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S M L O U V A 

o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
 
 
Statutární město Přerov 
se sídlem Bratrská 709/34, 75002 Přerov - Přerov I-Město 
 
IČO: 00301825 
DIČ: CZ00301825 
bankovní spojení:  
zastoupené: Ing. Petrem Měřínským, primátorem 
číslo smlouvy: č. MMPr-SML/0633/2019 
 
(dále jen „Poskytovatel“) 
 
a 
 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem Praha 1- Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 
DIČ: CZ70994234 
zápis v Obchodním rejstříku veden Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
bankovní spojení:  
adresa pro doručování:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
    Stavební správa východ 
    Nerudova 1 
    779 00 Olomouc 
číslo smlouvy: č. E617-S-780/2019 
jednající: Ing. Miroslav Bocák, ředitel organizační jednotky Stavební správa východ 
 
(dále jen „Příjemce“) 
 
 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

1. Příjemce jako investor připravuje realizaci stavby dráhy o názvu „Rekonstrukce žst. 
Přerov, 2. stavba“ (dále též „stavba dráhy“). Součástí stavby dráhy je i stavební 
objekt SO 61-19-104, t.ú. Přerov - Prosenice, železniční most v km 185,679 
(podchod cyklostezky) (dále též „Podchod cyklostezky“). 

2. Poskytovatel připravuje stavbu cyklostezky, která bude křížit železniční trať Olomouc 
– Přerov – Hranice na Moravě v drážním km 185,679. 

 
 

II. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout Příjemci podle dále 
sjednaných podmínek účelově určenou dotaci a závazek Příjemce tuto dotaci 
přijmout, použít a vyúčtovat v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek 
stanovených touto smlouvou. 

2. Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle § 10a odst. 5 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“). 
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III. 
Poskytnutí dotace a její účelové určení 

1. Poskytovatel podle této smlouvy poskytne Příjemci dotaci ve výši 13.342.259,67 Kč, 
slovy: třináct miliónů tři sta čtyřicet dva tisíc dvě stě padesát devět korun českých a 
67/100 (dále jen „Dotace“). 

2. Poskytovatel převede Dotaci v její celkové výši nebo postupně po částech vždy ve 
výši odpovídající zhotovitelem skutečně provedeným stavebním pracím na Podchodu 
cyklostezky, a to na účet Příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy ve lhůtě do 14 
dnů ode dne, kdy mu bude doručena kopie faktury vystavené zhotovitelem na úhradu 
stavebních prací na Podchodu cyklostezky. Faktury budou vystavovány průběžně po 
dobu provádění stavebních prací na Podchodu cyklostezky v maximálně měsíčních 
intervalech. 

3. Dotace poskytnutá dle této smlouvy je účelovou dotací a bude Příjemcem použita na 
úhradu výdajů spojených s pořízením hmotného majetku dle § 26 odst. 2 zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon 
o DZP“), výdajů spojených s technickým zhodnocením, rekonstrukcí a modernizací ve 
smyslu § 33 zákona o DZP. 

4. Dotace poskytnutá dle této smlouvy bude Příjemcem použita k úhradě nákladů na 
zhotovení stavebního objektu SO 61-19-104, t.ú. Přerov - Prosenice, železniční most 
v km 185,679 (podchod cyklostezky) v níže uvedeném rozsahu. 
 
V rámci zhotovení Podchodu cyklostezky bude postaven nový železobetonový rám 
s krátkými kolmými křídly pro následné napojení křídel kolem cyklostezky. Velikost 
otvoru bude umožňovat podélný spád komunikace 0,5 % dle potřeby na obě dvě 
strany. Po zhotovení Podchodu cyklostezky bude zbývat dostatečný prostor pro 
skladbu vlastní komunikace (min. 180 mm), jejíž zhotovení není součástí závazku 
Příjemce. Konkrétní rozsah stavebních prací Podchodu cyklostezky je stanoven 
v dokumentaci pro stavební povolení, kterou vypracovala společnost MORAVIA 
CONSULT Olomouc a.s., z 12/2017 se sídlem Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, 
IČO: 64610357. Tato dokumentace byla Poskytovateli předána před uzavřením této 
smlouvy. 
 
Soupis prací stavebního objektu SO 61-19-104_A je přílohou č. 1 této smlouvy. 
 
 

IV. 
Závazky smluvních stran 

1. Příjemce se zavazuje při použití peněžních prostředků splnit tyto podmínky: 

a) řídit se při použití poskytnuté Dotace touto smlouvou a platnými právními 
předpisy, 

b) použít poskytnutou Dotaci v souladu s jejím účelovým určením dle čl. III. této 
smlouvy, 

c) vrátit případně nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté Dotace zpět 
na účet Poskytovatele do 7 kalendářních dnů ode dne předložení závěrečného 
vyúčtování, nejpozději však do 7 kalendářních dnů od termínu stanoveného pro 
předložení závěrečného vyúčtování. Rozhodným okamžikem vrácení 
nevyčerpaných finančních prostředků Dotace zpět na účet Poskytovatele je den 
jejich odepsání z účtu Příjemce, 

d) v případě, že realizaci stavby dráhy nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že 
stavbu dráhy nebude dále uskutečňovat, do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto 
skutečnost Poskytovateli písemně nebo ústně s tím, že o tomto bude sepsán 
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protokol, a následně vrátit Dotaci zpět na účet Poskytovatele v plně poskytnuté 
výši do 7 kalendářních dnů ode dne ohlášení, nejpozději však do 7 kalendářních 
dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen učinit. Rozhodným okamžikem 
vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet Poskytovatele je den jejich 
odepsání z účtu Příjemce, 

e) nepřevést poskytnutou Dotaci na jiný právní subjekt; tím není dotčeno právo 
Příjemce hradit z poskytnuté Dotace náklady na zhotovení Podchodu 
cyklostezky jeho zhotoviteli. 

2. Příjemce se zavazuje dodržet tyto podmínky související s účelem, na nějž byla Dotace 
poskytnuta: 
a) řídit se při vyúčtování poskytnuté Dotace touto smlouvou a platnými právními 

předpisy, 
b) zrealizovat stavbu dráhy vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní 

odpovědnost a naplnit účelové určení poskytnuté Dotace dle čl. III. této 
smlouvy, 

c) vést oddělenou účetní evidenci celé realizované stavby dráhy, a to v členění na 
náklady financované z prostředků Dotace a náklady financované z jiných 
zdrojů. Tato evidence musí být podložena účetními doklady ve smyslu zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

d) na požádání umožnit Poskytovateli nahlédnutí do všech účetních dokladů 
týkajících se zhotovení Podchodu cyklostezky, 

e) předložit Poskytovateli vyúčtování Dotace, jež je finančním vypořádáním ve 
smyslu § 10a odst. 1 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nejpozději do 
3 kalendářních měsíců ode dne dokončení a předání a převzetí stavby Podchodu 
cyklostezky. Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené Poskytovateli 
dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním 
na podatelně magistrátu statutárního města Přerova, 

f) předložit Poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného Podchodu 
cyklostezky, úplné a bezchybné, včetně 
- seznamu účetních dokladů vztahujících se k Dotaci, 
- kopií účetních dokladů týkajících se Dotace včetně dokladů o jejich úhradě, 
- přehledu o vrácení nepoužitých peněžních prostředků do rozpočtu 

Poskytovatele, nebo prohlášení o neexistenci takových vracených 
prostředků, 

- čestného prohlášení Příjemce o úplnosti, správnosti a pravdivosti 
závěrečného vyúčtování, 

g) řádně v souladu s právními předpisy uschovat originály všech účetních dokladů 
vztahujících se k Dotaci, 

h) umožnit Poskytovateli 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 řádné provedení průběžné a následné 
kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté Dotace, jejich použití 
dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, provedení kontroly faktické 
realizace činnosti na místě a předložit při kontrole všechny potřebné účetní a 
jiné doklady. Kontrola na místě bude dle pokynu Poskytovatele provedena 
v sídle Příjemce, v místě realizace stavby Podchodu cyklostezky nebo v sídle 
Poskytovatele, 

i) při peněžních operacích dle této smlouvy převádět peněžní prostředky na účet 
Poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy,  

j) po dobu 5 let od ukončení realizace stavby Podchodu cyklostezky nezcizit 
majetek pořízený nebo technicky zhodnocený z prostředků získaných z Dotace 
poskytnuté na základě této smlouvy, 
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k) neprodleně, nejpozději však do 7 dnů, informovat Poskytovatele o všech 
změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté Dotace, realizací Podchodu 
cyklostezky či identifikačními údaji Příjemce. V případě změny účtu je Příjemce 
povinen rovněž doložit vlastnictví k účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo 
potvrzením peněžního ústavu. Z důvodu změn identifikačních údajů smluvních 
stran není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, 

l) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, informovat Poskytovatele 
o vlastní přeměně nebo zrušení, v případě přeměny i o tom, na který subjekt 
přejdou práva a povinnosti z této smlouvy. 

3. Dotaci nelze použít na úhradu daně z přidané hodnoty či jiné daně. 

4. Nově vybudované zařízení bude součástí železniční dopravní cesty, bude sloužit pro 
provozování železniční dopravní cesty a bude zhotoveno do vlastnictví České 
republiky a práva hospodařit pro státní organizaci Správa železniční dopravní cesty. 

5. Pokud během zhotovení stavby Podchodu cyklostezky vznikne potřeba dodatečných 
stavebních prací, které nebyly zahrnuty v přiloženém soupisu prací a které Příjemce 
nemohl při vynaložení náležité péče předvídat nebo které budou nezbytné pro jeho 
dokončení, zavazuje se Poskytovatel poskytnout Dotaci na úhradu nákladů na 
provedení těchto dodatečných stavebních prací za předpokladu, že hodnota 
dodatečných stavebních prací, resp. celkový cenový nárůst nepřekročí limity 
stanovené v § 222 odst. 5, 6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

V. 
Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy se řídí zákonem č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ostatními příslušnými 
platnými právními předpisy českého právního řádu. 

2. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 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, a smluvní 
strany berou na vědomí, že tato smlouva bude v registru smluv uveřejněna. 

3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, 
předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy. 

4. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajistí Příjemce. 
Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím 
registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní 
straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo 
vzniknout mohla. 

5. Osoby uzavírající tuto smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru 
smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

7. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 
nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu. 

8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Poskytovatel obdrží dvě 
vyhotovení a Příjemce obdrží dvě vyhotovení. 

9. Nedílnou součást smlouvy jako její Příloha č. 1 tvoří soupis prací SO 61-19-104_A, 
t.ú. Přerov - Prosenice, železniční most  v km 185,679 (podchod cyklostezky). 
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10. Doložka podle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů: O poskytnutí Dotace a uzavření této smlouvy rozhodlo 
Zastupitelstvo statutárního města Přerov na svém zasedání konaném dne 25.02.2019 
usnesením č. 99/4/4/2019. 

 
 
V Přerově dne: 4. 3. 2019 

  
V Olomouci dne: 27. 2. 2019 

   

Ing. Petr Měřínský 
primátor 

(poskytovatel) 
 

Ing. Miroslav Bocák 
ředitel Stavební správy východ 

(příjemce) 
      



Číslo smlouvy poskytovatele: MMPr-SML/0633/2019  Smlouva o poskytnutí dotace 
Číslo smlouvy příjemce: E617-S-780/2019 

6 
 

 
Příloha č. 1 

 
Soupis prací  
SO 61-19-104_A, t.ú. Přerov - Prosenice, železniční most  v km 185,679 (podchod 
cyklostezky) 
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