
Zlín Statutární město Zlín
nám. Míru 12, 761 40 Zlín S00JP011U9DQ

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PROVOZNÍHO PŘÍSPĚVKU
Č. 2000200007

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

ve znění pozdějších předpisů

Cl. I.
Smluvní strany

1, Poskytovatel příspěvku:
statutární město Zlín
sídlem: náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
Jehož jménem jedná:
ve věcech smluvních:
odpovědný útvar: Odbor školství
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Zlín
č. účtu

- dále jen „poskytovatel“

2. Příjemce příspěvku:
Mateřská škola Zlín, Milíčova 867,
příspěvková organizace
sídlem: Milíčova 867, 763 02 Zlín - Malenovice
jehož jménem jedná:
IČO: 71007261
DIČ: CZ71007261
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 905
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Zlín
č. účtu:

- dále jen „příjemce"

Cl. II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí provozního příspěvku ze strany poskytovatele
příjemci ve výši 1 140 000,- Kč na krytí provozních nákladů v roce 2020. Provozní
příspěvek byl schválen v rozpočtu statutárního města Zlína na rok 2020 dle usnesení
Zastupitelstva města Zlína č. j. 4/8Z/2019 ze dne 12. 12. 2019.

2. Provozní příspěvek bude poskytován v roce 2020 příjemci na základě dohodnutého
splátkového kalendáře dle čl. III. této smlouvy a za řádného plnění podmínek dle čl. IV.
a V. této smlouvy.
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Cl. III.
Splátkový kalendář

1 Čerpání provozního příspěvku bude dle následujícího splátkového kalendáře:

Datum odeslání

17. 1. 2020
3. 4. 2020
3. 7. 2020 

5. 10. 2020
Celkem

Částka (v Kč)

350 000,- Kč 
220 000,- Kč 
310 000,-Kč 
260 000,- Kč

1 140 000,-Kč

Cl. IV.
Povinnosti příjemce

1 Příjemce se zavazuje, že z výše poskytnutého příspěvku na provoz bude hradit pouze 
nejnutnější výdaje, a to tak, aby byl zabezpečen běžný provoz příspěvkové organizace.

2. Příjemce je povinen zasílat poskytovateli dávky účetních dat v termínech a ve formátu 
stanoveném poskytovatelem (zřizovatelem). Kompletní účetní závěrku k 31. 12. dle § 
18 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění, se všemi povinnými přílohami 
v pisemné formě předloží příjemce poskytovateli nejpozději do konce února 
následujícího kalendářního roku. Příjemce předkládá písemnou účetní závěrku na 
Odbor školství Magistrátu města Zlína. Příjemce je dále povinen dát účetní data 
poskytovateli k dispozici kdykoliv na základě jeho vyžádání.

3. Příjemce si je vědom toho, že pokud poruší rozpočtovou kázeň dle § 28 odst. 10 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, uloží 
mu poskytovatel (zřizovatel) odvod do svého rozpočtu v souladu se zněním § 28 odst. 
11 tohoto zákona.

4. Příjemce je povinen umožnit fyzickou kontrolu prvotních účetních dokladů týkajících 
se účelovosti čerpání provozního příspěvku pověřené osobě poskytovatele.

5. Příjemce si je vědom toho, že provozní příspěvek nelze čerpat na mzdy a ostatní 
osobní náklady bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele.

Cl. V.
Práva a povinnosti poskytovatele

1 Poskytovatel se zavazuje, že bude poskytovat provozní příspěvek dle splátkového 
kalendáře dohodnutého v čl. III. této smlouvy, a to za podmínky řádného plnění všech 
ujednaných povinností ze strany příjemce obsažených v čl. IV. této smlouvy.

2. Poskytovatel si vyhrazuje právo provést změnu splátkového kalendáře uvedeného v čl. 
III. této smlouvy pouze na základě dohody s příjemcem, a to v případě mimořádných 
situací při dočasném nedostatku svých finančních prostředků. Případná změna 
splátkového kalendáře musí být provedena písemně, formou dodatku k této smlouvě.

3. Neplnění podmínek stanovených v čl. IV. této smlouvy příjemcem může být ze strany 
poskytovatele důvodem pro odstoupení od této smlouvy



Cl. VI.
Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a dalšími právními předpisy České
republiky.

2. Poskytnuté finanční prostředky jsou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
v platném znění, veřejnou finanční podporou a vztahují se na ně všechna ustanovení
tohoto zákona.

3. V případě neplatnosti některého ustanovení této smlouvy není touto neplatností
dotčena celá smlouva.

4. Tato smlouva může být měněna pouze na základě dohody smluvních stran formou
písemných, číslovaných dodatků.

5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v souladu s ustanoveními
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

6. Příjemce souhlasí se zveřejněním této smlouvy dle platných právních předpisů.

7. Tato smlouva nabývá účinnosti uveřejněním smlouvy v registru smluv dle zákona č.
340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu. Dvě
vyhotovení jsou určena pro poskytovatele a jedno vyhotovení je určeno pro příjemce.

9. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy, že si tuto smlouvu
řádně přečetly a že ji nepodepsaly v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a že
je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací: 12. 12. 2019, č. j. 4/8Z/2019

schválen rozpočet statutárního města Zlína na rok 2020
a uzavření smluv o příspěvcích na provoz

Ve Zlíně dne
8 -01- 2020




