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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a se 
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Město Mohelnice
Sídlo: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupené: Ing. Pavlem Kubou, starostou
IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., pobočka Mohelnice
Číslo účtu: 27-1905690389/0800
(dále jen „poskytovatel")

a

Subjekt
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Základní umělecká škola, Mohelnice 
náměstí Svobody 971/15, 789 85 Mohelnice 
Janou Filipkovou 
00851451

v tomto znění:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 
tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

I.

1. Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci dotaci ve výši 190 000,- Kč 
(slovy: jedno sto devadesát tisíc korun českých), schválené Zastupitelstvem města Mohelnice č. 5, 
konané dne 27.03.2019, pod bodem usnesení číslo 102/5/ZM/2019.

2. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci dotaci na podporu činnosti dětí 
a mládeže v roce 2019.

3. Dotace na základě výše uvedeného usnesení bude příjemci poskytnuta převodem finančních 
prostředků, a to na účet příjemce v záhlaví této smlouvy v termínu do 15 dnů od nabytí platnosti 
smlouvy o poskytnutí dotace.

4. Dotace se poskytuje na účel stanovený v čl. I. odst. 2 této smlouvy jako dotace neinvestiční. Pro účely 
této smlouvy se neinvestiční dotací rozumí dotace, která musí být použita na úhradu jiných výdajů 
než:

• správních aj. poplatků, úvěrů, úroků,
• DPH, pokud příjemce dotace je jeho plátcem a má nárok na odpočet, příp. úhrady jiné daně,
• odpisů hmotného a nehmotného majetku, akontací leasingu a leasingových splátek,
• financování investic - dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.
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II.

1. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použít výlučně v souladu s účelem poskytnutí dotace dle čl. I. 
odst. 2 a 4 této smlouvy a v souladu s podmínkami stanovenými v této smlouvě. Dotace musí být 
použita hospodárně. Příjemce je oprávněn dotaci použít pouze na účel uvedený v této smlouvě.

2. Je-li příjemce plátce daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) a může uplatnit odpočet DPH ve vazbě na 
ekonomickou činnost, která zakládá nárok na odpočet daně podle § 72 odst. 1 zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (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 
si 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, uvádí na veškerých vyúčtovacích dokladech finanční částky bez DPH odpovídající výši, 
která mohla být uplatněna v odpočtu daně na základě daňového přiznání k DPH. Příjemce - neplátce 
DPH uvádí na veškerých vyúčtovacích dokladech finanční částky včetně DPH.

V případě, že se příjemce stane plátcem DPH v průběhu čerpání dotace a jeho právo uplatnit odpočet 
DPH při registraci podle § 79 ZDPH se vztahuje na zdanitelná plnění hrazená včetně příslušné DPH z 
dotace, je příjemce povinen snížit výši dosud čerpané dotace o výši daně z přidané hodnoty, kterou je 
příjemce oprávněn v souladu s § 79 ZDPH uplatnit v prvním daňovém přiznání po registraci k DPH.

V případě, že dojde k registraci příjemce k DPH a příjemce při registraci podle § 79 ZDPH je oprávněn 
až po vyúčtování dotace uplatnit nárok na odpočet DPH, jež byla uhrazena z dotace, je příjemce 
povinen vrátit poskytovateli částku ve výši nároku odpočtu DPH, který byl čerpán jako uznatelný 
výdaj.

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.

3. Bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele nesmí příjemce dotaci nebo její část poskytnout 
třetí osobě, není-li touto smlouvou uvedeno jinak.

4. Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté peněžní prostředky na výše uvedený účet nebo do 
pokladny Městského úřadu Mohelnice jestliže odpadne účel, na který je dotace poskytnuta, nebo 
bude-li poskytnutá dotace převyšovat 30 % celkových ročních uznatelných nákladů na činnost 
příjemce, a to do 15 dnů ode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti dozví, nejpozději však do
31.12.2019.

5. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provedení kontroly dodržení účelu a podmínek použití 
poskytnuté dotace. Při této kontrole je příjemce povinen vyvíjet veškerou poskytovatelem 
požadovanou součinnost.

6. Příjemce dotace je povinen použít prostředky do 31.12.2019 a provést a předložit poskytovali 
nejpozději do 31.01.2020 závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace prostřednictvím podatelny 
městského úřadu, adresované Ekonomickému odboru, oddělení školství.
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Vyúčtování musí obsahovat:

6.1. samostatnou průkaznou evidenci (viz příloha č. 1),

6.2. k vyúčtování dotace je nutno předložit veškeré originály a kopie dokladů vztahujících se 
k dotaci, tzn. k daňovému dokladu (paragonu) bude přiložen výdajový pokladní doklad, ke 
každé přijaté faktuře bude přiložen výpis z bankovního účtu,

6.3. město Mohelnice si vyhrazuje právo označit v rámci vyúčtování dotace originály dokladů
vztahujících se k dotaci textem „hrazeno z dotace města Mohelnice, číslo smlouvy........ ",

6.4. doklad o propagaci města Mohelnice (leták nebo fotografie prokazující použití loga města, 
odkaz na www stránky apod.).

V případě, že dotace nebyla použita v celé výši ve lhůtě uvedené v čl. II. odst. 2, této smlouvy, je 
příjemce povinen vrátit nevyčerpanou část dotace na účet poskytovatele nejpozději do 15 dnů ode 
dne předložení vyúčtování poskytovateli. Nevrátí-li příjemce nevyčerpanou 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.

7. V případě, že příjemce použije dotaci nebo její část na jiný účel než účel sjednaný touto smlouvou v 
čl. I. odst. 2 a 4, poruší některou z jiných podmínek použití dotace, stanovených včl. II. odst. 1 této 
smlouvy, nebo poruší některou z povinností uvedených v této smlouvě, dopustí se porušení 
rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud příjemce předloží vyúčtování v termínu stanoveném 
v čl. II. odst. 4 této smlouvy, ale vyúčtování nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené v čl. II. 
odst. 4 smlouvy, dopustí se příjemce porušení rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní nebo 
neopraví chybné nebo neúplné vyúčtování ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy poskytovatele.

8. 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 smluvních ujednání (procentní sazba bude v případě 
porušení jednotlivých ujednání uplatňována kumulativně)

Výše odvodu v % 
z celkově poskytnuté 

dotace
Nedodržení povinnosti vést dotaci v účetnictví analyticky odděleně 5%
Předložení vyúčtování využití dotace s prodlením do 15 kalendářních 
dnů od data uvedeného ve smlouvě 2%

Předložení vyúčtování o využití dotace s prodlením do 30 
kalendářních dnů od data uvedeného ve smlouvě 5%

Předložení doplněného vyúčtování o využití dotace s prodlením do 
15 kalendářních dnů od marného uplynutí náhradní lhůty, uvedené 
ve výzvě k doplnění vyúčtování

5%

Nedodržení podmínek povinné propagace uvedené ve smlouvě 5%
Nedodržení způsobu prezentace povinné propagace uvedené ve 
smlouvě (černý výlep apod.) 50%

Porušení povinnosti informovat poskytovatele o změnách 
zakladatelské listiny, adresy sídla, bankovního spojení, statutárního 
zástupce a o jiných změnách, které mohou podstatně ovlivnit způsob 
finančního hospodaření příjemce a náplň jeho aktivit ve vztahu 
k dotaci, je-li tato povinnost uvedena ve smlouvě.

5%

3



9. V případě, že je příjemce dle této smlouvy povinen vrátit dotaci nebo její část nebo uhradit odvod 
nebo penále, vrátí příjemce dotaci nebo její část, resp. uhradí odvod nebo penále na účet 
poskytovatele.

10. Příjemce se zavazuje seznámit poskytovatele, a to do 15 dnů od jejich vzniku, s těmito skutečnostmi: 
se změnami zakladatelské listiny, adresy sídla, bankovního spojení, statutárního zástupce, 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, který je právnickou osobou, nebo 
jeho zrušení s likvidací, je příjemce povinen o této skutečnosti poskytovatele předem informovat.

11. Příjemce je povinen uvádět při veškeré prezentaci údaj, že projekt/akce je realizována za finanční 
podpory města Mohelnice. Způsob prezentace je možný pouze v mezích zákona a obecných právních 
norem.

12. Poskytovatel uděluje příjemci souhlas s bezúplatným užitím loga města Mohelnice způsobem 
a v rozsahu uvedeném v čl. II. odst. 9 této smlouvy.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva se uzavírá v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších právních předpisů.

2. Příjemce prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy sdělil poskytovateli pravdivé a úplné informace, 
a tyto poskytnuté informace se ke dni uzavření této smlouvy nezměnily.

3. Tato smlouva se uzavírá na poskytnutí dotace na podporu činnosti dětí a mládeže v roce 2019.

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

5. Poskytovatel dotace bere tímto na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. 
Poskytovatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené 
lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by 
naplňovalo znaky obchodního tajemství. Příjemce prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním 
svých identifikačních údajů.

6. Poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Mohelnice 
č. 5, konané dne 27.03.2019, pod bodem usnesení č. 102/5/ZM/2019.

7. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě 
vyhotovení.

8. Součástí veřejnoprávní smlouvy je příloha č. 1 „Vyúčtování poskytnuté dotace z Programu města 
Mohelnice pro poskytování dotací na podporu činností dětí a mládeže v roce 2019".
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Příloha č. 1

VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÉ DOTACE Z PROGRAMU MĚSTA MOHELNICE PRO 
POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU ČINNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE V ROCE 2019

Číslo smlouvy:....................................................

Název projektu:.................................................

Příjemce dotace:................................................

Vyúčtování předkládá:.......................................
(jméno a příjmení)
Telefon:................................................. e-mail:

CELKEM Kč 100 %

CELKOVÉ VÝDAJE (NÁKLADY) NA ČINNOST V ROCE 2019:

VLASTNÍ ZDROJE:

Členské příspěvky

Dary
OSTATNÍ ZDROJE:

Příspěvky zřizovatele

Státní dotace

Dotace z jiných obcí

Krajské dotace

Nadační fondy

Ostatní dotace a příspěvky

DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA MOHELNICE
Čerpání poskytnuté dotace z rozpočtu města Mohelnice:
(čísla faktur/čísla dokladů + fotokopie dokladů) CELKEM Kč

Zpracoval: (jméno/příjmení/podpis) 

Schválil: (jméno/příjmení/podpis)..

Datum:..........................................

Razítko a podpis:

6


