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zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. značka L 18613 
(dále jen „příjemce dotace“)

Veřejnoprávní smlouvu 
o poskytnutí investiční dotace

2. Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonu (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanoveni tohoto zákona.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisu, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 159 a násl. zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisu tuto :

Město Nové Město na Moravě
sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě 
zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města
IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 1224751/0100
(dále jen „poskytovatel dotace“)

2. Orel jednota Nové Město na Moravě
se sídlem: Hájkova 403, 59231 Nové Město na Moravě 
zastoupený: RNDr. Břetislavem Wurzelem, starostou jednoty 
IČ: 488 95 920

I

ČI. II 
Dotace

1 Dotace je účelově vázána na realizaci I. etapy víceúčelového sportovního areálu na Soškově 
ulici v Novém Městě na Moravě (výstavba budovy), a to za podmínek dále uvedených v této 
smlouvě.

ČI. Ill
Práva a povinnosti poskytovatele dotace

1. Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout příjemci dotace dotaci ve výši 2 500 000,- 
Kč, slovy dvamiliónypětsettisíckorunčeských.

ČI. I
Obecná ustanovení

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě na svém 5. zasedání konaném dne 24.06.2019 
usnesením přijatým pod č. 8/5/ZM/2019 programu a na základě žádosti příjemce dotace 
registrované pod č.j. MUNMNM/1245190/2019 ze dne 27.05.2019 a č.j. MUNMNM/12452028/2019 
ze dne 29.05.2019 rozhodlo o poskytnutí individuální investiční dotace v celkové výši
2 500 000,- Kč, slovy dvamiliónypětsettisíckorunčeských (dále jen „dotace“) příjemci dotace za 
účelem realizace I. etapy víceúčelového sportovního areálu na Soškově ulici v Novém Městě 
na Moravě (výstavba budovy), a to za podmínek dále uvedených v této smlouvě.
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4. Příjemce dotace není oprávněn převést dotaci na jiný subjekt.

2

B/ Příjemce dotace je povinen vrátit na bankovní účet poskytovatele dotace uvedený 
v preambuli této smlouvy finanční prostředky ve výši nevyčerpaného zůstatku dotace, bude-li 
využitá částka nižší než poskytnutá dotace, a rovněž finanční prostředky použité v rozporu 
s účelem, za kterým byla dotace poskytnuta, a to nejpozději do 31.1.2021.

3. Poskytovatel dotace má právo provádět kontrolu použiti dotace na místě samém v souladu 
s ustanoveními této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonu (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů.

2. Poskytovatel dotace převede dotaci v dohodnuté výši na bankovní účet příjemce dotace, který 
je uveden v preambuli této smlouvy, v termínu do 30.1. 2020.

7. Příjemce dotace je povinen v případě informování ve vlastních či nezávislých sdělovacích 
prostředcích, na webových stránkách a dalších propagačních materiálech uvést fakt, že byl 
podpořen poskytovatelem dotace, přičemž je za tímto účelem oprávněn použít znak nebo 
logotyp poskytovatele dotace (města Nové Město na Moravě). Logotyp je ke stáhnutí na 
webových stránkách města https://mesto.nmnm.cz/manual-vizualni-identity/.

5. Příjemce dotace je povinen umožnit osobám pověřených poskytovatelem dotace provádět 
věcnou, právní, finanční a účetní kontrolu užití poskytnuté dotace a poskytnout jim veškerou 
potřebnou součinnost.

6. Příjemce dotace je dále povinen informovat poskytovatele dotace o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění povinností příjemce dotace podle této smlouvy. Dále je 
povinen bez zbytečného odkladu požádat poskytovatele dotace o změnu smlouvy či poskytnutí 
výjimky v případě takových změn skutečností či podmínek předpokládaných ve smlouvě, které 
by mu bez jeho zavinění znemožnily dodržet podmínky smlouvy. Poskytovatel dotace není 
povinen jeho žádosti vyhovět.

2. A/ Současně s vyúčtováním předloží příjemce dotace poskytovateli dotace zprávu o realizaci 
dotované aktivity včetně fotodokumentace realizace dotované aktivity s tím, že dotace nemůže 
být použita na:
- mzdové prostředky a dohody uzavírané mimo pracovní poměr
- občerstvení
- členské příspěvky, poplatky, daně, penále, pokuty a dary (vyjma věcných cen)

3. Příjemce dotace je povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky na účet poskytovatele dotace, 
jestliže odpadne účel, pro který je dotace poskytována, a to do 15-ti dnů ode dne, kdy se 
příjemce dotace o této skutečnosti dozví.

ČI. IV
Práva a povinnosti příjemce dotace

Příjemce dotace se zavazuje dotaci přijmout a použít ji v souladu s touto smlouvou. Čerpat 
finanční prostředky z této dotace lze na platné účetní doklady vydané v době od 1.1. 2020. Tuto 
dotaci se příjemce dotace zavazuje vyčerpat nejpozději do 31.12.2020 a předložit poskytovateli 
dotace v termínu nejpozději do 31.01.2021 do 14:00 hod. vyúčtování dotace z celkové výše 
nákladu na projekt, s uvedením výše a účelu plateb z dotace hrazených, tj. doloží v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, kopie platných účetních 
dokladů včetně výpisu z účtu případně jiných platných dokladů dokládajících úhradu částky.

https://mesto.nmnm.cz/manual-vizualni-identity/


11. Předmět investiční dotace nesmí být během 10 let ode dne uzavření této smlouvy zcizen.
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V případě porušení povinnosti stanovené příjemci dotace v čl. IV odst. 3 této smlouvy odpovídá 
odvod za porušení rozpočtové kázně výši nevyčerpaného zůstatku dotace nebo částce použité

V případě porušení povinností stanovených příjemci dotace v čl. IV odst. 1, odst. 2, odst. 4, 
odst. 5, odst. 6, odst. 7 a odst. 10 této smlouvy odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně 
výši poskytnuté dotace.

13. Nedílnou součástí veřejnoprávní smlouvy bude čestné prohlášení, kde příjemce dotace uvede, 
zda-li je či není plátce DPH, a zároveň v případě plátce DPH čestně prohlásí, zda může v rámci 
čerpání dotace dle svých aktivit uplatnit odpočet DPH na vstupu či nikoliv.

8. Příjemce dotace je povinen neprodleně, nejpozději však do 7-mi kalendářních dnů, informovat 
poskytovatele dotace o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací, v případě přeměny i o tom, na 
který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy.

12. Poskytovateli dotace příjemce dotace umožní užívání budovy, na níž poskytovatel dotace 
poskytl finanční prostředky dle této smlouvy, zejména „tělocvičny“ pro potřeby kulturní a 
sportovní činnosti poskytovatele dotace a jím zřízených subjektů, a to v rozsahu min. 2 hodin 
týdně po dobu 10 let od uzavření této smlouvy, a to za v místě a čase obvyklých podmínek. Na 
tuto dobu bude v každém kalendářním roce uzavřena objednávka na dobu využívání zařazené 
do provozního kalendáře objektu.

16. V případě jakékoliv následné vratký DPH při realizaci uznatelných výdajů, kterou příjemce 
uplatnil či bude uplatňovat u místně příslušného správce daně, je povinen tuto skutečnost 
neprodleně písemně oznámit poskytovateli společně s provedením vratký ve výši uplatněné 
DPH na účet poskytovatele č. 1224751/0100.

15. Příjemce je povinen, pokud mu to ustanovení § 77 - 78d zákona umožňuje, uplatnit nárok na 
odpočet DPH u majetku pořízeného z poskytnuté dotace v průběhu 5 let od pořízení a vrátit 
poměrnou část dotace, kterou předtím použil na úhradu DPH příslušného majetku a která byla 
uznatelným výdajem.

10. Investiční dotace je poskytnuta na výstavbu budovy na pozemku pare. č. 3540/1 v kat. území 
Nové Město na Moravě, a proto je příjemce dotace povinen doložit při vyúčtování dotace 
výsledky výběrového řízení na zhotovitele díla včetně příslušné smlouvy o dílo a včetně 
kolaudačního souhlasu.

14. Příjemce je povinen oznámit poskytovateli dotace neprodleně změnu z neplátce DPH na plátce 
DPH společně se sdělením, zda v rámci této změny v souladu s ustanovením §79 zák. č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uplatní nárok na 
odpočet daně při registraci.

9. Podmínkou uzavření této smlouvy je vypořádání všech závazků vůči poskytovateli investiční 
dotace, a to včetně možných reklamačních řízení, které vyplývají ze smluvních vztahů mezi 
příjemcem dotace a poskytovatelem dotace.

Čl. V
Důsledky porušení povinností příjemce dotace

Jestliže příjemce dotace poruší v souvislosti s čerpáním dotace podle této smlouvy některou ze 
svých povinností stanovených mu obecně závaznými právními předpisy nebo v čl. IV této 
smlouvy, je příjemce dotace povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, tedy vrátit 
poskytovateli dotace poskytnutou dotaci (nebo její část) ve lhůtě, kterou poskytovatel dotace 
stanoví.



v rozporu s účelem, za kterým byla dotace poskytnuta.
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Poskytovatel dotace je dále z důvodu podstatného porušení této smlouvy ze strany příjemce 
dotace oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě odstoupeni se postupuje v souladu 
s čl. V této smlouvy.

Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 
podepsaných oběma smluvními stranami.

Pokud tato smlouva či zvláštní obecně závazný právní předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy 
dle této smlouvy příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák.

Pokud z důvodu podstatného porušení této smlouvy ze strany příjemce dotace poskytovatel 
dotace od smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční prostředky do té doby poskytnuté za 
prostředky neoprávněně použité ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech. Příjemce dotace 
je v takovém případě povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši poskytnuté 
dotace.

V případě porušení povinností stanovených příjemci dotace v čl. IV odst. 8 a odst. 9 této 
smlouvy odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně částce ve výši 20 % poskytnuté dotace 
za každé jednotlivé porušení takové povinnosti.

Pokud příjemce dotace ve stanovené lhůtě požadované prostředky ve výši dle čl. V odst. 2, 
odst. 3, odst. 4 a odst. 5 této smlouvy poskytovateli dotace nevrátí, považují se za prostředky 
zadržené ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“). Příjemce 
je v takovém případě povinen zaplatit poskytovateli dotace penále v souladu s platnými 
právními předpisy ČR.

Pokud příjemce dotace ve stanovené lhůtě požadované prostředky poskytovateli dotace 
nevrátí, považují se za prostředky zadržené ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V takovém 
případě je příjemce povinen zaplatit poskytovateli dotace penále v souladu s platnými právními 
předpisy ČR.

Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět, a to z důvodů hrubého 
porušení smluvních povinností druhé smluvní strany. Výpovědní doba činí 2 měsíce a začíná 
běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo písemné 
vyhotovení výpovědi doručeno druhé smluvní straně.

Jestliže dojde k ukončení této smlouvy poté, co poskytovatel dotace poukázal dotaci na účet 
příjemce dotace, je příjemce dotace povinen vrátit poskytnuté peněžní prostředky (nebo jejich 
část) na účet poskytovatele dotace uvedený v této smlouvě, a to ve lhůtě stanovené v dohodě 
o ukončení této smlouvy nebo v případě ukončení této smlouvy výpovědí, před uplynutím 
výpovědní doby.

Čl. VI
Ukončení smlouvy

I. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

Čl. VII 
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, příjemce dotace 
obdrží jedno vyhotovení a poskytovatel dotace tři vyhotovení této smlouvy.
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31. 10. 2019
V Novém Městě na Moravě dne V Novém Městě na Moravě dne 

Poskytovatel dotace: Příjemce dotace:
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RNDr. Břetislav Wurzel 
starosta jednoty

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany jsou srozuměny 
a souhlasí s tím, že se na poskytnutou dotaci vztahují ustanovení zákona o rozpočtových 
pravidlech, a to včetně jeho sankčních ustanovení uvedených v § 22.

vz..........
Michal Šmarda
starosta města

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter 
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

Příjemce dotace podpisem této smlouvy souhlasí s jejím uveřejněním 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").

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že souhlasí s jejím obsahem a že 
smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

4. Poskytovateli dotace svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. 
č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů 
v souvislosti s uzavřením této smlouvy.

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v centrálním registru smluv.

6. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") je město Nové Město 
na Moravě, které je povinno tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů 
od uzavření smlouvy odeslat k uveřejnění v registru smluv.



Příloha č. 1

Čestné prohlášení příjemce DPH

Datum a místo podpisu čestného prohlášení:

30- ■S#* 20^7\! Novém Městě na Moravě, dne

RNDr. Břetislav Wurzel, starosta jednoty
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Jméno a příjmení statutárního orgánu příjemce dotace nebo osoby oprávněné jednat za právnickou 
osobu nebo příjemce dotace jako fyzické osoby:

c) je plátce DPH a nemůže v rámci čerpání dotace dle svých aktivit uplatnit nárok na odpočet DPH 
na vstupu

| Z. (ednota
Vk 02 <

Příjemce dotace prohlašuje, že jako příjemce této dotace k dnešnímu dni:

a))není plátce DPH

b) je plátce DPH a může v rámci čerpání dotace dle svých aktivit plně či částečně uplatnit nárok na 
odpočet DPH na vstupu

v* • n


