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Smlouva o poskytnutí zvýšené dotace na školní rok 2021/2022 
 

Číslo smlouvy: 21/SML0746-1101/SOPD/SMT 

 
 
Smluvní strany: 
 
Krajský úřad Ústeckého kraje 
zastoupený Ing. Dagmar Waicovou, vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 02 
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
bankovní spojení: Česká národní banka, Pobočka Ústí nad Labem, číslo účtu: 20095-8423411/0710  
(dále jen „krajský úřad“) 
 
a 
 
Právnická osoba:           Základní škola a Praktická škola Gabriely Pelechové, pobočný spolek 
se sídlem:                      Vilémovská 192, 407 82  Dolní Poustevna 
zastoupená:                   ředitelem  Mgr. Miroslavem  Markem    
IČ:                                  62231570 
Číslo bankovního účtu:  927095359/0800 
(dále jen „škola“) 
 
jako účastník „Smlouvy č. 21/SML0144-1101/SOPD/SMT o poskytnutí základní dotace na školní rok 2021/2022, 
uzavřené s krajským úřadem ve smyslu zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, 
předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „předmětná smlouva o poskytnutí 
dotace“).  
 
Na základě školou doložené a krajským úřadem ověřené skutečnosti, že ke dni uzavření této smlouvy jsou 
splněny podmínky, stanovené zákonem č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním 
a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 306/1999 Sb.“), pro uzavření smlouvy o 
zvýšení dotace, uzavírají výše uvedené smluvní strany v souladu se zákonem č. 306/1999 Sb., tuto smlouvu o 
zvýšení dotace na školní rok 2021/2022. 
 
 

I. 
 

1. Výše procentního podílu z normativu stanovená předmětnou smlouvou o poskytnutí dotace se v souladu s ust. 
§ 5 zákona č. 306/1999 Sb. zvyšuje na školní rok 2021/2022 takto: 
       
Pro  24 žáků Základní školy (79-01-C/01) ve výši 100 % 
  10 žáků Základní školy speciální (79-01-B/01) ve výši 100 % 
    2 žák Praktické školy jednoleté (78-62-C/01) ve výši                           100  %  
    6 žáci Praktické školy dvouleté (78-62-C/02) ve výši                           100 % 
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2. Zvýšený procentní podíl z normativu podle čl. I. bodu 1. této smlouvy může škola použít pouze k účelům 
stanoveným zákonem č. 306/1999 Sb. a v souladu s uzavřenou předmětnou smlouvou o poskytnutí dotace. 
 
3. Škola, je-li obecně prospěšnou společností nebo školskou právnickou osobou nebo, má-li jinou právní formu, 
se zavazuje, že vynaloží celý svůj zisk za příslušný kalendářní rok na výdaje na vzdělávání a školské služby, 
popřípadě u škol nebo školských zařízení uskutečňujících vzdělávací programy pro žáky se zdravotním 
postižením i na rehabilitaci. 
 
 
 

II. 
 

 
1. Krajský úřad může v souladu s ust. § 6 odst. 4 a 5 zákona č. 306/1999 Sb. odstoupit od smlouvy o zvýšení 
dotace 

a) pokud v průběhu školního roku zjistí Česká školní inspekce nebo jiný kontrolní orgán závažné 
nedostatky v činnosti školy, nedojde-li k jiné dohodě, 

b) pokud škola, která není obecně prospěšnou společností nebo školskou právnickou osobou, nedoloží 
vynaložení zisku na vzdělávání a školské služby, popř. u škol a školských zařízení, které uskutečňují 
vzdělávací programy pro žáky se zdravotním postižením, i na rehabilitaci, potvrzené auditorem, a to 
nejpozději do 10. srpna následujícího kalendářního roku. 
 

2. Pokud krajský úřad odstoupí od smlouvy o zvýšení dotace podle čl. II. bodu 1. písmeno b) této smlouvy, 
zvýšení dotace, které bylo na základě takové smlouvy poskytnuto, podléhá ustanovení zvláštního právního 
předpisu o neoprávněném použití finančních prostředků státního rozpočtu. 
 
3. Jestliže krajský úřad odstoupí od předmětné smlouvy o poskytnutí dotace, zaniká tato smlouva k datu, ke 
kterému zanikne uvedená předmětná smlouva o poskytnutí dotace. 
 
 
 
 
 

III. 
 
 

1. Výše dotace může být v průběhu školního roku, kdy je poskytována, snížena, poskytována na kratší období, 
nebo zvýšena 

a) v souladu s regulačními opatřeními k čerpání výdajů státního rozpočtu, o nichž rozhodla vláda nebo 
ministr financí, 

b) pokud škola do 15. října nepředloží v souladu s §3 odst. 2 písm. a) a c) zákona č. 306/1999 Sb. odboru 
školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu vyúčtování poskytnuté dotace a rozbor hospodaření 
s dotací za uplynulý školní rok postupem a podle osnovy stanovené ministerstvem, zveřejněné ve 
Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, sešit 6-7/2017. Vyúčtování dotace podle §3 
odst. 2 zákona č. 306/1999 Sb. je zároveň finančním vypořádáním ve smyslu §10a odst. 5 písm. j) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
2. Krajský úřad si vyhrazuje právo dočasně pozastavit poskytování dotace na příslušnou činnost školy nebo 
školského zařízení v případě, že příslušný orgán rozhodl o opatřeních, která zamezí nehospodárnému využití 
finančních prostředků státního rozpočtu. 
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IV. 
 

 
1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, plynoucí z tohoto smluvního 
závazku, zákonem č. 306/1999 Sb., přičemž úprava práv a povinností stanovená zákonem má přednost. 
 
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných a číslovaných 
dodatků. 
 
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom 
výtisku. 
 
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem 1. 9. 2021. 
 
5. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 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. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění v registru smluv. Smluvní 
strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel. 
 

 
 
 
 
 
  
V Ústí nad Labem dne                                                       V ………………………………..……. dne ………………. 
 
 
 
Za krajský úřad:                                                                  Za školu: 
Ing. Dagmar Waicová 
vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
 


