto smlouvu v průběhu 

měsíce června příslušného kalendářního roku s tím, že dvouměsíční výpovědní lhůta 

uplyne vždy k 31. 08. příslušného kalendářního roku. Dnem uplynutí výpovědní 

lhůty zaniká příjemci právo na poskytnutí dotací dle této smlouvy, které se vztahují 

k období po uplynutí této výpovědní lhůty. Uplyne-li výpovědní lhůta v průběhu 

kalendářního roku, na který se poskytla některá z dotací uvedených v článku I bodě 1 této 

smlouvy, je příjemce povinen poskytovateli vrátit dotaci ve výši vypočtené z výše dotace 

poskytnuté na období tohoto kalendářního roku podělené dvanácti kalendářními měsíci a 

násobené počtem celých kalendářních měsíců tohoto kalendářního roku, které následují po 

uplynutí výpovědní lhůty. Uplyne-li výpovědní lhůta v průběhu období leden až srpen 

2024, na které se poskytla dotace uvedená v článku I bodě 1 písm. e) této smlouvy, je 

příjemce povinen poskytovateli vrátit dotaci ve výši vypočtené z výše dotace poskytnuté 

na období leden až srpen 2024 podělené osmi kalendářními měsíci a násobené počtem 

celých kalendářních měsíců tohoto období, které následují po uplynutí výpovědní lhůty. 

Opakovaným nesplněním některé z povinností se pro účely této smlouvy rozumí alespoň 

dvakrát neposkytnutí součinnosti dle článku III bodu 9 této smlouvy.  

 

10. Nesplní-li příjemce povinnost uvedenou v článku III bodu 10 této smlouvy, je povinen 

provést odvod za porušení rozpočtové kázně na účet poskytovatele ve výši 5 % 

z celkové výše dotace za příslušné období. 
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11. Nesplní-li příjemce povinnost uvedenou v článku III bodu 12, je povinen provést odvod 

za porušení rozpočtové kázně na účet poskytovatele ve výši 5 % z celkové výše 

dotace za příslušné období. 

 

12. 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 poskytovatele ve výši poskytnutých prostředků. 

V případě, že příjemce neuvede pravdivé údaje dle předchozí věty z důvodu 

administrativního pochybení marginálního charakteru, které nemá vliv na účel dotace dle 

čl. I této smlouvy, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 5 % 

z celkové výše dotace za příslušné období.  

 

13. Nesplní-li příjemce některou z povinností uvedenou v článku III bodu 15 této smlouvy, je 

povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně na účet poskytovatele ve výši 

5 % z celkové výše dotace za příslušné období. 

 

14. V případě opakovaného neoprávněného použití nebo zadržení poskytnutých 

peněžních prostředků nebo jejich části příjemcem (tj. při opakovaném nepoužití 

poskytnutých peněžních prostředků či jejich části ke sjednanému účelu, nedodržení podílu 

financování dle čl. III bodu 2 té to smlouvy, nevrácení nevyčerpaných poskytnutých 

peněžních prostředků či jejich části v termínech stanovených touto smlouvou) je 

poskytovatel oprávněn písemně vypovědět tuto smlouvu v průběhu měsíce června 

příslušného kalendářního roku s tím, že dvouměsíční výpovědní lhůta uplyne vždy 

k 31. 08. příslušného kalendářního roku. Dnem uplynutí výpovědní lhůty zaniká 

příjemci právo na poskytnutí dotací dle této smlouvy, které se vztahují k období po 

uplynutí této výpovědní lhůty. Uplyne-li výpovědní lhůta v průběhu kalendářního roku, 

na který se poskytla některá z dotací uvedených v článku I bodě 1 této smlouvy, je 

příjemce povinen poskytovateli vrátit dotaci ve výši vypočtené z výše dotace poskytnuté 

na období tohoto kalendářního roku podělené dvanácti kalendářními měsíci  

a násobené počtem celých kalendářních měsíců tohoto kalendářního roku, které následují 

po uplynutí výpovědní lhůty. Uplyne-li výpovědní lhůta v průběhu období leden až srpen 

2024, na které se poskytla dotace uvedená v článku I bodě 1 písm. e) této smlouvy, je 

příjemce povinen poskytovateli vrátit dotaci ve výši vypočtené z výše dotace poskytnuté 

na období leden až srpen 2024 podělené osmi kalendářními měsíci a násobené počtem 

celých kalendářních měsíců tohoto období, které následují po uplynutí výpovědní lhůty. 

Opakovaným výše uvedeným neoprávněným použitím nebo zadržením poskytnutých 

peněžních prostředků nebo jejich části příjemcem se pro účely této smlouvy rozumí 

neoprávněné použití nebo zadržení poskytnutých peněžních prostředků nebo jejich části 

příjemce alespoň u dvou dotací uvedených v článku I bodě 1 této smlouvy.  

 

15. Pokud Česká školní inspekce v období od 01. 09. 2020 do 31. 08. 2024 zjistí  

a konstatuje závažné nedostatky v činnosti příjemce, je poskytovatel oprávněn 

písemně vypovědět tuto smlouvu v průběhu měsíce června příslušného kalendářního 

roku s tím, že dvouměsíční výpovědní lhůta uplyne vždy k 31. 08. příslušného 

kalendářního roku.  
 

16. V případě, že nájemní vztah uzavřený mezi statutárním městem Přerov, IČ: 00301825, 

se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, jako pronajímatelem 

a půjčitelem a společností Speciální mateřská škola A & J s.r.o., IČ: 25378759, se sídlem 

U Bečvy 2883/2, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, jako nájemcem a vypůjčitelem na 
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základě smlouvy o nájmu a výpůjčce č. SML/……/2020 ze dne…….2020 skončí před 

datem 31. 08. 2024, zaniká příjemci nárok na poskytnutí dotací dle této smlouvy, 

které se vztahují k období po skončení uvedené nájemního vztahu. Skončí-li tento 

nájemní vztah v průběhu kalendářního roku, na který se poskytla některá z dotací 

uvedených v článku I bodě 1 této smlouvy, je příjemce povinen poskytovateli vrátit 

dotaci ve výši vypočtené z výše dotace poskytnuté na období tohoto kalendářního roku 

podělené dvanácti kalendářními měsíci a násobené počtem celých kalendářních měsíců 

tohoto kalendářního roku, které následují po skončení uvedeného nájemního vztahu. 

Skončí-li tento nájemní vztah v průběhu období leden až srpen 2024, na které se poskytla 

dotace uvedená v článku I bodě písm. e) této smlouvy, je příjemce povinen poskytovateli 

vrátit dotaci ve výši vypočtené z výše dotace poskytnuté na období leden až srpen 2024 

podělené osmi kalendářními měsíci a násobené počtem celých kalendářních měsíců 

tohoto období, které následují po skončení uvedeného nájemního vztahu. 

 

Článek V 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dva 

výtisky a příjemce jeden výtisk. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv. 

 

2. Příjemce bere na vědomí, že tato smlouva může být poskytnuta případným žadatelům  

a zveřejněna podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  

ve znění pozdějších předpisů.  

 

Smluvní strany jsou podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

ve znění pozdějších předpisů povinny zaslat tuto smlouvu Ministerstvu vnitra ČR 

k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 

30 (třiceti) dnů od uzavření této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu 

zašle Ministerstvu vnitra ČR k uveřejnění prostřednictvím registru smluv v uvedené lhůtě 

poskytovatel. 

 

3. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od ……... 2020 do 31. 08. 2024.  

 

4. Právní vztahy touto smlouvou přímo neupravené se řídí příslušnými právními předpisy, 

zejména ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

5. Uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace schválilo Zastupitelstvo města Přerova na 

svém …………… zasedání, konaném dne…………….., usnesením č. ………  . 

 

6. 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. 
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V Přerově dne xx. xx. 2020 

 

 

   ……………………………………                         …….…………………………………… 

              Mgr. Petr Kouba             Stanislav Žalud 

           náměstek primátora          jednatel společnosti 

                                                                                       Speciální mateřská škola A & J s.r.o.  
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Příloha č. 1 této smlouvy 

 

              Finanční vypořádání dotace  
                      Krycí list  

 
 
Obchodní firma příjemce: 

 

(dle smlouvy) ………………………………………………………………………………………….. 

Sídlo příjemce:   

(dle smlouvy) ……………………………………………………………………………………………….. 

Číslo smlouvy:   

(dle smlouvy) …………………….....…  

Výše poskytnuté dotace:   

(dle smlouvy) ………………………… Kč pro období: (dle smlouvy)…………………   

   

Výše 100% skutečných nákladů dle  ust.  článku  I bodu 1 a článku III  bodu  5  této  smlouvy : 
…………………………………………. Kč 

   
Konkrétní položky nákladů dle ust. 
článku I bodu 1 této smlouvy 
(jednotlivě vyjmenovat) 
 
 

100 % skutečných nákladů příjemce       
dle ust. článku I bodu 1 a článku III bodu 5 
této smlouvy v členění na položky těchto 
nákladů 

 

Výše dotace poskytnutá 
příjemci dle této smlouvy 
a použitá na konkrétní položky  
nákladů dle ust. článku I bodu 1 
této smlouvy 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Celková výše 100 % skutečných 
nákladů příjemce dle ust. článku  I  bodu 1 
a článku  III bodu 5 této smlouvy na 
všechny konkrétní položky těchto 
nákladů: 

Kč ………………………………….. 

Celková výše dotace použité 
na konkrétní položky nákladů dle 
ust. článku I bodu 1 této smlouvy 
Kč ………………………….. 
 
Celková výše nevyčerpané dotace: 
Kč …………………………... 

 
V Přerově dne ………… 

                 

                                                                                     
                   .……………………………………….. 

(razítko), jméno a příjmení a podpis 
                    statutárního orgánu příjemce dotace 

 
Za správnost (pracovník příslušného odboru MMP): 

 

 

 

 


