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2019/03719/OŠM/DSM

S m l o u v a
o z v ý š e n í d o t a c e

Olomoucký kraj
Krajský úřad Olomouckého kraje
se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc
IČ: 60609460
Zastoupený Ing. Lubomírem Balášem, ředitelem Krajského úřadu
Olomouckého kraje
Bankovní spojení:

(dále jen „poskytov

a

Mateřská škola U Sila, s.r.o.
Litovelská 1340/2c, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
IČO: 28635914
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 44863
Zastoupená jednat u, MBA
Bankovní spojení:

(dále jen „právnická osoba“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavřely mezi sebou v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších právních předpisů, a § 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování
dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších
právních předpisů (dále také „zákon“), tuto

smlouvu o zvýšení dotace

Čl. I

1. Předmětem této smlouvy je zvýšení dotace poskytované právnické osobě ve
školním roce 2019/2020, kterou je včetně zvýšení právnická osoba oprávněna použít
pouze k financování svých neinvestičních výdajů souvisejících s výchovou
a vzděláváním ve škole, jejíž činnost vykonává právnická osoba, a se službami
a vzděláváním, které doplňují nebo podporují vzdělávání v této škole nebo s ním
přímo souvisí, a dále s běžným provozem školy a školského zařízení, jejichž činnost
vykonává právnická osoba. U právnických osob, které poskytují vzdělávání a školské
služby pro děti, žáky a studenty s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým
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postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, 
závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo 
autismem, lze dotaci využít i na neinvestiční výdaje související s rehabilitací. 
U právnické osoby, která vykonává činnost základní umělecké školy, se dotace 
poskytuje na zabezpečení vzdělávání určeného pro žáky před zahájením plnění 
povinné školní docházky, žáky plnící povinnou školní docházku, žáky vzdělávající se 
v denní formě vzdělávání ve střední škole či konzervatoři a studenty vzdělávající se 
v denní formě vzdělávání ve vyšší odborné škole. 
 
2. Dotaci nelze použít k úhradě nájemného v rámci smlouvy o koupi najaté věci 
uzavřené po 1. lednu 1997 a reklamy. 
 
3. Touto smlouvou se podle § 5 zákona zvyšuje výše dotace poskytované právnické 
osobě na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. j. 2019/00522/OŠM/DSM uzavřené 
dne 13. 2. 2019 mezi právnickou osobou a poskytovatelem (dále též jen „smlouva 
o poskytnutí dotace“). 
 
4. Dotací ve smyslu této smlouvy se rozumí rozdíl mezi výší dotace podle § 5 zákona 
a této smlouvy a výší dotace stanovené podle § 4 odst. 5 zákona a smlouvy 
o poskytnutí dotace. 
 
 

Čl. II 
 
Smluvní strany konstatují, že podmínky zákona pro zvýšení dotace byly splněny, 
neboť: 
1. na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace dostává právnická osoba 
dotace podle § 4 zákona; 
 
2. právnická osoba splňuje veškeré další podmínky podle ustanovení § 5 odst. 3 a 4 
zákona; 
 
3. právnická osoba se uzavřením této smlouvy zavazuje vynaložit celý svůj zisk za 
příslušný kalendářní rok na vzdělávání a školské služby. 
 
 

Čl. III 
 
Poskytovatel na základě této smlouvy zvýší v souladu s § 5 odst. 1 a 2 zákona 
právnické osobě procentní podíl z normativu stanoveného Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen „MŠMT“) zveřejněného ve Věstníku MŠMT 
u těchto škol a školských zařízení, jejichž činnost vykonává právnická osoba, takto: 
 
1. Mateřská škola počet dětí %podíl normativu 
 48 100 
 
  
2. typ zařízení školního stravování počet dětí %podíl normativu 
Školní jídelna – výdejna 48 100 
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Čl. IV 
 
1. Dotace se poskytuje na školní rok zálohově na jednotlivá čtvrtletí kalendářního 
roku, nejpozději poslední den prvního měsíce prvního, druhého a třetího čtvrtletí 
a patnáctý den druhého měsíce čtvrtého čtvrtletí. Poskytnutím dotace se rozumí 
odepsání finančních prostředků z účtu poskytovatele. 
 
2. Dotace se poskytuje podle skutečného počtu dětí, žáků nebo studentů (dále též 
jen „žáci“) ve škole nebo školském zařízení, jejichž činnost vykonává právnická 
osoba, v jednotlivých oborech a formách vzdělávání, uvedeného ve školních 
matrikách pro příslušný školní rok, nejvýše však do výše povoleného počtu žáků ve 
škole nebo školském zařízení, jejichž činnost vykonává právnická osoba, 
v jednotlivých oborech a formách vzdělávání, uvedeného ve školském rejstříku 
(školský rejstřík ve smyslu § 141 odst. 1 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů). U školských zařízení vyjmenovaných v § 1 vyhlášky 
č. 274/2009 Sb., o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, 
žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol 
a školských zařízení neuvádějí, ve znění pozdějších předpisů, se dotace poskytuje 
nejvýše do výše uvedené v této smlouvě. 
 
3. Právnická osoba je povinna předložit krajskému úřadu vyúčtování poskytnuté 
dotace podle skutečnosti kalendářního roku postupem stanoveným Ministerstvem 
financí pro zúčtování vztahů se státním rozpočtem. 
 
4. Poskytovatel může v průběhu školního roku, kdy je dotace poskytována, dotaci 
snížit nebo ji může poskytnout na kratší období: 
a) v souladu s regulačními opatřeními k čerpání výdajů státního rozpočtu, o nichž 
rozhodla vláda nebo ministr financí; 
b) pokud právnická osoba nepředloží poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace 
podle skutečnosti kalendářního roku postupem stanoveným Ministerstvem financí ČR 
pro zúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem. 
 
5. Poskytovatel poskytuje dotaci převodem finančních prostředků na bankovní účet 
právnické osoby. 
 
6. Pokud dojde v průběhu roku ke změně počtu žáků ve srovnání s počtem, na který 
se poskytuje dotace, právnická osoba neprodleně tuto skutečnost oznámí a zároveň 
hodnověrně prokáže poskytovateli. Dotace se upraví od počátku čtvrtletí 
následujícího po změně, kdy došlo k přeplatku či nedoplatku, a tento je vyúčtován 
podle § 6 odst. 7 zákona. 
 

Čl. V 
 

1. Poskytovatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že: 
 
a) v průběhu školního roku zjistí Česká školní inspekce nebo jiný kontrolní orgán 
závažné nedostatky v činnosti právnické osoby, 
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b) právnická osoba nedoloží vynaložení zisku na výdaje na vzdělání a školské 
služby, potvrzené oprávněnou osobou (auditorem), a to nejpozději do 10. srpna 
2020.  
 
Tato smlouva zaniká v případech uvedených pod písm. a) a b) dnem, kdy bylo 
právnické osobě doručeno odstoupení poskytovatele od této smlouvy. V případě 
uvedeném v odst. 1 písm. a) tohoto článku dotace nepřísluší ode dne, kdy bylo 
právnické osobě doručeno odstoupení poskytovatele od této smlouvy. V případě 
uvedeném v odst. 1 písm. b) tohoto článku se, pokud jde o poskytnutí zvýšené 
dotace, postupuje dle ustanovení o neoprávněném použití finančních prostředků 
vyplývajících z příslušných právních předpisů. 
 
2. Tato smlouva zaniká dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o výmazu 
právnické osoby ze školského rejstříku. Dotace v tomto případě právnické osobě 
nepřísluší ode dne právní moci rozhodnutí o výmazu právnické osoby ze školského 
rejstříku. 
 
3. Tato smlouva zaniká dále dnem, kdy bylo právnické osobě doručeno odstoupení 
poskytovatele od smlouvy o poskytnutí dotace č. j. 2019/00522/OŠM/DSM uzavřené 
mezi poskytovatelem a právnickou osobou dne 13. 2. 2019. 
 
4. Právnická osoba je v případech uvedených v odst. 1 až odst. 3 tohoto článku 
povinna dotaci nebo její část vrátit na účet poskytovatele uvedený v úvodu této 
smlouvy do 15 dnů ode dne, kdy byla právnické osobě doručena jeho písemná výzva 
k vrácení dotace nebo její části, pokud z právního předpisu nevyplývají v konkrétním 
případě zvláštní pravidla pro vrácení dotace nebo její části. Obdobně se postupuje 
v případě, že dotace nebo její část: 
a) byla použita v rozporu s účelem, pro který byla poskytnuta, 
b) byla získána na základě nepravdivých údajů, 
c) byla poskytnuta na období, kdy právnická osoba nebyla zapsána v školském 
rejstříku 
d) byla poskytnuta v rozporu s údaji zapsanými u právnické osoby v školském 
rejstříku. 
 
 

Čl. VI 
 

V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel, pokud jde o vrácení 
dotace, v souladu s příslušnými právními předpisy.  
 
 

Čl. VII 
 
1. Právnická osoba se zavazuje umožnit kontrolu hospodaření s přidělenou dotací 
prováděnou Krajským úřadem Olomouckého kraje, Českou školní inspekcí, MŠMT, 
popřípadě jiným kompetentním orgánem. 
 
2. Právnická osoba se zavazuje oznámit poskytovateli do 5 dnů od ukončení kontroly 
činnosti právnické osoby Českou školní inspekcí nebo jiným příslušným kontrolním 
orgánem výsledky této kontroly. 
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Čl. VIII 
 
Poskytování dotace podle této smlouvy se řídí zákonem č. 306/1999 Sb., ve znění 
pozdějších právních předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších právních předpisů.  
 
 

Čl. IX 
 

Tato smlouva se uzavírá na školní rok 2019/2020. 
 
 

Čl. X 
 
1. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním textu této 
smlouvy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších právních předpisů. 
 
2. Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že tato smlouva 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. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí 
poskytovatel. 
 
3. Právnická osoba dále současně bere na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna 
též na úřední desce poskytovatele dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů. 
 
4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 
 
5. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky. 
 
6. Smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž poskytovatel obdrží 2 výtisky 
a právnická osoba obdrží jeden výtisk. 
 
 
V Olomouci dne: V Olomouci dne: 
Za poskytovatele: Za právnickou osobu: 
 
 
 
 
 ....................................................................   .................................................................  
Ing. Lubomír Baláš Bc. Bohdana Hošková, MBA 
ředitel jednatelka 
Krajský úřad Olomouckého kraje Mateřská škola U Sila, s.r.o. 


