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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 

na realizaci protipovodňových opatření v rámci stavební akce  

„Bečva, Přerov – Protipovodňová ochrana nad jezem – I. etapa“ 

 

Smluvní strany: 

 

Statutární město Přerov  
IČO: 00301825 

se sídlem: Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 11 Přerov 

zastoupené Ing. Petrem Měřínským, primátorem 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 27-1884482379/0800 

 

(dále jen „poskytovatel“)  

 

a 

 

Povodí Moravy, s. p. 

IČO: 70890013 

se sídlem: Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno 

zastoupený: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem  

Bankovní spojení: 43-5485330237/0100 

 

(dále jen „příjemce“) 

 

uzavírají v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

právních předpisů, a s § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů, tuto veřejnoprávní smlouvu 

o poskytnutí dotace na realizaci protipovodňových opatření v rámci stavební akce 

„Bečva, Přerov – Protipovodňová ochrana nad jezem – I. etapa“ (dále jen jako „smlouva“): 

 

 

 

Preambule 

 

Smluvní strany vedeny společnou snahou k vytvoření podmínek k zajištění účinné ochrany 

života a zdraví občanů a majetku před povodněmi v Přerově tímto navazují na Smlouvu o 

spolupráci č. MMPr/SML/0348/2021, kterou smluvní strany uzavřely dne 16. 2. 2021 (dále 

jen Smlouva o spolupráci).  

 

 

Článek I. 

Účel a předmět smlouvy 

 

1. Předmětem smlouvy je poskytnutí individuální dotace ze strany poskytovatele příjemci, tj. 

splnění povinnosti poskytovatele poskytnout příjemci v roce 2022 až 2023 dotaci na 

uhrazení spoluúčasti na nákladech stavební akce „Bečva, Přerov – Protipovodňová 

ochrana nad jezem – I. etapa“, které nebudou kryty dotačními prostředky ze strany 

Ministerstva zemědělství ČR (spoluúčast činí 15% celkových stavebních nákladů 

a u vyvolaných investic, které budou tvořit více než 20% stavebních nákladů stavební 
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akce, náklady přesahující odpovídající částku), až do celkové výše 15 mil. Kč, ke které se 

poskytovatel zavázal v čl. III. odst. 1 Smlouvy o spolupráci.  

 

2. Účelem poskytnutí dotace je zajistit finanční prostředky pro činnosti příjemce 

(jako investora stavebních prací) související s prováděním protipovodňových opatření 

v rámci stavební akce „Bečva, Přerov – Protipovodňová ochrana nad jezem – I. etapa“ 

(dále jen „Akce“). Akce bude spolufinancována z programu Ministerstva zemědělství 

České republiky – dotačního programu 129 360 Podpora prevence před povodněmi IV 

(2019 – 2024) (dále jako „Program“) a bude realizována na základě Rozhodnutí 

o společném povolení vydaného Magistrátem města Přerova, Odborem stavebního úřadu 

a životního prostředí, dne 29. 9. 2020 pod č. j. MMPr/203816/2020/Hr, které nabylo 

právní moci dne 16. 11. 2020. Zhotovitelem Akce bude společnost Metrostav DIZ s.r.o., 

IČO: 250 21 915, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, 

se kterou jako zhotovitelem uzavřel příjemce jako objednatel dne 4. 11. 2021 smlouvu 

o dílo č. 2517/2021-SML se sjednanou cenou díla 68 363 601,99 Kč bez DPH 

(dále jako „Smlouva o dílo“). Předpokládané celkové stavební náklady Akce činí ke dni 

podpisu této smlouvy 69 557 617,54 Kč bez DPH, přičemž tato částka zahrnuje náklady 

na základě Smlouvy o dílo a náklady na související přeložky inženýrských sítí na základě 

smluv uzavřených mezi příjemcem a vlastníky příslušných inženýrských sítích (dále jen 

„Smlouvy o přeložkách“).  

 

3. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci na úhradu nákladů 

souvisejících s Akcí dotaci ve formě víceletého financování ve výši a způsobem dle čl. II 

smlouvy. 

 

4. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použít výlučně v souladu s účelem poskytnutí 

dotace, v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou, Smlouvou o spolupráci 

a obecně závaznými právními předpisy. Dotace musí být použita hospodárně. 

 

5. Doba, v níž má být účelu dosaženo, je do 30. 9. 2023 Dotace se poskytuje na úhradu 

uznatelných nákladů vzniklých v období od 16. 2. 2021 do 30. 9. 2023. 

 

6. Příjemce je povinen vynaložit na úhradu celkových skutečných investičních nákladů na 

Akci finanční prostředky z vlastních zdrojů, přičemž je oprávněn využít na jejich úhradu 

finanční prostředky z dotace poskytnuté na základě této smlouvy či z jiných dotací 

poskytnutých např. z Programu. 

 

 

Článek II. 

Výše dotace 

 

1. Smluvní strany se v souladu s čl. III. odst. 1 Smlouvy o spolupráci dohodly, 

že poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve výši 11 000 000,- Kč. 

 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že pokud dotace dle odst. 1 tohoto článku smlouvy 

nebude postačovat k uhrazení spoluúčasti na nákladech Akce, závazek poskytovatele dle 

čl. III odst. 1 Smlouvy o spolupráci nadále trvá, takže dojde k navýšení dotace příjemci ze 

strany poskytovatele až do celkové částky ve výši 15 000 000 Kč.  
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3. Dotace bude poskytnuta formou víceletého financování v letech 2022 až 2023, a to ve 

dvou zálohových ročních platbách takto:  

a. do 30. 6. 2022 první platba ve výši 6 000 000Kč,  

b. do 30. 6. 2023 druhá platba ve výši 5 000 000 Kč.  

 

Platby dle tohoto odstavce smlouvy budou poskytovány zálohově s povinností 

následného vyúčtování v rámci vyúčtování Akce, které je popsáno níže v této smlouvě. 

 

4. Dodatečné stavební náklady vynaložené na práce, materiál či služby nad rámec stanovený 

Smlouvou o dílo a Smlouvami o přeložkách, které budou řešeny dodatkem smlouvy o dílo 

se zhotovitelem zajišťujícím realizaci Akce nebo třetími osobami (vícepráce), lze zařadit 

do celkových skutečných stavebních nákladů na Akci,  které budou hrazeny na základě 

dotace dle této smlouvy, pouze za podmínky, že tyto dodatečné stavební práce, dodávky či 

služby budou realizovány v souladu s právními předpisy - zejména ust. § 222 zákona č. 

134/2006 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli zastoupenému Odborem řízení projektů a 

investic Magistrátu města Přerova kopie všech dodatků ke Smlouvě o dílo, „změnových 

listů“ vyhotovených dle Smlouvy o dílo, dodatků ke Smlouvám o přeložkách, případně 

jiných dokumentů, které popisují a odůvodňují předmětné dodatečné stavební práce 

dodávky či služby. 

 

5. Smluvní strany se dohodly, že dotace dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, resp. jednotlivé 

platby podle odst. 3 tohoto článku smlouvy, bude poskytnuta převodem na bankovní účet 

příjemce č.43-5485330237/0100, a to vždy do příslušného data dle odst. 3 tohoto článku 

smlouvy. Dnem poskytnutí dotace nebo její platby je den připsání finančních prostředků 

na účet příjemce.  
 

 

Článek III. 

Vyúčtování dotace, povinnosti příjemce 

 

1. Dotace se poskytuje na účel stanovený v čl. I. odst. 2 smlouvy jako dotace investiční. 

Pro účely této smlouvy se investiční dotací rozumí dotace, která musí být použita 

na úhradu výdajů spojených s pořízením hmotného majetku dle § 26 odst. 2 zákona 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, výdajů spojených 

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

s technickým zhodnocením, rekonstrukcí a modernizací ve smyslu § 33 cit. zákona. 

 

2.  Příjemce smí dotaci použít na úhradu uznatelných nákladů, za které se považují: 

- stavební náklady, vč. nákladů na přeložky inženýrských sítí a vyvolané investice, 

které jsou vyžadovány Ministerstvem zemědělství České republiky jako nezbytná 

spoluúčast v plné výši, 

- stavební náklady vynaložené na práce, materiál či služby nad rámec stanovený 

Smlouvou o dílo a Smlouvami o přeložkách, které budou řešeny dodatkem smlouvy o 

dílo se zhotovitelem zajišťujícím realizaci Akce nebo třetími osobami (vícepráce), 

v případě, že jsou nezbytné pro úspěšné dokončení Akce a zajištění funkce 

protipovodňové ochrany, 

- náklady na správní a jiné poplatky související s Akcí (poplatek za vynětí 

ze zemědělského půdního fondu, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek 
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za zvláštní užívání komunikace apod. s výjimkou místních poplatků, které jsou 

uvedeny v čl. III. odst. 4 Smlouvy o spolupráci a jejichž příjemcem je poskytovatel), u 

nichž povinnost úhrady vznikla po uzavření Smlouvy o spolupráci,  

- náklady na výkupy nemovitých věcí, zřízení služebností, práv stavby, úhradu 

nájemného, pachtovného (vč. vypořádání příp. předčasného ukončení pachtu), poplatků 

a plateb souvisejících s vyvolanými investicemi a přeložkami, příp. jiné majetkoprávní 

vypořádání apod., které jsou pro realizaci Akce nezbytné, vč. práv a povinností 

z již uzavřených smluv, 

- náklady na vyhotovení projektové dokumentace, jejíž potřeba vznikla po uzavření 

Smlouvy o spolupráci. 

 

3. Příjemce nesmí dotaci použít na úhradu neuznatelných nákladů, za které se považují 

zejména: 

- jakýkoli náklad, který zcela zřetelně nesouvisí s činností spolufinancovanou 

poskytovatelem nebo který není možno doložit písemnými doklady, 

- zisk, daně, správní a jiné poplatky související s Akcí, které nejsou uznatelnými 

náklady dle odst. 2 tohoto článku této smlouvy, úvěry, úroky, směnky,  

- dary včetně věcných cen v soutěžích, 

- pohoštění (rauty, nákup potravin a nápojů), 

- podnikatelskou odměnu a osobní spotřebu vlastníka účetní jednotky, 

- výdaje na zaměstnance, kteří se na projektu nepodílejí přímo, dále ty výdaje, které 

svým charakterem mají zejména stabilizační funkci (příspěvky na penzijní 

připojištění, doplňkové penzijní spoření, životní pojištění, dary k životním jubileím, 

příspěvky na rekreaci, peněžitá pomoc v mateřství apod.), odstupné, 

- odpisy hmotného i nehmotného majetku, akontace leasingu a leasingové splátky, 

- pořízení uměleckých děl a sbírek, 

- krytí půjček a úvěrů včetně úroků a poplatků s tím souvisejících, 

- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, 

- pokuty, úroky z prodlení, penále, manka a škody a jiné majetkové sankce, 

- vzájemný zápočet pohledávek, 

- náklady na zajištění stavebního dozoru, autorského dozoru projektanta, koordinátora 

BOZP, zajištění povinného archeologického průzkumu, geologického průzkumu, 

geologického monitoringu a biologického dozoru, 

- a další platby obdobného charakteru. 

 

4. 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. 

 

5. Příjemce prohlašuje, že je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a může 

uplatnit odpočet DPH ve vazbě na ekonomickou činnost, která zakládá nárok na odpočet 

DPH podle § 72 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů (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). 

Smluvní strany se dohodly, že nelze z dotace uhradit DPH ve výši tohoto odpočtu DPH, 

na který příjemci vznikl nárok. V případě, že příjemce – plátce DPH bude uplatňovat 

nárok na odpočet daně z přijatých zdanitelných plnění v souvislosti s realizací projektu, 

na který byla dotace poskytnuta, a to nárok na odpočet v plné či částečné výši, uvede 

na veškerých vyúčtovacích dokladech finanční částky bez DPH odpovídající výši, která 

mohla být uplatněna v odpočtu daně na základě daňového přiznání k DPH.  
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Pokud má příjemce (plátce daně) ve shodě s opravou odpočtu podle § 75 ZDPH, 

vypořádáním odpočtu podle § 76 ZDPH a úpravou odpočtu podle § 78 až 78c ZDPH 

právo zvýšit ve lhůtě stanovené ZDPH svůj původně uplatněný nárok na odpočet DPH, 

který se vztahuje na zdanitelná plnění hrazená včetně příslušné DPH z dotace, je příjemce 

povinen upravit a vrátit poskytovateli část dotace ve výši uplatněného odpočtu DPH, a to 

do jednoho měsíce ode dne, kdy příslušný státní orgán vrátil příjemci uhrazenou DPH. 

Nevrátí-li příjemce takovou část dotace v této lhůtě, dopustí se porušení rozpočtové kázně 

ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

Dotaci nelze rovněž použít na úhradu ostatních daní. 

 

6. Příjemce dotace je povinen vést o Akci oddělenou účetní evidenci v souladu se zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

 

7. Příjemce je povinen do 31. 3. 2023 předložit poskytovateli zastoupenému Odborem řízení 

projektů a investic Magistrátu města Přerova průběžné vyúčtování za období od 16. 2. 

2021 do 31. 12. 2022 v následující skladbě: 

a) soupis vynaložených nákladů na Akci za období od 16. 2. 2021 do 31. 12. 2022 a 

prozatímní celkové vynaložené náklady na Akci včetně vyznačení nákladů, které byly 

uhrazeny z dotace dle této smlouvy,  

b) kopie daňových dokladů s podrobným rozpisem dodávky (případně dodacím listem), 

popřípadě jiných účetních dokladů včetně příloh, prokazujících vynaložení výdajů, 

c) kopie výdajových dokladů včetně příloh (stvrzenky, paragony apod.), na základě 

kterých je pokladní doklad vystaven, a to pouze u jednotlivých výdajů přesahujících 

částku 1 000,- Kč, s tím, že u jednotlivých výdajů do výše 1 000,- Kč doloží příjemce 

pouze soupis těchto výdajů, 

d) kopie výpisů z bankovních účtů, které dokládají úhradu daňových dokladů, 

s vyznačením dotčených plateb, 

e) čestné prohlášení, že kopie předaných dokladů jsou shodné s originály a výdaje 

uvedené v soupisu dle písm. c) jsou shodné se záznamy v účetnictví příjemce,  

f) soupis dodatečných stavebních prací, dodávek či služeb, vč. kopie dodatku ke Smlouvě 

o dílo, „změnového listu“ vyhotoveného dle Smlouvy o dílo či jiné listiny dle článku 

II. odst. 4 této smlouvy. 

 

8. Příjemce je dále povinen předložit poskytovateli společně s průběžným vyúčtováním dle 

odst. 7 tohoto článku smlouvy písemnou průběžnou zprávu, která bude obsahovat popis 

průběhu realizace Akce, průběžné vyhodnocení Akce. Spolu se zprávou a vyúčtováním je 

příjemce povinen předložit poskytovateli také fotografickou dokumentaci zachycující 

průběh realizace Akce. V souvislosti s plněním povinnosti dle tohoto odstavce je příjemce 

povinen postupovat v souladu 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, zejména je 

povinen zajistit, že na předkládaných fotografiích nebudou žádné identifikovatelné osoby.   

 

9. Do 31. 3. 2024 příjemce předloží poskytovateli zastoupenému Odborem řízení projektů a 

investic Magistrátu města Přerova závěrečné vyúčtování a písemnou závěrečnou zprávu. 

Závěrečné vyúčtování bude předloženo v následující skladbě:.  
 

a) soupis celkových vynaložených nákladů na Akci včetně vyznačení nákladů, které byly 

uhrazeny z dotace dle této smlouvy,  
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b) kopie daňových dokladů s podrobným rozpisem dodávky (případně dodacím listem), 

popřípadě jiných účetních dokladů včetně příloh, prokazujících vynaložení výdajů, 

c) kopie výdajových dokladů včetně příloh (stvrzenky, paragony apod.), na základě 

kterých je pokladní doklad vystaven, a to pouze u jednotlivých výdajů přesahujících 

částku 1 000,- Kč, s tím, že u jednotlivých výdajů do výše 1 000,- Kč doloží příjemce 

pouze soupis těchto výdajů, 

d) kopie výpisů z bankovních účtů, které dokládají úhradu daňových dokladů, 

s vyznačením dotčených plateb, 

e) čestné prohlášení, že kopie předaných dokladů jsou shodné s originály a výdaje 

uvedené v soupisu dle písm. c) jsou shodné se záznamy v účetnictví příjemce,  

f)  soupis dodatečných stavebních prací, dodávek či služeb, vč. kopie dodatku ke Smlouvě 

o dílo, „změnového listu“ vyhotoveného dle Smlouvy o dílo či jiné listiny dle článku 

II. odst. 4 této smlouvy. 

 

Závěrečná zpráva bude obsahovat popis průběhu realizace Akce, konečné vyhodnocení 

Akce, naplnění účelu dotace, přínosy Akce pro město Přerov a pro veřejnost. Spolu se 

zprávou a vyúčtováním je příjemce povinen předložit poskytovateli také fotografickou 

dokumentaci zachycující průběh realizace Akce a dále dokumentaci prokazující dodržení 

pravidel publicity. V souvislosti s plněním povinnosti dle tohoto odstavce je příjemce 

povinen postupovat způsobem, který je uveden v poslední větě odst. 8 tohoto článku 

smlouvy.   

 

10. V případě, že příjemcem předložené vyúčtování, průběžná nebo závěrečná zpráva budou 

neúplné nebo zjevně chybné, vyzve poskytovatel příjemce k jejich doplnění či opravě. 

Pokud příjemce neodstraní nedostatky vyúčtování, průběžné nebo závěrečné zprávy do 30 

dnů ode dne doručení výzvy poskytovatele, dopustí se příjemce porušení rozpočtové 

kázně. 

 

11.  Smluvní strany se dohodly, že pokud zálohové platby uhrazené dle článku II. odst. 3 této 

smlouvy nebudou v součtu dosahovat výše 15% z celkových skutečných stavebních 

nákladů Akce dle závěrečného vyúčtování, budou postupovat následovně: 

 

a. smluvní strany se zavazují uzavřít do 90 dnů ode dne doručení předložení 

závěrečného vyúčtování dle odst. 9 tohoto článku smlouvy dodatek k této 

smlouvě, na jehož základě se poskytovatel zaváže poskytnout příjemci dotaci 

na úhradu zbývající části stavebních nákladů dle čl. II. odst. 3.1 písm. a) a b) 

Smlouvy o spolupráci, maximálně však do celkové výše 15.000.000,- Kč, 

b. dotace dle písm. a. tohoto odstavce smlouvy bude poskytnuta převodem na 

bankovní účet příjemce č.43-5485330237/0100 nejpozději do 30 dnů ode dne 

účinnosti dodatku k této smlouvě. 

 

12. V případě, že poskytnutá dotace nebude zcela vyčerpána, příjemce se zavazuje 

nevyčerpanou část dotace vrátit bezhotovostním převodem na příjmový účet 

poskytovatele vedený u České spořitelny, a.s., č.ú. 19-1884482379/0800, s tím, že jako 

variabilní symbol uvede číslo této smlouvy - …/2022, a to do 30 dnů od předložení 

závěrečného vyúčtování podle odst. 9 tohoto článku smlouvy.  

 

13. 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. Příjemce je povinen 
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umožnit poskytovateli nebo jí pověřené osobě provedení kontroly dodržení účelu a 

podmínek použití poskytnuté dotace, a to zejména kontrolou účetní evidence vedenou 

k Akci, vstupem na staveniště atd. Při této kontrole je příjemce povinen vyvíjet veškerou 

poskytovatelem požadovanou součinnost.  

 

14. Příjemce se zavazuje seznámit poskytovatele, do 15 dnů od jejich vzniku, s těmito 

skutečnostmi: se změnami zakladatelské listiny, adresy sídla, bankovního spojení, 

obsazení statutárního orgánu zastupujícího příjemce, 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 nebo jeho zrušení s likvidací 

je příjemce povinen o této skutečnosti poskytovatele předem informovat, případně sdělit 

poskytovateli na jeho vyžádání další informace týkající se přeměny příjemce nebo jeho 

zrušení s likvidací. 

 

15. Příjemce se zavazuje propagovat poskytovatele v souvislosti s realizací Akce, 

a to zejména umístěním informační tabulky s textem: „Spolufinancováno z prostředků 

města Přerova“ a s uvedením loga města Přerova v rámci internetové prezentace, 

v tištěných materiálech a při mediální propagaci. Poskytovatel uděluje příjemci souhlas 

s bezúplatným užitím znaku města Přerova pro účely propagace finanční spoluúčasti 

poskytovatele při realizaci Akce. 

 

16. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě posunu termínu dokončení Akce, 

a to zejména z příčin, které nebylo možno předpokládat, dojde i k dohodě ve formě 

dodatku k této smlouvě, která bude obsahovat zejména posunutí termínu závěrečného 

vyúčtování a dalších náležitostí dle odst. 8 tohoto článku smlouvy. 

 

 

Článek IV. 

Sankční ujednání  

 

1. V případě, že příjemce použije dotaci nebo její část na jiný účel než účel sjednaný touto 

smlouvou nebo poruší některou z jiných podmínek použití dotace stanovených v této 

smlouvě, dopustí se porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2. 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 rozpočtové kázně 

(procentní sazba bude v případě různých porušení uplatňována 

kumulativně) 

Výše odvodu 

z celkově poskytnuté 

dotace 

Předložení vyúčtování, průběžné a závěrečné zprávy o využití dotace 

s prodlením do 30 kalendářních dnů od data uvedeného ve smlouvě. 
5 % 

Nedodržení podmínek povinné propagace uvedených ve smlouvě. 2 % 

 

 

Článek V. 

Zánik smlouvy  
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1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit dohodou smluvních stran. 

 

2. 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. 

 

3. Při zrušení smlouvy je příjemce povinen předložit vyúčtování dotace podle čl. III odst. 7 

smlouvy a závěrečnou zprávu podle čl. III odst. 9 smlouvy nejpozději ve lhůtě 90 dnů ode 

dne, ke kterému byla smlouva zrušena. 

 

 

Článek VI. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Dotace bude poskytnuta v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 

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

předpisů, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.  

 

2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou uskutečňovány formou písemných dodatků 

podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

3. Poskytovatel prohlašuje, že toto právní jednání bylo schváleno Zastupitelstvem města 

Přerova dne XX. XX. 2022 usnesením č. XX. 

 

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

dvě vyhotovení. 

 

5. Příjemce bere 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, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude 

poskytovatelem 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, a rovněž postupem dle ust. § 10d 

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

pozdějších předpisů. 

 

6. 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 Brně dne ………..………… 

 

Za příjemce: 
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Statutární město Přerov 

Ing. Petr Měřínský 

primátor 

 Povodí Moravy, s.p. 

MVDr. Václav Gargulák, generální 

ředitel 
 


