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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 

na vypracování koncepční části integrované strategie ITI 
 

č. smlouvy u poskytovatele dotace: SML/1681/2020 

č. smlouvy u příjemce dotace:  

 

 Statutární město Přerov  

Se sídlem Bratrská 709/34, 750 02 Přerov 2  

IČO: 00301825  

DIČ: CZ00301825   

Zastoupené Ing. Petrem Měřínským, náměstkem primátora 

 ID datové schránky:   etwb5sh  

 Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s., pobočka Přerov 

 číslo účtu:   1884482379/0800 

 (dále jen „Poskytovatel“) 

 

a 

 

 Statutární město Olomouc 

Se sídlem Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc 

IČO: 00299308 

DIČ: CZ 00299308 

Zastoupené  Mgr. Miroslavem Žbánkem, MPA 

 ID datové schránky:   kazbzri 

 Bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc 

 číslo příjmového účtu:  19-1801731369/0800 

 (dále také jen „Příjemce“)  

  

(společně dále jen jako „smluvní strany“) 

 

 

uzavírají tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na vypracování koncepční části Integrované 

strategie ITI Olomoucké aglomerace pro období 2021-2027 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 (dále jen „smlouva“): 

 

 

Článek I. 

Účel a předmět smlouvy 

 

1. S ohledem na přípravu Olomoucké aglomerace na nové programové období 2021+, bude město 

Olomouc ve spolupráci s dalšími partnery (stakeholdery) v území zpracovávat Integrovanou 

strategii ITI Olomoucké aglomerace pro období 2021-2027 (dále také jen „Integrovaná strategie“). 

Cílem Integrované strategie je umožnit v maximálně možné míře čerpání finančních prostředků 

z jednotlivých operačních programů na realizaci integrovaných projektů naplňujících integrovanou 

strategii. 

 

2. Příjemce požádal Poskytovatele o dotaci na základě žádosti o poskytnutí dotace, která je přílohou 

č. 1 smlouvy a je její nedílnou součástí. 

 

3. Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada nákladů na vypracování koncepční části Integrované 

strategie ITI Olomoucké aglomerace pro období 2021-2027 v rozsahu analytické a strategické 

části (dále také jen „Akce“). 
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4. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout Příjemci dotaci na vypracování koncepční 

části Integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace pro období 2021-2027. Její vypracování 

bude předmětem veřejné zakázky, kterou za tímto účelem vyhlásí Příjemce. 

 

5. Poskytovatel bere na vědomí, že Příjemce vynaloží na úhradu celkových uskutečněných nákladů 

na Akci také finanční prostředky z vlastních zdrojů či z jiných dotací. 

 

6. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použít výlučně v souladu s účelem poskytnutí dotace, 

v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy. 

Dotace musí být použita hospodárně. 

 

7. Doba, v níž má být účelu dosaženo, je do 31. 12. 2021. 

 

 

Článek II. 

Výše a poskytování dotace, kontrola dotace 

 

1. Dotace bude poskytnuta ve výši nepřesahující 100.000,- Kč (slovy: stotisíckorunčeských). 

Konkrétní výše dotace je odvislá od částky, kterou předloží vítězný účastník veřejné zakázky 

na vypracování Integrované strategie, a na rozsahu spolufinancování z Operačního programu 

Technická pomoc. Konkrétní výše dotace bude obsažena ve výzvě dle následujícího odstavce 

smlouvy. 

 

2.  Smluvní strany se dohodly, že dotace bude v plné výši poskytnuta převodem na bankovní účet 

Příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 60 dnů od dne, kdy bude Poskytovateli doručena 

výzva Příjemce o zaslání částky dotace. Předpokládaný termín odeslání výzvy je červenec 2021. 

 

3. Příjemce je povinen nejpozději do 31. 3. 2022 předložit Poskytovateli vyúčtování dotace. 

Současně s vyúčtováním předá Příjemce Poskytovateli vypracovanou Integrovanou strategii 

v elektronické podobě. 

 

4. Příjemce je povinen předložit vyúčtování dotace dle odst. 3 tohoto článku smlouvy s těmito 

náležitostmi: 

a) soupis celkových uskutečněných nákladů Akce doložený kopiemi dokladů prokazujících tyto 

náklady,  

b) soupis nákladů Akce hrazených z dotace podle této smlouvy,  

c) údaje o spolufinancování celkových uskutečněných nákladů Akce z dotace podle této 

smlouvy, z vlastních zdrojů Příjemce a z jiných dotačních prostředků než poskytnutých podle 

této smlouvy v členění: výčet všech subjektů, které poskytly finanční zdroje na úhradu 

celkových uskutečněných nákladů Akce, výše těchto finančních zdrojů, podíl těchto subjektů 

na financování celkových uskutečněných nákladů Akce vyjádřený v procentech. 

 

5. V případě, že celkové uskutečněné náklady na Akci budou vyšší než příjmy od všech 

poskytovatelů dotací na Akci, Příjemce uhradí nepokryté náklady z vlastních zdrojů. 

 

6. V případě, že poskytnutá dotace nebude zcela vyčerpána, Příjemce se zavazuje takto vzniklou 

nevyčerpanou část dotace vrátit bezhotovostním převodem na bankovní účet Poskytovatele, a to 

do 30 dnů od předložení vyúčtování. 

 

7. Poskytovatel je podle § 9 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, oprávněn 

provádět kontrolu využití poskytnuté dotace. 
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8. Příjemce je současně zadavatelem veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se tímto dodržet veškeré zákonné 

povinnosti s tím související. 

 

 

Článek III. 

Změna a zánik smlouvy  

 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2021. 

 

2. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit dohodou smluvních stran. 

 

3. Smluvní strana může podat písemný návrh na zrušení této smlouvy v případech uvedených 

v § 167 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

 

4. Při ukončení této smlouvy dohodou smluvních stran je Příjemce povinen vrátit poskytnuté peněžní 

prostředky nebo jejich část bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele uvedený v záhlaví 

této smlouvy nejpozději do 90 dnů ode dne uzavření dohody o ukončení této smlouvy, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

 

5. Při zrušení této smlouvy podle § 167 správního řádu je Příjemce povinen vrátit poskytnuté peněžní 

prostředky nebo jejich část bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele uvedený v záhlaví 

této smlouvy nejpozději do 90 dnů ode dne zániku smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany 

jinak.  

 

6. Při předčasném ukončení smlouvy, je Příjemce povinen předložit vyúčtování dotace s náležitostmi 

dle čl. II odst. 4 ve lhůtě 90 dnů ode dne, ke kterému byla smlouva ukončena.  

 

 

Článek IV. 

Oprávnění zástupci smluvních stran 

 

1. Za Poskytovatele jsou oprávněnými zástupci: 

- ve věcech smluvních:  

Ing. Petr Měřínský, primátor Statutárního města Přerova 

- ve věcech technických:  

Ing. P** G***, vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje 

 

2. Za Příjemce jsou oprávněnými zástupci: 

- ve věcech smluvních:  

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA 

- ve věcech technických:  

Ing. Z*** B*** 

 

3. Případné změny oprávněných zástupců si smluvní strany oznámí písemně do 15 dnů, mezi 

smluvními stranami nebude v takovém případě uzavírán dodatek k této smlouvě.  

 

 

Článek V. 

Sankční ujednání  

 

1. V případě neoprávněného použití nebo zadržení poskytnutých peněžních prostředků nebo jejich 

části Příjemcem postupuje Poskytovatel v souladu s ustanovením § 22 zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, včetně penalizace. 
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2. V souladu s § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů se 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 předložit vyúčtování v termínu dle čl. II odst. 3 nebo čl. III odst. 6 této smlouvy, 

-  povinnost uvedená v čl. II odst. 4 smlouvy.  

 

3. Nesplní-li příjemce povinnost předložit vyúčtování v termínu dle čl. II odst. 3 nebo čl. III odst. 6 

této smlouvy nebo nesplní-li povinnost dle čl. II odst. 4 této smlouvy, a to ani na základě výzvy 

Poskytovatele se stanovenou přiměřenou lhůtou, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové 

kázně na účet Poskytovatele ve výši 5 % z výše poskytnuté dotace. 

 

 

Článek VI. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými právními předpisy, zejména 

ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

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

 

2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran.   

Dohoda musí mít písemnou formu dodatku podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí. 

 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě 

vyhotovení. 

 

4. Příjemce prohlašuje, že toto právní jednání bylo schváleno Radou města Olomouce dne      , 

usnesením č.      . 

 

5. Poskytovatel prohlašuje, že toto právní jednání bylo schváleno Zastupitelstvem města Přerova dne 

     , usnesením č.      . 

 

6. Smluvní strany berou na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut 

žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

7. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu této smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly v této smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této 

smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný 

po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy 

a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran. Smluvní strany tímto vzájemně prohlašují 

a stvrzují svými podpisy, že smlouvu řádně zvážily, její celý text přečetly a pochopily a že ji 

uzavírají o své svobodné a vážné vůli. Rovněž také prohlašují, že jim nejsou známy žádné 

skutečnosti, které by mohly tuto jimi uzavíranou smlouvu jakkoliv učinit neplatnou či neúčinnou 

vůči jakékoliv třetí osobě a zmařit její účel tak, jak jej na počátku této smlouvy vážně deklarovaly. 

Smluvní strany konečně prohlašují, že jim nejsou známy překážky, které by bránily v uzavření této 

smlouvy nebo v její realizaci a naplnění účelu této smlouvy. 

 

8. Tato smlouva včetně všech dodatků bude uveřejněna v registru smluv dle 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. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění 

smlouvy v registru smluv zajistí Příjemce. 
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9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení 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. 

 

 

 

V Přerově dne … 

 

 

Za poskytovatele: 

V Olomouci dne  ... 

 

 

Za příjemce: 

 

 

 

 

 

jméno a příjmení  jméno a příjmení 

funkce  funkce 
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