
Číslo smlouvy: 964/2019-SML

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
na realizaci protipovodňových opatření v rámci stavební akce

„Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. etapa B“

Smluvní strany:

Statutární město Olomouc
IČO: 00299308
se sídlem: Horní nám. č.p. 583, Olomouc, PSČ 779 11
zastoupené , primátorem
ID datové schránky: kazbzri
Bankovní spojení: 
číslo výdajového účtu:

(dále také jen „poskytovatel“)

a

Povodí Moravy, s. p.
IČO: 70890013
se sídlem: Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno
zastoupený: , generálním ředitelem
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. A 13565
ID datové schránky: m49t8gw
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 

(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 „Morava,
Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. etapa B“ (dále jen jako „smlouva“):

Preambule

Smluvní strany jsou vedeny společnou snahou k vytvoření podmínek k zajištění účinné
ochrany života a zdraví občanů a majetku před povodněmi v Olomouci. Poskytovatel má
zájem na řádném provedení protipovodňových opatření spočívajících v realizaci stavební
akce Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. etapa B, proto se smluvní strany dohodly
na uzavření smlouvy tohoto znění:



Článek I.
Účel a předmět smlouvy

1. Příjemce požádal poskytovatele o poskytnutí dotace na základě individuální žádosti, která
je Přílohou č. 1 smlouvy. Příjemce svou žádost podal s ohledem na významné navýšení
nákladů na stavební akci „Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. etapa B“
(dále jen „Akce“) a to v souvislosti s vyměřením místního poplatku za užívání veřejného
prostranství, který byl vyměřen Platebním výměrem č. j.
SMOL/256612/2018/OE/MP/Kov ze dne 5. 11. 2018 Magistrátem města Olomouce,
Odborem ekonomickým, oddělením místních poplatků (dále jen „Poplatek“).  Poplatek
byl vyměřen ve výši 14.524.510,- Kč a to za období od 3. 4. 2018 do 19. 9. 2018.
V následujícím období již byla předmětná stavební Akce od povinnosti úhrady tohoto
poplatku osvobozena v souladu s aktuálně platnou obecně závaznou vyhláškou
statutárního města Olomouce.

2. Účelem dotace je poskytnout příjemci finanční prostředky na pokrytí nákladů
na vybudování protipovodňových opatření v rámci stavební Akce, a to konkrétně k úhradě
Poplatku, který byl vyměřen zejména v souvislosti s vybudováním zemních hrází
a nábřežních betonových zdí, vybudováním nových kapacitních mostů na ulici
Masarykova a Komenského a dalších  souvisejících stavebních objektů. Uvedený Poplatek
významným způsobem navýšil celkové předpokládané náklady na realizaci předmětné
Akce.

3. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje na základě příjemcem předložené žádosti
poskytnout příjemci dotaci ve formě jednorázové úhrady 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 a obecně závaznými
právními předpisy. Dotace musí být použita hospodárně.

5. Doba, v níž má být účelu dosaženo je do 31. 8. 2019. Dotace se poskytuje na úhradu
uznatelných nákladů vzniklých v souvislosti s Poplatkem citovaným v odst. 2 tohoto
článku smlouvy do uzavření této smlouvy.

Článek II.
Výše dotace

1. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve výši
14.524.510,- Kč, která odpovídá navýšení nákladů na stavební Akci v souvislosti
s vyměřením Poplatku.

2. Dotace bude poskytnuta formou jednorázové úhrady na účet Příjemce a to nejpozději
do 15 dnů od dne účinnosti této smlouvy.

3. Smluvní strany se dohodly, že dotace, bude poskytnuta převodem na bankovní účet
příjemce . Dnem poskytnutí dotace je den
připsání finančních prostředků na účet příjemce.



Článek III.
Vyúčtování dotace, povinnosti příjemce

1. Dotace se poskytuje na účel stanovený v čl. I. 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 nesmí dotaci použít na úhradu neuznatelných nákladů, a to zejména:
- jakýkoli náklad, který zcela zřetelně nesouvisí s činností spolufinancovanou

poskytovatelem nebo který není možno doložit písemnými doklady,
- zisk, úvěry, úroky, směnky,
- dary s výjimkou 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,
- a další platby obdobného charakteru.
Smluvní strany se dohodly, že dotace může být užita na úhradu místních poplatků.

3. 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.

4. 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.
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.

5. Příjemce dotace je povinen vést o Akci oddělenou účetní evidenci v souladu se zákonem
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

6. Nejpozději do 31. 8. 2019 příjemce předloží poskytovateli vyúčtování a písemnou
závěrečnou zprávu o dotaci poskytnuté na základě této smlouvy. Závěrečné vyúčtování
bude obsahovat náklady na Akci, které byly uhrazeny z dotace dle této smlouvy, soupis
daňových dokladů s uvedením částek dokládající vynaložení nákladů, doklady o zaplacení
těchto částek a čestné prohlášení, že výdaje uvedené v soupisech jsou shodné se záznamy
v účetnictví příjemce. Závěrečná zpráva bude obsahovat naplnění účelu dotace, přínosy
Akce pro statutární město Olomouc a pro veřejnost.

7. Pokud příjemce předloží vyúčtování včas, ale vyúčtování nebude obsahovat všechny
náležitosti stanovené smlouvou, 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. 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
umožnit poskytovateli 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.

9. Příjemce se zavazuje seznámit poskytovatele, do 15 dnů od jejich vzniku se změnami,
které mohou podstatně ovlivnit způsob jeho finančního hospodaření a náplň jeho aktivit
ve vztahu k poskytnuté dotaci. V případě změny právní formy příjemce nebo jeho zrušení
s likvidací je příjemce povinen o této skutečnosti poskytovatele předem informovat.

10. Příjemce se zavazuje propagovat poskytovatele v souvislosti s realizací Akce,
a to zejména umístěním informační tabulky s textem: „Spolufinancováno z prostředků
statutárního města Olomouce“ a s uvedením loga statutárního města Olomouce v rámci
internetové prezentace, v tištěných materiálech, při mediální propagaci atd.

Článek IV.
Sankční ujednání

1. V případě, že příjemce použije dotaci nebo její část na jiný účel než účel sjednaný touto
smlouvou, poruší některou z jiných podmínek použití dotace stanovených v této smlouvě
nebo poruší některou z povinností uvedených 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

Nedodržení povinnosti vést Akci v účetnictví analyticky odděleně
nebo na samostatném bankovním účtu, je-li tato povinnost uvedena
ve smlouvě.

5 %

Předložení vyúčtování, průběžné a závěrečné zprávy o využití dotace
s prodlením do 15 kalendářních dnů od data uvedeného ve smlouvě. 2 %

Předložení vyúčtování, průběžné a závěrečné zprávy o využití dotace
s prodlením do 30 kalendářních dnů od data uvedeného ve smlouvě. 5 %

Předložení doplněného vyúčtování, průběžné a závěrečné zprávy 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 uvedených ve smlouvě. 5 %
Porušení povinnosti informovat poskytovatele 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 %

Článek V.
Zánik smlouvy

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 a závěrečnou zprávu
podle čl. III. odst. 6 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. Tato smlouva je uzavírána nad rámec závazků Poskytovatele vzniklých zejména
na základě Smlouvy o spolupráci ze dne 8. 10. 2018 a Smlouvy o spolupráci ze dne
12. 10. 2016, které byly uzavřeny mezi Poskytovatelem, Příjemcem a Olomouckým
krajem. Smluvní strany shodně konstatují, že prostředky poskytnuté na základě této
smlouvy nebudou do podpory přislíbené na základě citovaných smluv o spolupráci a na ně
navazujících smluv o dotacích započítávány.

4. Poskytovatel prohlašuje, že toto právní jednání bylo schváleno Zastupitelstvem města
Olomouce dne 26.4. 2019 usnesením č. 11.

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

6. 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.

7. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem a účinnosti dnem 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, přičemž se Příjemce zavazuje
k jejímu zveřejnění.

8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Žádost o poskytnutí dotace

V Olomouci dne ………..…………

Za poskytovatele:

V Brně dne 10. 5. 2019

Za příjemce:

Statutární město Olomouc Povodí Moravy, s.p.

generální ředitel


