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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace
z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína

na základě usnesení Zastupitelstva města Zlína ze dne 30. 4. 2020, č.j. 96/11Z/2020,
uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

ve znění pozdějších předpisů, tuto veřejnoprávní smlouvu

Číslo smlouvy: 410020 0269

1. Poskytovatel:

Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
zastoupené: Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
ve věcech smluvních; MUDr. Miroslavem Adámkem, náměstkem primátora
odpovědný útvar: oddělení prevence kriminality a sportovišť
IČO: 00283924
DIČ; CZ0028392
bankovní spojení:
(dále i „poskytovatel ")

2. Příjemce:
FK Štípa, Z.S., Ke Hřišti 665, Štípa, 763 14 Zlín
zastoupený:
právní forma
zapsán ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 5327
IČO: 62181491
bankovní spojení:
(dále i „příjemce")

I.
Předmět smlouvy

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, poskytuje statutární město Zlín příjemci neinvestiční dotaci z Fondu mládeže
a tělovýchovy města Zlína ve výši 145 000 Kč (slovy: stočtyřicetpěttisíckorunčeských)
na projekt: činnost sportovní organizace v roce 2020, specifikovanou ve stanovách
organizace. Činností sportovní organizace se rozumí organizace pravidelných sportovních
aktivit pro děti a mládež.

Způsob poskytnutí dotace

Poskytovatel poukáže na účet příjemce, uvedený v záhlaví této smlouvy, neinvestiční dotaci
ve výši 145 000 Kč následovně:

- 116 000 Kč do 30 dnů od uzavření smlouvy,
- 29 000 Kč do 30 dnů po předložení vyúčtování 1. splátky.

Příjemce je povinen vyúčtování 1. splátky předložit poskytovateli dotace nejpozději
do 30.10. 2020, aby mohla být poskytnuta 2. splátka. Pokud nepředloží vyúčtování ve
výše uvedeném termínu, 2. splátka nebude poskytnuta.

Dnem poskytnutí dotace se rozumí den odepsání prostředků z účtu poskytovatele.
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Podmínky poskytnutí dotace

Příjemce je oprávněn použít peněžní prostředky pouze k účelu uvedenému v čl. I. této 
smlouvy, a to zejména na tyto náklady, které jsou hrazeny v roce čerpání dotace:
- náklady za nájemné z pravidelné činnosti,
- náklady za energie (přímé náklady na provoz vlastních činností), u objektů ve vlastnictví 
organizace náklady na energie pouze u objektů na území města Zlína,
- materiálně technické zabezpečení vlastní činnosti,
- přímé náklady na sportovní činnost mládeže.

Příjemce je povinen o projektu, na který byla dotace poskytnuta, zajistit oddělené 
vedení účetnictví.

Příjemce předloží oddělení prevence kriminality a sportovišť Magistrátu města Zlína 
vyúčtování dotace do 17. 12. 2020 formou výstupu z oddělené účetní evidence. 
Předložený výstup z oddělené účetní evidence bude obsahovat přehled dokladů 
(nákladů) a datum a způsob jejich úhrady (z běžného účtu, pokladny), na které byla 
dotace použita. Zavedení dokladů do účetní evidence (např. hlavní kniha, peněžní 
deník) bude příjemcem předloženo do 31. 3. 2021. V případě, že prokázané náklady 
nedosáhnou částky poskytnuté dotace, je příjemce povinen vrátit nevyčerpanou část 
dotace statutárnímu městu Zlínu nejpozději do 28. 5. 2021.

Finanční prostředky dotace nesmí být použity na úhradu:
a) mezd a souvisejících odvodů v případě pracovního poměru, 

nákladů na zahraniční cesty, reklamu, telefony, 
občerstvení, cen, diplomů apod., 
darů třetím osobám, 
odpisů majetku, investičních nákladů, 
pokut, penále a jiných sankcí,
odváděných členských či jiných příspěvků podobného typu, 
bankovních poplatků.
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Výše uvedené náklady/výdaje jsou neuznatelnými náklady/výdaji projektu.

V případě, že dotace není správně, řádně a bezchybně vyúčtována nebo předložené 
vyúčtování nedosáhne částky poskytnuté dotace nebo není splněn účel dle čl. I. této 
smlouvy, na který je dotace poskytnuta, je příjemce povinen předložit doplněné 
či opravené vyúčtování dotace do 10 dnů ode dne doručení výzvy poskytovatelem. 
Pokud příjemce nepředloží do této lhůty opravené vyúčtování, je povinen vrátit rozdíl 
vyčíslený v této zaslané výzvě poskytovateli na jeho účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů ode dne doručení této výzvy příjemci.

Příjemce je povinen předložit poskytovateii přehled celkových nákladů/výdajů a 
výnosů/příjmů (včetně přijatých dotací, příspěvků, finančních darů aj. od jiných fyzických 
nebo právnických osob) na projekt stanovený v čl. I. této smlouvy, nejpozději do 
31. 3. 2021. Náklady/výdaje a výnosy/příjmy se sledují ve vztahu k příslušnému projektu, 
na který je dotace poskytnuta, a nikoli ve vztahu k celkovým výdajům a příjmům příjemce.
V případě, že v roce 2020 vzniklé náklady/výdaje na projekt budou nižší než 
výnosy/příjmy z projektu, bude dotace krácena o vzniklý rozdíl. Příjemce je pak povinen 
vzniklý rozdíl, maximálně však do výše přijaté dotace, vrátit poskytovateli nejpozději do 
28. 5. 2021.

Příjemce nemá povinnost vzniklý rozdíl vrátit, bude-li nekomerčně použit výhradně 
k veřejně prospěšným účelům (např. účely humanitární, charitativní aj.) a toto použití 
bude poskytovateli ve lhůtě do 28. 5. 2021 prokazatelně doloženo.

Příjemce bere na vědomí, že poskytovatel nevyžaduje předložení závěrečné zprávy 
o využití dotace.



9. Příjemce je povinen písemně sdělit poskytovateli bez zbytečněho odkladu všechny 
podstatné změny týkající se příjemce, projektu nebo poskytnuté finanční částky (např. 
platební neschopnost příjemce, změna sídla či kontaktních údajů příjemce, změna 
bankovního účtu příjemce).

10. Příjemce bere na vědomí, že dotace Je poskytována na činnost, při níž není 
vytvářen zisk.

11. Příjemce bere na vědomí, že poskytovatel závazně nestanovuje minimální finanční 
spoluúčast příjemce na tomto projektu.

12. Příjemce bere na vědomí, že poskytnutí této dotace je maximální finanční spoluúčastí 
poskytovatele na příslušném projektu.

13. Příjemce je povinen současně s vyúčtováním předložit způsob propagace podpory 
statutárního města Zlína. Příjemce dotace je povinen uvést v propagačních 
materiálech, že je podporován statutárním městem Zlínem (např. že je akce, činnost 
podporována statutárním městem Zlínem, fotodokumentace, letáky, plakáty, místní 
časopis, www stránky na internetu, použití loga města Zlína, ve výroční zprávě 
organizace apod.). Příjemce dotace může k propagaci využít tiskovou zprávu, kterou 
připraví ve spolupráci s tiskovým mluvčím Magistrátu města Zlína, případně pravidelných 
tiskových konferencí statutárního města Zlína, které se konají po řádném jednání Rady 
města Zlína. Jejich organizaci zajišťuje tiskový mluvčí Magistrátu města Zlína. Splnění 
povinnosti prokazuje příjemce spolu s vyúčtováním.

14. Je-li příjemce plátcem DPH a současně splňuje podmínky pro uplatnění nároku 
na odpočet DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, není oprávněn použít poskytnutou dotaci, na úhradu daně z přidané 
hodnoty.

15. Příjemce čestně prohlašuje, že nemá ke dni podpisu této smlouvy vůči poskytovateli 
závazek po splatnosti, nemá neuhrazené splatné závazky nebo penále na pojistném 
veřejného zdravotního pojištění, pojistném sociálního zabezpečení, příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti a daňové nedoplatky.

16. V případě, že příjemce uplatní dotaci na úhradu svých zálohových plateb podle 
splátkového kalendáře záloh nebo jiných plateb, jež podléhají konečnému vyúčtování, 
lze do vyúčtování zařadit pouze takové zálohové faktury, které v roce poskytnutí dotace 
mají konečnou (řádnou) fakturu, a tato je součástí vyúčtování. Příjemce je povinen tyto 
platby (úhrady záloh, nedoplatků či přeplatků) dokladovat datem úhrad z bankovních 
výpisů nebo pokladních dokladů, dle čl. III. odst. 3. této smlouvy.

17. Příjemce se zavazuje, že nebude vyůčtovávat jiným právnickým či fyzickým osobám, 
od kterých čerpá finanční prostředky na stejný účel, tytéž účetní záznamy a daňové 
doklady či jejich část.

18. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provedení veřej nesprávní kontroly na místě, 
týkající se použití a dodržení účelovosti poskytnuté neinvestiční dotace, a to v plném 
rozsahu. Kontrola bude provedena v souladu s platnými předpisy a příslušnými vnitřními 
směrnicemi Magistrátu města Zlína. V případě nesplnění této povinnosti se má za to, že 
příjemce neprokázal použití dotace k účelu stanovenému v čl. I. této smlouvy a vzniká 
mu tak povinnost vrátit poskytnutou neinvestiční dotaci v plné výši poskytovateli na jeho 
účet a v termínu stanoveném poskytovatelem.

19. V případě, že při následné kontrole předloženého vyúčtování bude zjištěno, že nebyl 
naplněn účel dotace dle čl. I. této smlouvy, dotace není správně, řádně a bezchybně 
vyúčtována a vyúčtování nedosáhne částky poskytnuté dotace, je příjemce povinen vrátit 
rozdíl vyčíslený v poskytovatelem zaslané výzvě na jeho účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů ode dne doručení výzvy příjemci.



20. Příjemce prohlašuje na svou čest, že na účel uvedený v čl. I. této smlouvy nezískal 
prostředky z jiných zdrojů statutárního města Zlína a ani o prostředky na účel uvedený 
v čl. I. této smlouvy z jiných zdrojů statutárního města Zlína nepožádá.

21. Příjemce je povinen postupovat při čerpání finančních prostředků poskytnutých touto 
smlouvou v souladu s platnými předpisy, zejména zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

22. Příjemce čestně prohlašuje, že není v úpadku ani v úpadku nebyl či mu úpadek nehrozí.

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

24. Příjemce dotace je povinen oznámit do 30 dnů případný zánik, transformaci, sloučení 
apod. a zároveň vyúčtovat celkovou výši poskytnutých finančních prostředků nejpozději 
do jednoho měsíce od vzniku těto skutečnosti. V případě vyčísleného přeplatku je 
příjemce povinen tento přeplatek vrátit poskytovateli nejpozději do 30 dnů ode dne 
doručení výzvy.

25. Příjemce bere na vědomí, že dle posouzení poskytovatele poskytnutá dotace není 
podporou malěho rozsahu (de minimis) ani veřejnou podporou dle čl. 107 Smlouvy 
o fungování Evropské unie. Příjemce bere na vědomí, že jediným orgánem oprávněným 
závazně rozhodnout, zda dotace je, či není veřejnou podporou příp. veřejnou podporou 
slučitelnou se společným trhem, je Evropská komise.

26. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s podmínkami poskytnutí dotace, kterou obdržel.

IV.
Důsledky porušení smluvních povinností

1. Příjemce bere na vědomí, že neoprávněné použití či zadržení finančních prostředků nebo 
nesplnění povinností vyplývajících z této smlouvy je porušením rozpočtové kázně podle 
§ 22 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. Statutární město Zlín uloží osobě, která se tohoto porušení kázně 
dopustila, odvod do svého rozpočtu ve výši částky neoprávněně použitých nebo 
zadržených prostředků. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, 
kdo rozpočtovou kázeň porušil, povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu 
za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.

2. Při porušení povinnosti uvedeně v čl. III. odst. 13. této smlouvy se jedná o méně závažně 
porušení rozpočtově kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, za které se ukládá odvod za porušení 
rozpočtové kázně ve výši 10 % z poskytnutě částky dle čl. I. těto smlouvy

V.
Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupraveně touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy České republiky.

2. V případě neplatnosti některěho ustanovení těto smlouvy, není touto neplatností dotčena 
celá smlouva a ostatní ustanovení tak zůstávají v platnosti.

3. Tato smlouva může být měněna jen písemnými a číslovanými dodatky po dohodě obou 
smluvních stran a podepsanými jednajícími zástupci obou smluvních stran. Tyto dodatky 
se pak stávají nedílnou součástí těto smlouvy.



4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v souladu se zákonem
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění
v 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),
ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se
smluvní strany dohodly, že ji do registru smluv zašle statutární město Zlín neprodleně,
nejdéle však do 30 dnů, po jejím podpisu všemi smluvními stranami.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu,
z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce obdrží jedno vyhotovení.

7. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, že tato smlouva
byla uzavřena svobodně, vážně, ne v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek
pro jednu čí druhou smluvní stranu, že jejímu obsahu porozuměly a s jejím obsahem
plně souhlasí. Na důkaz těchto skutečností připojují ktéto smlouvě zástupci smluvních
stran své vlastnoruční podpisy.

Doložka dle §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací: 30. 4. 2020, č. j. 96/11 Z/2020 (schváleno poskytnutí dotace

a uzavření veřejnoprávní smlouvy)

Ve Zlíně dne: 2 6 -05- 2020 Ve Zlíně dne: 2 6 -05- 2020

náměstek primátora

FK Štípa, z.s.


