
SMLOUVA 
o podpoře činnosti

c. OMZOH/FRM/000039/2019/H ru

Smluvní strany:

1. Statutární město Olomouc
se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc 
zastoupené náměstkem primátora Mgr. Pavlem Hekelou 
IČO: 00299308
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 27-1801731369/0800 
(dále také jen „poskytovatel14)

na straně jedné

2. Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
se sídlem Skrbeňská 669/70, 783 35 Horka nad Moravou 
zastoupená ředitelem Mgr. Michalem Bartošem, Ph.D.
ICO: 27784525
bankovní spojení:^! 
(dále jen „příjemce11)

na straně druhé

uzavírají

tuto smlouvu o podpoře činnosti:

I.

1. Poskytovatel podporuje činnost příjemce, aby tento mohl vykonávat činnosti na základě 
příslušného pověření pro r. 2019, částkou ve výši 5.100.000,- Kč (slovy: 
pětmiliónůjednostotisíc korun českých).

2. Podpora činnosti se poskytuje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se zákonem č. 
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č.250/200 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole) a v souladu s rozhodnutím Komise EU z 20. 12. 2011 
(uveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie dne 11. 1. 2012) o použití čl. 106 odst. 
2 Smlouvy o fungování EU na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek 
veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného 
hospodářského významu (oznámeno pod číslem K(2011) 9380) - 2012/21/EU. Z podpory 
činnosti je možno hradit i výdaje investičního charakteru související se zajištěním 
činnosti příjemce. Činnost příjemce spočívá ve výchovně-vzdělávací činnosti 
s environmentálním zaměřením, dále ve vzdělávacích programech pro školy, studenty,



učitele a širší veřejnost, včetně zajištění stravovacích a ubytovacích služeb, dále 
v organizaci volnočasových aktivit pro veřejnost, v poskytování poradenské činnosti pro 
veřejnost a v provozování turisticlco-informačního centra. Dále je činnost příjemce 
zaměřena i na pořádání akcí pro veřejnost, tvorbu a ochranu životního prostředí.

3. Podpora činnosti bude poskytnuta po nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy na výše 
uvedený účet příjemce ve výši 5.100.000,- Kč (slovy: pětmiliónůjednostotisíc korun 
českých), a to ve dvou splátkách - první ve výši 2.900.000,- Kč (slovy: 
dvamiliónydevětsettisíc korun českých) bude poskytnuta nejpozději do 31.1.2019, druhá 
ve výši 2.200.000,- Kč (slovy: dvamiliónydvěstětisíc korun českých) bude poskytnuta 
nejpozději do 31.7.2019.

4. Podpora činnosti se poskytuje na dobu od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

II.

Příjemce se zavazuje:

1. Při nakládání s poskytnutou podporou činnosti dodržovat obecnč závazné právní předpisy 
a nakládat s finančními prostředky hospodárně.

2. Použít podporu činnosti výlučně na činnost uvedenou výše v článku I odst. 2.

3. Účetně vést poskytnutou podporu činnosti odděleně a vést účetnictví řádně v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vc znění pozdějších předpisů.

4. Je-li příjemce 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), 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 služeb, na který byla podpora činnosti 
poskytnuta, a to nárok na odpočet v plné či částečné výši.

5. Předložit po skončení účetního roku, nejpozději však do 31.1.2020 předpokládaný 
hospodářský výsledek za rok 2019 včetně závěrečné zprávy o využití podpory činnosti 
a vyúčtování s tím, že nejpozději do 30.6.2020 doloží výroční zprávu, jejíž součástí jsou 
účetní výkazy. Příjemce garantuje, že účetnictví r. 2019 je uzavřené.

6. Kopie účetních dokladů opatřit označením „kopie dokladů je totožná s originálem44. 
Účetní doklady opatřit označením „hrazeno z prostředků SMO“.

7. Umožnit oprávněným osobám Magistrátu města Olomouce a dalším oprávněným osobám 
seznámení s realizací činností, která souvisí s poskytnutou podporou činnosti. Za 
oprávněnou osobu se pro účely této smlouvy považuje ten, kterému člen samosprávy 
poskytovatele nebo jím pověřený zaměstnanec Magistrátu města Olomouce vystaví 
příslušné zmocnění pro výkon kontroly a vstup do objektů příjemce - zmocnění může být 
vystaveno buď na dobu určitou nebo dobu neurčitou.



8. Umožnit oprávněným osobám Magistrátu města Olomouce a dalším oprávněným osobám 
kontrolu finančního hospodaření za účelem prověření účelnosti a oprávněnosti 
vynaložených nákladů ze strany příjemce. Za oprávněnou osobu se pro účely této 
smlouvy považuje ten, kterému člen samosprávy poskytovatele nebo jím pověřený 
zaměstnanec Magistrátu města Olomouce vystaví příslušné zmocnění pro výkon kontroly 
a vstup do objektů příjemce - zmocnění může být vystaveno buď na dobu určitou nebo 
dobu neurčitou.

9. Seznámit Radu města Olomouce prostřednictvím vedoucího odboru městské zeleně 
a odpadového hospodářství Magistrátu města Olomouce bez zbytečného odkladu se 
změnami stanov, bankovního spojení, statutárního zástupce, jakož i jinými změnami, 
týkajícími se příjemce.

10. Vrátit poskytovateli podporu činnosti v plné výši, pokud bude použita na jiný účel, než je 
předmětem této smlouvy.

11. Vrátit poskytovateli případné nevyčerpané prostředky z poskytnuté podpory činnosti.

12. Vrátit poskytovateli nejpozději v termínu do 30 dnů od předčasného ukončení 
poskytovaných služeb dle pověření nevyčerpané prostředky z poskytnuté podpory 
činnosti. Totéž platí v případě, kdy služby nebudou uskutečňovány vůbec, nebo 
prostředky nebudou využity v souladu s pověřením z jiného důvodu.

13. Příjemce bere na vědomí, že obsah 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 současně vyjadřuje souhlas s případným zveřejněním smlouvy 
včetně všech dodatků na webových stránkách statutárního města Olomouce a v registr 
smluv.

14. Vhodným způsobem propagovat statutární město Olomouc.

III.

1. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 
Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

3. Smluvní strany stvrzují svými podpisy, že smlouvu uzavřely dle své svobodné, vážné, 
určité a srozumitelné vůle.

4. Příjemce bere na vědomí, že obsah smlouvy včetně 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.



5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
příslušných ustanovení 7.ákona 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.

6. Podpora činnosti byla schválena Zastupitelstvem města Olomouce na jeho zasedání dne 
14. 12. 2018.

poskytovatel města Olomouce, o.p.s.
příjemce


