
'TI 

`\

\ 
~7`›ž3ı\'“ 

) VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUyA Q POSIÉYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STz3TUTARNIHO MESTA LIBEREC 
C. DS201800499 

Smluvní strany: 

statutární město Liberec 
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1 

IČ: 00262978 
zastoupené: Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené: Ing. Karolínou Hrbkovou, náměstkyní pro Životní 

prostředí, veřejnou zeleň a cestovní ruch 
číslo bankovního účtu:  vedeného u ČS, a.s. Liberec 
(jako Strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 

3. 

zo ČSOP Kflıøřinky 
zapsaný ve spolkovém rejstříku u Městského soudu V Praze pod č. L 49560 
se sídlem: U Lesního divadla 39, 460 14, Liberec XVII Kateřinky 
IČ: 75113252 
zastoupený: Ing. arch. Ladislavem Davidem, předsedou 
číslo bankovního účtu: 
(dále jen příjemce) 

uzavírají v souladu s ustanovením § l0a zákona č. 250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o rozpočtových pravidlech), 
tuto veřej noprávní smlouvu o poskytnutí dotace Z rozpočtu Statutámího města Liberec. 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové finanční podpory Z rozpočtu poskytovatele 
ve formě dotace (dále jen ,,dotace“), V souladu S usnesením Zastupitelstva města Liberec 
č. 85/2018 zde dne 29. 3.2018. 

2. Poskytnutí dotace je v souladu se Zákonem č. 128/2000 Sb., O obcích (obecní řízení), ve 
znění pozdějších předpisů, a zákonem O rozpočtových pravidlech. 

3. Dotace je 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 ni všechna ustanovení tohoto zakona. 

4. Tato smlouva je uzavřena v souladu S nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 
18.12.2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 0 fungování Evropské unie na podporu de 
minimis, které bylo Zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 24.12.2013 (dále jen 
,,Nařízení“). Příjemce bere na vědomí, že dotace poskytnuta dle této smlouvy má charakter 
podpory de minimis ve smyslu čl. 3 Nařízení a souhlasí S tím, že údaje O poskytnutí dotace 
dle této smlouvy budou vedeny v centrálním registnı podpor malého rozsahu V souladu se
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zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů V oblasti veřejné podpory a o změně 
zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění. 

II. 

Účel a vyse dotace 

1. Dotace je poskytnuta příjemci V celkové výši 67.000,- Kč (Slovy: 
šedesátsedmtisíckorunčeských) a je účelově vázána na úhradu nákladů vzniklých 
v souvislosti s provozem sběrného místa pro podrobnou separaci odpadu v Kateřinské 
ulici v Liberci v roce 2018. 

2. Z poskytnuté dotace nelze hradit následující výdaje: 
- občerstvení, 
- dary třetím osobám, 
- správní a soudní poplatky, pokuty, penále, dlužné úroky a jiné sankce (rezervy na 

budoucí možné ztráty), 
- daň Z přidané hodnoty (u plátců DPH), jestliže si ji příjemce dotace může uplatnit jako 

odpočet daně na vstupu, 
- členské či jiné příspěvky podobného typu, 
- cestovní náhrady nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve Znění 

pozdějších předpisů, 
- nákup dlouhodobého majetku 

ˇ 
III. 

Cerpání dotace 

1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta, 
nejpozději do 31. 12. 2018, a to výhradně na účel uvedený v čl. II této smlouvy. 

2. Nevyčerpanou dotaci nebo její část je příjemce povinen vrátit nejpozději do 28. 2. 2019 na 
účet poskytovatele č. V. S. (IČ příjemce). V případě vrácení celé dotace 
nebo její části je příjemce povinen informovat poskytovatele dotace o tomto kroku 
neprodleně e-mailem na adresu: 

IV. 
Způsob poskytnutí dotace 

Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet č., vedeného u do 20 dnů od podpisu této 
smlouvy oběma smluvními stranami.

V 
Všeobecné podmínky užití dotace 

1. V rámci sběrného místa budou splněny následující podmínky provozu: 
a) od obyvatel města budou bezplatně odebírány následující komodity: plasty, 

papír, kovové obaly, nápojové kartony a textil, 
b) od obyvatel města mohou být bezplatně odebírány následující komodity: 

bioodpad, drobná elektrozařízení, baterie, bílé a barevné Sklo, jedlé oleje a 
objemný odpad,
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c) sběmé místo musí být řádně označeno tabulkou S informacemi O provozovateli, 
provozní době, typech sbíraných odpadů, 

d) sběmé nádoby na jednotlivé typy odpadu musí být označeny názvem a 
příslušným kódem dle katalogu odpadů, 

e) obsluha sběmého místa musí být přítomna minimálně třikrát týdně, Z toho 
alespoň jednou V sobotu, 

f) obsluha sběmého místa Zajišťuje odběr odpadu a jeho řádné třídění, informuje 
také uživatele sběrného místa O systému třídění ve sběrném místě, 

g) obsluha sběmého místa zajišťuje čistotu místa a případnou likvidace čemých 
skládek, které se u nejbližšího okolí sběrného místa vytvoří, 

h) provozovatel sběrného místa minimálně dvakrát ročně informuje svou 
příslušnou Spádovou oblast o možnostech Využití sběmého místa a správném 
třídění využitelných složek komunálního odpadu, Využít lze například 
infonnační letáky, Vývěsní tabule, místní společenské akce, přenášky ad. 

Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití veřejných prostředků V 
souladu s účelem, pro který byly poskytnuty a V souladu s podmínkami V této smlouvě 
uvedenými. Dále odpovídá za jejich řádné a oddělené sledování V účetnictví V souladu S 
obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., 0 účetnictví, V platném 
znění, a za jejich správné Vyúčtování. 

Příjemce dotace je povinen nejpozději do 28. 2. 2019 předložit poskytovateli: 
a. řádné Vyúčtování poskytnuté dotace dokládající účelovost a Výši Využití dotace a 
b. závěrečnou písemnou zprávu O činnosti poskytovatele za období, na které byla dotace 

poskytnuta. 

Pro řádné Vyúčtování dotace příjemce doloží: 
a. účetní sestavu, která prokazuje účelovost a výši Využití poskytnuté dotace, a to dle 

členění jednotlivých nákladových skupin. Z účetní sestavy musí být zřetelná a 
kontrolovatelná Výše poskytnuté dotace a Výše jejího čerpání V daném účetním období, 
Včetně dokladového členění (např. výsledovka služby, dotace, doklady). 

b. kopie následujících dokladů: 
° faktury nebo doklady faktury nahrazující 
0 doklady O jejich úhradě: 

- u bezhotovostních plateb kopie výpisů z bankovních účtů 
- u hotovostních plateb kopie výdajových pokladních dokladů 

Předložené doklady se musí vztahovat k Výše uvedenému účelu a musí dokládat minimálně 
výši celkové poskytnuté dotace. Kopie dokladů musí být čitelné, nesmí se překrývat a musí 
obsahovat předepsané náležitosti. Poskytovatel je V případě potřeby oprávněn požadovat 
po příjemci předložení originálních dokladů k nahlédnutí. 

V případě zjištění nedostatků V předloženém Vyúčtování dotace je příjemce povinen tyto 
nedostatky odstranit do 10 pracovních dní od obdržení písemné Výzvy k jejich odstranění, 
nebo V jiné lhůtě určené poskytovatelem dotace. 

Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména, adresy, dotačního titulu a Výše poskytnuté 
dotace.
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Ve všech písemných materiálech, na veřejných vystoupeních a na svých webových 
stránkách, které se přímo vztahují k podpořené činnosti příjemce, se příjemce zavazuje 
uvádět, že příslušná činnost či akce byla podpořena Z rozpočtu Statutámího města Liberec. 

Příjemce dotace je povinen předem informovat poskytovatele, a to prostřednictvím 
městského infonnačního centra, O připravovaných akcích a aktualitách týkajících se 
činnosti příjemce a zasílat též tiskovou zprávu, kterou bude možné zveřejnit na webu 
poskytovatele dotace (wWW.liberec.cz), webu městského informačního centra 
(www.visitliberec.eu) a v Libereckém zpravodaji. 

Příjemce se zavazuje neprodleně, avšak nejpozději do 7 dnů od okamžiku vzniku změny 
informovat písemně poskytovatele o všech změnách týkajících se identifikace příjemce, 
(zejména změna sídla, bydliště, zánik živnostenského oprávnění) či změně vlastnického 
vztahu k věci, na niž se dotace poskytuje i o všech změnách souvisejících S čerpáním 
poskytnuté dotace. 

Pokud dojde V průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně nebo zrušení S 

likvidací, je příjemce povinen vrátit poskytovateli poměmou část nevyčerpané dotace 
nejpozději 10 dní před tím, než dojde k přeměně nebo zrušení právnické Osoby s likvidací. 

Příjemce dotace je povinen poskytovateli dotace čtvrtletně dodávat podklady pro výkaz 
EKO-KOM, a to vždy do 15. dne v příslušném měsíci, po ukončení čtvrtletí. 

VI. 
Kontrola 

Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., 
o finanění kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.l28/2000Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů a zákonem o rozpočtových pravidlech kdykoli kontrolovat 
dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta. 

Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto 
článku, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí 
originály všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků V souladu s účelem 
poskytnutí dotace. 

Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu čerpání dotace, 
tak i po dobu deseti let od ukončení financování akce ze strany poskytovatele. 

VII. 
Sankce 

Příjemce bere na vědomí, že porušení povinností stanovených touto smlouvou je 
porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení 
rozpočtové kázně, a to ve výši dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona O rozpočtových 
pravidlech.
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Za porušení dále uvedených méně závažných podmínek je příjemce povinen provést nižší 
odvod Za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu SML, a to takto: 
a) při porušení povinností stanovených V čl. V Odst. 1, 9, 10 a 12 této smlouvy, odvod za 
porušení rozpočtové kázně činí 1 % Z poskytnuté dotace (minimálně však 1. 000,- Kč); 
b) pokud příjemce nepředloží Závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace nebo závěrečnou 
Zprávu O realizaci projektu ve stanovené lhůtě, odvod Za porušení rozpočtové kázně činí: 

- 1% Z poskytnuté dotace (minimálně však 1.000,- Kč) při překročení lhůty o 1 až 
7 dnů, 
- 20% Z poskytnuté dotace (minimálně však 2.000,- Kč) při překročení lhůty o 8 
až 14 dnů, 
- 50% Z poskytnuté dotace (minimálně však 5.000,- Kč) při překročení lhůty 0 15 
až 30 dnů, 
- 100% poskytnuté dotace při překročení lhůty O více než 30 dnů 

c) při neuvedení či neoznačení toho, že projekt, jenž je předmětem veřejné finanční 
podpory, je realizován S přispěním SML, odvod Za porušení rozpočtové kázně činí 2% 
Z poskytnuté dotace (minimálně však 2.000,- Kč); 
d) poruší-li příjemce povirmosti v oblasti vedení řádného a odděleného sledování přijatých 
a použitých finančních prostředků uloženého smlouvou, lze je však doložit jinou fonnou 
evidence, činí odvod za porušení rozpočtové kázně 50% Z poskytnuté dotace 
(minimálně však 5.000,- Kč). 

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. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy 
došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních prostředků na účet 
poskytovatele 

VIII. 
Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, Z nichž prodávající obdrží po jednom 
vyhotovení a kupující po dvou vyhotoveních. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze 
písemnými číslovanými dodatky. 

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění 
pozdějších právních předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní Smlouvy 
rozhodlo Zastupitelstvo města Liberec usnesením č. 85/2018 ze dne 29. 3. 2018. 

IX. 
Doložky 

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna 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). 

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povimıy označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou 
být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za 
souhlas S jejich uveřejněním a za Souhlas subjektu údajů.
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3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odstljì 
zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účímıosti některých smluv, uveřejňováhý 7% N 
těchto smluv a o registru smluv (zákon O registru smluv). \““ 

4. Smluvní Strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnuta předıjejí 
účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 
smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního 
důvodu, a to i V případě, že druhá Strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

V Lihflxøi ćnøz 76. 4,, Z v Lihøxøi dne; 42 ‹47v Äø/flg 
Za poskytovatele 

, _ 

Ing. Karolína Hrbková Ing. arch. ~ík{ìsl51,7\ŤfQg\i_id' 

náměstkyně pro životní prostředí, předseda "" -3- 
Veřejnou zeleň a cestovní ruch 
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