
Smlouva o poskytnutí dotace
uzavřená v souladu s § 159 a nás!. zákona č. 500/2004 Sb„ správní řád, ve znění pozdějších 

právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů
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Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 

IČ: 60609460 

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Janem Zahradníčkem, 2. náměstkem hejtmana Olomouckého 

kraje, na základě pověření hejtmana ze dne od 8. 11. 2016

Bankovní spojení: 27-4228120277/0100

(dále jen „poskytovatel")

a

Statutární město Olomouc

Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc 

IČ: 00299308

Zastoupené: Mgr. Filipem Žáčkem, náměstkem primátora 

Bankovní spojení: 94-6127811/0710 

(dále jen „příjemce")

oba dále společně jako „smluvní strany"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 

tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

I.

1. Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci dotaci 
výši 769 852 Kč, slovy: sedm set šedesát devět tisíc osm set padesát dva 
korun českých (dále jen „dotace") za účelem podpory zvyšování bezpečnosti 
cyklistické dopravy na území Olomouckého kraje.

Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada uznatelných výdajů na projekt 
Jílová, smíšená stezka II. dle předložené projektové dokumentace (dále také 
„akce).
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« Příjemce cCpý
poskytnutí dotace se pro úfielv ®m,n * U-Clnn°Stl téfo smlouvy- Za den 

prostředků z účtu poskytovatele ve prospěch úderná. °dePSánI finanCních

klvSčn? P°SkyíUje na úfiel sřan°vený v ČI. I odst.4.
2 této smlouvy jako dotace

s^ssr^zKjsr roT' «■* «•«—»*
odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb o dan crrořS"6110 m-jetku dle § 26 
předpisů (dále jen „cit. zákona11) U/dain cníi P ^mU] 2neni pozdějších 

majetku dle § 32a odst 1 a 2 cit ’ ?ÁknL Pi? 6n^h-=S pořÍ2ením nehmotného
zhodnocením, rekonstrukcí a modernizací ve smyVsyfuT33Pc°rzřkonateChníCkým

II.

1. SEidS’d“l ■, Sr2U,'a ,>|UC"S » »«• PPSelem
stanovenými v této ímlouí a v M fiá, * «** « podmínkám]

Podpora výstavby a oprav cyklostezek fdáie takA1"3^ p Dotačního Programu 
být použita hospodárně. Příjemce ie oDrivnSnHn? en ”P„ravíd,a“)- Dotace musí 
výdaje akce. P dotaci použit pouze na uznatelné

Je-li příjemce plátce daně 
odpočet DPH

hodnoty, v platném znění (dále íen ZDPH“t a 2,°°4 Sub"..0 dani z Přidané
poměrné výši podle S 75 ZDPH ríohn v 3 v p ne nedo částečné výši (tj. v
kombinací obou způsobů) nelze z§ 76 ZDPH Popř.
DPH, na který příímci vznM nárok V onnaní -°PH V-e VýŠÍ t0h°t0 odpoátu 

bude uplatňovat nárok ™ * PW^e. ze si příjemce - plátce DPH
souvislosti s realizací akce na kterou hv|6 h Pr®at^ch zdanitelných plnění v 
odpočet v plné či částečné výši^uvTdiTlT6 a *> nárok na
finanční částky bez DPH odnnvřdíaiír' l+ s^erýc^ vyuctovacích dokladech
dané n, zékladí^daéovéhoSlSH í? ""hta W * odpoítu

ves^cé °PH “«

»Vi.Ptop1,oŽUm£oltSĎp”Sm. °PH ’prí,bíh“ “i'’4"1 "aca 

na PdaLtné Ppl„éní ' SKé^PH §/LÍDPH “ "i614*

povinen snížit výši dosud čerpané dotace o wíilns - dotace, Je příjemce
je příjemce oprávněn v souladu § 79 ZDPH wlafnlt v bodnoty' kterou
po registraci k DPH. 3 uplatnit v prvním daňovém přiznání

na

na

Mata „ výii „émka odpoa, DPH
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Pokud má příjemce (plátce daně) ve shodě s opravou odpočtu podle § 75 

ZDPH a úpravou odpočtu podle § 78 až 78c ZDPH právo zvýšit ve lhůtě 
stanovené ZDPH svůj původně uplatněný nárok na odpočet DPH, který 
se vztahuje na zdanitelná plnění hrazená včetně příslušné DPH z dotace, je 

příjemce povinen upravit a vrátit poskytovateli část dotace ve výši uplatněného 
odpočtu DPH, a to do jednoho měsíce ode dne, kdy příslušný státní orgán vrátil 
příjemci uhrazenou DPH.

Nevrátí*!! příjemce takovou část dotace v této lhůtě, dopustí se porušení 
rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Dotaci nelze rovněž použít na úhradu ostatních daní.

Příjemce nesmí dotaci použít zejména na neuznatelné výdaje uvedené 

v odstavci 9.4 Pravidel.

Bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele nesmí příjemce dotaci 
nebo její část poskytnout třetí osobě, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.

Příjemce je povinen vést dotaci ve svém účetnictví odděleně.

Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31.12. 2017.

Příjemce je oprávněn použít dotaci také na úhradu výdajů vynaložených 
příjemcem v souladu s účelem poskytnutí dotace dle čl. I odst. 2 a 4 této 

smlouvy a podmínkami použití dotace dle či. II odst. 1 této smlouvy v období od 

1.1. 2017 do uzavření této smlouvy.

Celkové předpokládané uznatelné výdaje na účel uvedený v čl. I odst. 2 a 4 této 

smlouvy činí 1 539 704,18 Kč (slovy: jeden milion pět set třicet devět tisíc sedm 

set čtyři korun českých osmnáct haléřů). Příjemce je povinen na tento účel 
vynaložit 50 % z vlastních a jiných zdrojů. Budou-li celkové skutečně 
vynaložené uznatelné výdaje nižší než celkové předpokládané uznatelné 

výdaje, je příjemce povinen v rámci vyúčtování dotace vrátit poskytovateli část 
dotace tak, aby její výše odpovídala 50 % celkových skutečně vynaložených 

uznatelných výdajů na účel dle čl. I odst. 2 a 4 této smlouvy. Uznatelné výdaje 
z vlastních a jiných zdrojů dle tohoto ustanovení je příjemce povinen vynaložit 
nejpozději ve stejném termínu (lhůtě), jaký je v tomto čl. II odst. 2 stanoven pro 

použití dotace.

Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provedení kontroly dodržení účelu 
a podmínek použití poskytnuté dotace. Při této kontrole je příjemce povinen 

vyvíjet veškerou poskytovatelem požadovanou součinnost.

Příjemce je povinen nejpozději do 31.1. 2018 předložit poskytovateli vyúčtování 
poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování").

Vyúčtování musí obsahovat:

soupis všech příjmů, které příjemce obdržel v souvislosti s realizací akce, 
na niž byla poskytnuta dotace dle této smlouvy, a soupis celkových 
skutečně vynaložených výdajů na akci, na jejíž realizaci byla poskytnuta 
dotace dle této smlouvy, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 
„Finanční vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2017“. Příloha č. 1 je pro 
příjemce k dispozici v elektronické formě na webu poskytovatele 
https://www.kr-olomoucky.cz/vyuctovani-prispevku-dotace-cl-
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3.

4.
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3802.html. Soupis příjmů a výdajů dle tohoto ustanovení doloží příjemce 

čestným prohlášením, že všechny příjmy a celkové skutečně vynaložené 
výdaje uvedené v soupisu jsou pravdivé a úplné. Za příjem se pro účely 
teto smlouvy nepovažují finanční prostředky, které příjemce obdržel 
v souvislosti s realizací akce, jako dotace od státu 

samosprávných celků, strukturálních fondů Evropské 
fondu dopravní infrastruktury.

soupis Výdajů hrazených z poskytnuté dotace na akci, na jejíž realizaci 
byla poskytnuta dotace dle této smlouvy, a to v rozsahu uvedeném 

v příloze c. 1 „Finanční vyúčtování dotace poskytnuté 
doložený:

a jiných územních 

unie, Státního

4.2.

v roce 2017“,

a) fotokopiemi faktur s podrobným rozpisem dodávky a vyznačením 

uznatelných výdajů (případně dodacím listem), popřípadě jiných 
ucetmch dokladu včetně příloh, prokazujících vynaložení výdajů,

b) fotokopiemi výdajových dokladůi ' u - , včetně příloh s vyznačením
uznatelných výdajůi (stvrzenky, paragony apod.), na základě kterých
Je. Popadni doklad vystaven, a to pouze u jednotlivých výdajů 
přesahujících částku 1000 Kč. U jednotlivých výdajů do výše 1000 Kč 
doloží příjemce pouze soupis těchto výdajů,

c) fotokopiemi všech výpisů z bankovního účtu, které dokládají úhradu 

předložených faktur, s vyznačením dotčených plateb,

d) fotokopii smlouvy o dílo,

e) čestným prohlášením, že fotokopie předaných dokladů jsou 

s originály a výdaje uvedené v soupisu jsou shodné 
v účetnictví příjemce.

shodné 
se záznamy

Společně s vyúčtováním příjemce předloží poskytovateli závěrečnou zprávu.

Zaverecna zpráva musí obsahovat věcné vyhodnocení dosažených cílů akce 

V příloze zaverecne zprávy je příjemce povinen předložit poskytovateli:

a) pravomocné stavební povolení, písemný souhlas speciálního stavebního 

uradu s ohlášenou stavbou nebo další obdobný doklad v případě že 
v zadosti o dotaci nebyl doložen,

b) kolaudační souhlas nebo čestné prohlášení 
kolaudační souhlas,

c) v případě neukončené akce z důvodu chybějícího kolaudačního 

souhlasu předložit čestné prohlášení s řádným odůvodněním, proč nebyl
,, vydán kolaudační souhlas, po jeho vydání musí být neprodleně doložen
d) fotodokumentaci místa stavby před zahájením, v průběhu a po 

dokončeni akce a fotodokumentaci dokladující splnění povinnosti dle či 
N odst 10 teto smlouvy (minimálně dvě fotografie dokladující propagaci 
Olomouckého kraje na viditelném veřejně přístupném místě).

5. V případě, že dotace nebyla použita v celé výši ve lhůtě uvedené v či. II odst 2
ifJnate? °UVH neb° V- p.řípadě’ že celkové příjemcem skutečně vynaložené
1 yn! J® T, TSný V Čl- 1 0dst 2 a 4 tét0 smlouvV byly nižší než 
1 539 704 18 Kc (slovy: jeden milion pět set třicet devět tisíc sedm set čtyři
korun ceskych osmnáct haleru) je příjemce povinen vrátit nevyčerpanou část 
dotace na učet poskytovatele nejpozději do 15 dnů

že na stavbu není potřeba

ode dne předložení



vyúčtování poskytovateli. Nevrátí-íi příjemce nevyčerpanou část dotace v této 
lhůtě, dopustí se porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. Vtémže termínu je příjemce povinen vrátit poskytovateli 
poskytnutou dotací v částce, o niž jsou výdaje vynaložené na akci, na jejíž 

realizaci byla poskytnuta dotace dle této smlouvy, převýšeny příjmy, které 
příjemce obdržel v souvislosti s realizací akce. Nevrátí-li příjemce dotaci nebo 
její část v případě uvedeném v předchozí větě, dopustí se porušení rozpočtové 

kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že příjemce použije dotaci nebo její část na jiný účel než účel 
sjednaný touto smlouvou v či. i odst 2 a 4, poruší některou z jiných podmínek 
použití dotace, stanovených v čl. II odst. 1 této smlouvy, nebo poruší některou 

z povinností uvedených v této smlouvě, dopustí se porušení rozpočtové kázně 

ve smyslu ust. § 22 zákona č, 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud příjemce předloží 
vyúčtování a závěrečnou zprávu v termínu stanoveném v čl. II odst. 4 této 

smlouvy, ale vyúčtování nebo závěrečná zpráva nebudou obsahovat všechny 
náležitosti stanovené v čl. II odst. 4 této smlouvy, dopustí se příjemce porušení 
rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní nebo neopraví chybné nebo 

neúplné vyúčtování nebo závěrečnou zprávu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení 
výzvy poskytovatele.

Za porušení rozpočtové kázně uloží poskytovatel příjemci odvod ve výši 
stanovené platnými právními předpisy. V případech porušení rozpočtové kázně 
specifikovaných níže v tabulce uloží poskytovatel příjemci odvod ve výši 
stanovené v této tabulce:

6.

7.

Výše odvodu v % 

z celkově 
poskytnuté 
dotace

Typ porušení smluvních ujednání (procentní sazba 
bude v případě porušení jednotlivých ujednání 
uplatňována kumulativně)

Nedodržení povinnosti vést dotaci v účetnictví analyticky
odděleně nebo na samostatném bankovním účtu, je-li 
tato povinnost uvedena ve smlouvě____________________
Předložení vyúčtování a závěrečné zprávy o využití
dotace s prodlením do 15 kalendářních dnů od data 
uvedeného ve smlouvě ___________________________
Předložení vyúčtování a závěrečné zprávy o využití
dotace s prodlením do 30 kalendářních dnů od data 
uvedeného ve smlouvě ___________________________
Předložení doplněného vyúčtování a závěrečné zprávy o
využití dotace s prodlením do 15 kalendářních dnů od 
marného uplynutí náhradní ihůty, uvedené ve výzvě 
k doplnění vyúčtování____________________________
Nedodržení podmínek povinné propagace uvedených ve
smlouvě _______________________________________
Porušení povinnosti informovat poskytovatele o změnách
stanov, adresy sídla, bankovního spojení, statutárního

5%

í2%

i

5%

i

5%

5%

5 %



zástupce, osoby zastupující obec navenek a o jiných 
změnách, které mohou podstatně ovlivnit způsob 

finančního hospodaření příjemce a náplň jeho aktivit ve 
vztahu k dotaci, je-li tato povinnost uvedena ve smlouvě.

V případě, že je příjemce dle této smlouvy povinen vrátit dotaci nebo její část, 
vrátí příjemce dotaci nebo její část na účet poskytovatele č. 27-
4228120277/0100.

Případný odvod či penále se hradí na účet poskytovatele č. 27-
4228320287/0100 na základě vystavené faktury.

Příjemce se zavazuje seznámit poskytovatele, do 15 dnů od jejich vzniku, 
s těmito skutečnostmi: se změnou stanov, adresy sídla, bankovního spojení, 
statutárního zástupce, osobou zastupující obec navenek, jakož i jinými 
změnami, které mohou podstatně ovlivnit způsob jeho finančního hospodaření 
a náplň jeho aktivit ve vztahu k poskytnuté dotaci. V případě přeměny příjemce, 
který je právnickou osobou, nebo jeho zrušení s likvidací, je příjemce povinen 

o této skutečností poskytovatele předem informovat.

Při použití dotace ke shora stanovenému účelu je příjemce dále povinen:

a) udržovat cyklostezku po dobu její životnosti v provozuschopném stavu 
a bude nakládat s veškerým majetkem získaným nebo zhodnoceným, 
byť i jen částečně z dotace (dále jen „majetek") s péčí řádného 

hospodáře a nezatěžovat bez vědomí a písemného souhlasu 
poskytovatele tento majetek ani jeho části žádnými věcnými právy třetích 
osob, včetně zástavního práva (s výjimkou zástavního práva zřízeného 
k zajištění úvěru příjemce ve vztahu k financování projektu podle 

Smlouvy),
b) příjemce nesmí majetek pořízený z dotace, či jeho části, po dobu jeho 

životnosti převést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí příjemce 
majetek pořízený z dotace, či jeho části, prodat nebo pronajmout či 
darovat bez vědomí a písemného souhlasu poskytovatele.

10. Příjemce je povinen uvádět logo poskytovatele a informaci o finanční 
spoluúčasti poskytovatele dotace na svých webových stránkách (jsou-li 
zřízeny), na propagačních materiálech, vztahujících se k akci a při kontaktu 

s médii, po dobu realizace akce a v roce následujícím, dále zajistit propagaci 
poskytovatele formou reklamního panelu nebo tabule či plachty (dále jen 
„panel"), a to při splnění následujících podmínek:

a) panel bude z materiálu trvalé hodnoty (např. plast), bude mít rozměry 

nejméně 21 cm x 30 cm,
b) panel se musí po celou dobu realizace stavby a po dobu její životnosti 

nacházet na dobře viditelném veřejně přístupném místě v prostoru 

stavby,
c) panel musí být opatřen logem Olomouckého kraje přiměřené velikosti 

a nápisem oznamujícím, že Olomoucký kraj finančně přispěl na realizaci 
stavby včetně informace o názvu stavby.

11. Poskytovatel uděluje příjemci souhlas s bezúplatným užitím loga Olomouckého 
kraje způsobem a v rozsahu uvedeném v čl. II. odst 10 této smlouvy.

8.

9.



12. Pokud bude příjemce při realizaci akce, na niž je poskytována dotace die této 
smlouvy, zadavatelem veřejné zakázky die příslušných ustanovení zákona 

o zadávání veřejných zakázek, je povinen při její realizaci postupovat dle tohoto 
zákona.

Příjemce prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy nemá neuhrazené závazky 
po lhůtě splatnosti vůči orgánům veřejné správy České republiky (finanční 
úřady, orgány sociálního zabezpečení), Evropské unie nebo některého z jejích 
členských států, vůči zdravotním pojišťovnám a vůči orgánům poskytujícím 

finanční prostředky na projekty spolufinancované Evropskou unií. Příjemce 
současně prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy nemá neuhrazené 
závazky po lhůtě splatnosti ani vůči poskytovateli, jím zřízeným organizacím 

jiným územním samosprávným celkům. Za neuhrazený závazek po lhůtě 
splatnosti vůči výše uvedeným subjektům je považován i závazek, na který má 

žadatel uzavřený splátkový kalendář nebo jiný odklad původní lhůty splatnosti. 
V případě nepravdivosti tohoto prohlášení se jedná o porušení rozpočtové 

kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

13.

a

lli.

1. Smlouva se uzavírá v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních 
předpisů.

Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.. 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru 
smluv zajistí poskytovatel. Příjemce současně bere na vědomí, že tato smlouva 
bude zveřejněna též postupem dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních 
předpisů.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

Pakliže bude smlouva uzavřena po datu 30. 6. 2017 nabývá účinnosti dnem 
svého uveřejnění v registru smluv.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky.

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

Poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením 
Zastupitelstva Olomouckého kraje č UZ/4/14/2017 ze dne 24. 4. 2017.

Přijetí dotace a uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města 
Olomouce č. 11 ze dne 30. 5. 2017.

2. o

o

3.

4.

5.

6.



Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smli
strana obdrží dvě vyhotovení.
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