
Smlouva
o poskytnutí dotace předškolnímu zařízení jiného zřizovatele pro rok 2020

č. 01-2019005

I. Smluvní strany
Město Hranice, se sídlem Městského úřadu Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice
IČO: 00301311, č. bankovního účtu:
zastoupené Jiřím Kudláčkem, starostou, dále jako město
a
Prima mateřská škola, s.r.o, se sídlem Teplická 2219, Hranice,
IČO: 25367323, č. bankovního účtu: u Komerční banky, a. s.
zastoupená Editou Bílou, jednatelkou společnosti, dále jako příjemce

II. Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace za účelem podpory mateřských škol jiného zřizovatele
dle usnesení Zastupitelstva města Hranic 129/2003 – ZM 5 ze dne 26. 6. 2003 v částce 400 Kč na
každé dítě a měsíc v příslušném školním roce, a to na maximálně 70 dětí (schválená kapacita
zařízení) v maximální výši 280 000 Kč a jen na dítě docházející do předškolního zařízení, jehož rodič
(zákonný zástupce):
a) má trvalé bydliště na území města Hranic, tj. v Hranicích a místních částech Lhotka, Velká,
Drahotuše, Rybáře, Valšovice, Slavíč, Středolesí a Uhřínov,
b) uzavřel smlouvu o pobytu dítěte ve výše uvedeném předškolním zařízení a zaplatil sjednanou
částku na příslušný měsíc.

2. Příjemce dotace se zavazuje použít dotaci jen k úhradě výdajů vynaložených v období od 01. 01.
do 15. 12. 2020.

3. Dotace se poskytuje na financování neinvestičních výdajů, souvisejících výhradně s výchovně
vzdělávacím procesem a provozem předškolního zařízení. Z dotace nelze hradit náklady na PHM,
cestovné, školení, nájmy, účetní práce a audit.

4. Poskytnutí dotace bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Hranic 241/2019 – ZM 11 ze
dne 12. 12. 2019.

5. Dotace bude poskytnuta pouze tehdy, pokud má příjemce vyrovnány své závazky vůči městu,
vyplývající z čl. V. smlouvy č. 012019003 na rok 2019.

III. Jmenné seznamy
1. Počet dětí příjemce městu prokáže měsíčním jmenným seznamem dětí docházejících do
soukromého předškolního zařízení (dále jen seznam), v nichž počet dětí nemůže přesáhnout kapacitu
předškolního zařízení povolenou MŠMT ČR. Seznamy předloží odboru školství, kultury a tělovýchovy
Městského úřadu Hranice (dále jen OŠKT) za měsíce leden – červen do 15. července 2020 a měsíc
září do 15. září 2020.

2. Seznam bude obsahovat jméno a trvalé bydliště dítěte.

3. OŠKT na základě seznamu oznámí příjemci, na které děti dle čl. II, odst. 2. písm. a) a b) má nárok
na dotaci, a to v termínu do 15. července 2020, respektive do 30. září 2020.

IV. Způsob poskytování dotace
1. Dotace, jako součet částek za příslušné měsíce (leden – červen), bude poskytnuta na účet příjemce
č. u Komerční banky a. s., a to v termínu do 31. července 2020.

2. V září 2020 bude zálohově vyplacena částka na zbývající měsíce (září, říjen, listopad, prosinec) na
základě jmenného seznamu za měsíc září 2020, která bude vyúčtována dle čl. V., odst. 2 této
smlouvy.

V. Podmínky vyúčtování dotace
1. Příjemce předloží OŠKT do 15. prosince 2020 vyúčtování dotace, včetně kopií dokladů a
jmenných seznamů za říjen, listopad a prosinec 2020 a stručného zhodnocení na co byla
dotace použita. Příjemce dotace se zavazuje peněžní dotaci nevyužitou, nevyúčtovanou,
nedočerpanou nebo použitou v rozporu s touto smlouvou vrátit do 20. prosince 2020 na účet
města č. pod VS - číslo smlouvy.



2. Obě strany se zavazují, že při vyúčtování vyrovnají své případné pohledávky: 
a) příjemce vrátí případný přeplatek do 20. prosince 2020, 
b) město doplatí případný nedoplatek do 20. prosince 2020, 

pokud se nedohodnou jinak. 
 
3. Příjemce bude dodržovat obecné právní předpisy a právní předpisy týkající se provozu a výchovně 
vzdělávacích programů v předškolních zařízeních. 
 
4. Poskytnutá dotace nebo její část se vrací v těchto případech: 
a) skutečný počet dětí v předškolním zařízení byl nižší, než na jaký byla dotace poskytnuta, 
b) dotace byla použita v rozporu s touto smlouvou, 
c) dotace byla vyplacena na základě nepravdivých údajů, 
d) předškolní zařízení je vyřazeno ze sítě předškolních zařízení MŠMT ČR. 
 
5. Příjemce se zavazuje, že umožní kontrolu efektivnosti hospodaření s přidělenou dotací, prováděnou 
Městským úřadem Hranice, popřípadě jiným orgánem, kompetentním k takové činnosti. Příjemce ke 
kontrole předloží veškeré doklady o příjmu, čerpání a využití dotace, včetně inventurních seznamů a 
smluv se zákonnými zástupci dítěte o docházce do předškolního zařízení a dokladů o zaplacení 
příspěvku rodičů na provoz ("školné"). 
 
6. Příjemce dotace se zavazuje předložit poskytovateli před případnou přeměnou příjemce či před 
zrušením příjemce likvidací peněžní vypořádání dotace a vrátit nevyčerpanou část dotace na účet 
poskytovatele č. 1320831/0100 pod VS - číslo smlouvy s písemným odůvodněním, a to v takovém 
předstihu, aby nedošlo ke krácení práv poskytovatele. 
 

VI. Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2020. 
 
2. Město může od smlouvy na poskytnutí dotace odstoupit, a smlouva se zrušuje dnem písemného 
oznámení o odstoupení, v případě, že: 
a) nastanou okolnosti podle čl. V. odst. 4. a 5. této smlouvy, 
b) probíhá řízení o vyřazení ze sítě předškolních zařízení. 
 
3. Smlouva o poskytnutí dotace se zrušuje dnem, kdy rozhodnutí o vyřazení předškolního zařízení ze 
sítě nabylo právní moci. 
 
4. Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemně, a to se souhlasem obou smluvních 
stran. 
 
5. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Hranice 294/2020 – ZM 13 ze 
dne 19. 03. 2020. 
6. Tato smlouva podléhá povinnému zveřejnění prostřednictvím registru smluv, tak jak stanoví zákon 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel zašle tuto smlouvu 
správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.  
 
7. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno. 
 
8. Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, především § 10a a následujícími. 
 
V Hranicích dne: ……………………… 

 
 
 
 
 
 
 .............................………     .............................................   

Jiří Kudláček, starosta                    Mgr. Edita Bílá, jednatelka 


