
Zlín statutární město Zlín
nám. Míru 12, 76140 Zlín

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
z Kulturního fondu města Zlína

S00JP0189OV6

číslo: 2800 18 0156
uzavřená podle ustanovení § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní rád, v platném znění,
mezi smluvními stranami:

1. Poskytovatel:
statutární město Zíín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
Zastoupení: MUDr. Miroslav Adámek, primátor
Ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Stojar, člen Rady města Zlína
Odpovědný útvar: Odbor kultury a památkové péče Magistrátu města Zlína
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Zlín
Číslo účtu: 3327922/0800
(dále jen „poskytovatel^)

2. Příjemce:
FOIBOS BOOKS s. , 159 00 Praha 5
Jejíž jménem jedná:
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Zapsaná u Městského soudu v Praze v obch. rejstř.: oddíí C, víožka 45603
IČ: 250 53 728
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 3865982/0800

(dálejen „ příjemce')

Článek I
Předmět a účel 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 poskytovatel příjemci neinvestiční dotaci z Kulturního fondu města Zlína (dále jen
,,dotaci“) na realizaci akce/projektu:

OPEN HOUSE ZLÍN 2018 ■ Dny otevřených dveří - Pocta tvůrcům zlínské architektury, září
2018, Zlín
ve výši 30 000 Kč.

Článek II
Splatnost a způsob poskytnutí dotace

1. Poskytovatel poskytne příjemci neinvestiční dotaci bezhotovostně na účet přijemce uvedený v
záhlaví této smlouvy po předložení vyúčtování.

2. Vyúčtování je příjemce dotace povinen předložit nejpozději do
19.11.2018 včetně závěrečné zprávy o využiti dotace.

3. Po předložení řádného vyúčtování na formuláři „Vyúčtování dotace z Kulturního fondu města
Zlína" poskytovatel poukáže dotaci do 60 kalendářních dnů na účet příjemce uvedený v
záhlaví této smlouvy. Poskytovatel poukáže příjemci pouze částku ve výši prokázaných
nákladů/výdajú max. do výše schválené dotace. V případě, že vyúčtování poskytované dotace
není provedeno správně, řádně a bezchybně, je příjemce dotace povinen provést doplnění či
opravu do 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy poskytovatelem.
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Pokud toto neprovede, poskytovatel zašle příjemci pouze tu část dotace, která je vyúčtována 
bezchybně.

4. V případě, že budou prokazatelně vzniklé náklady/výdaje na daný projekt nižší než 
výnosy/příjmy, dotace bude krácena o vzniklý rozdíl; v případě dotace poskytnuté před 
vyúčtováním daného projektu se příjemce zavazuje nevyčerpané prostředky dotace vrátit do 
15 kalendářních dnů od stanoveného termínu konečného vyúčtování na účet poskytovatele 
uvedený v záhlaví této smlouvy, jako variabilní symbol slouží číslo smlouvy.

Článek III

Podmínky poskytnutí dotace

1- Příjemce je oprávněn použít poskytnuté peněžní prostředky pouze k účelu uvedenému v ČI. I 
této smlouvy. Výše dotace může být poskytnuta maximálně do výše 100 % uznatelných 
nákladů/výdajů. Dotace je poskytována na akci/projekt, při které není vytvářen zisk.

2. Příjemce je povinen písemně oznámit poskytovateli veškeré změny rozhodné pro vyplacení 
dotace, např. zánik, transformaci, sloučení a veškeré změny v údajích uvedených ve smlouvě 
ohledně jeho osoby a konané akce a všechny okolnosti, které mohou mít vliv na plnění jeho 
povinností dle smlouvy do 30 dnů ode dne vzniku takové skutečnosti.

3. Změnu termínu a místa konání akce je příjemce povinen písemně oznámit poskytovateli 
nejpozději den předcházející dnu konání akce, včetně jejího zdůvodnění.

4. Příjemce je povinen zajistit oddělené vedení účetnictví o projektu, na který byla dotace 
poskytnuta. Náklady/výdaje a výnosy/příjmy se sledují ve vztahu k příslušnému projektu, na 
který byla dotace poskytnuta, a nikoli ve vztahu k celkovým výdajům a příjmům příjemce.

5. Příjemce je povinen ve vyúčtování dotace související s ČI. I této smlouvy uvést objem 
celkových nákladů/výdajů na akci/projekt a přehled všech výnosů/příjmů a dalších finančních 
zdrojů, získaných na účel uvedený v ČI. I této smlouvy od jiných fyzických nebo právnických 
osob. V případě, že výše celkových výnosů/příjmů vč. poskytnuté dotace převyšuje celkové 
náklady/výdaje na akci/projekt, dochází ke krácení dotace o vzniklý rozdíl.

6. Příjemce je povinen vyúčtovat pouze oprávněné náklady a výdaje. Příjemce bere
na vědomí, že poskytnutá dotace nesmí být uplatněna na úhradu nákladů uvedených v 
platných Pravidlech Kulturního fondu města Zlína, ČI. 4, odst. 2.

7. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provedení kontroly použití a dodržení účelovosti 
poskytnuté dotace v celém rozsahu účetnictví. Kontrola bude provedena v souladu 
s platnými právními předpisy.

8. Příjemce je povinen označit doklady prokazující využití dotace textem "Dotace Kulturní fond".

9. Příjemce prohlašuje na svou čest, že nemá vůči poskytovateli závazek po splatnosti.

10. Příjemce prohlašuje na svou čest, že nemá dluh vůči finančnímu úřadu, zdravotním 
pojišťovnám, okresní správě sociálního zabezpečení k datu podpisu smlouvy.

11. Příjemce prohlašuje na svou čest, že na akci uvedenou v ČI. I této smlouvy nezískal 
prostředky z jiných zdrojů poskytovatele a nebude o ně žádat.

12. Příjemce prohlašuje, že nepředložil a nepředloží jiným fyzickým či právnickým osobám, 
od kterých čerpá finanční prostředky na účel uvedený v ČI. I této smlouvy, tytéž účetní 
a daňové doklady a záznamy (či jejich část) jako poskytovateli.
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13. 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, byť i jen částečně, na úhradu daně z přidané hodnoty.

14. Příjemce bere na vědomí, že se na poskytnutou dotaci vztahuje zákon č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákona o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

15. Příjemce bere na vědomí, že je povinen postupovat ve všech případech v souladu s platnými 
právními předpisy, zejména se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů

16. Příjemce bere na vědomí, že dle posouzení poskytovatele, je poskytnutá dotace veřejnou 
podporou slučitelnou s vnitřním trhem EU a z hlediska práva EU dovolenou, dle čl. 107 
Smlouvy o fungování EU, zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti 
veřejné podpory a rozhodnuti EK SA.37292 (2013/N) ze dne 11.4. 2014,

Článek IV

Povinností příjemce pří zajišťováni publicity poskytovatele

1. Příjemce se zavazuje prezentovat poskytovatele - statutární město Zlín (nikoliv Kulturní fond 
města Zlína nebo Odbor kultury a památkové péče Magistrátu města Zlína) v průběhu příprav 
a realizace celé akce jako poskytovatele dotace při veškeré elektronické prezentaci, uvádět 
na všech tiskovinách (např. plakátech, billboardech, pozvánkách, programech, letácích, 
brožurách apod.) zhotovených po uzavření této smlouvy v rámci akce, na elektronických nebo 
jiných médiích (např. CD, DVD apod.) zhotovených po uzavření této smlouvy v rámci akce 
a na viditelných místech při konání akce logo SMZ v předepsaném formátu.

2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli přiměřený prostor pro prezentaci poskytovatele, 
zavazuje se umožnit účast členů Zastupitelstva města Zlína, případně určených zaměstnanců 
poskytovatele na tiskových konferencích a poskytnout jim prostor pro prezentaci poskytovatele 
zejména v mluvených vstupech apod.

3. Splnění podmínek dle odstavce 1. a 2. tohoto článku prokazuje příjemce společně 
s vyúčtováním.

Článek V

Důsledky porušení smluvních povinností

1. Příjemce bere na vědomí, že nesplnění povinností vyplývajících z této smlouvy, neoprávněné 
použití či zadržení finančních prostředků, je porušením rozpočtové kázně a z toho vyplývají 
sankce podle § 22, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů.

2. Při nesplnění povinnosti uvedené v Čl. IV se jedná o méně zavážné porušení rozpočtové 
kázně, za které se v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ukládá odvod za porušení rozpočtové 
kázně ve výši 10 % z poskytnuté částky dle Čl. I. V případě, že lze učinit nápravu v náhradní 
lhůtě 30 dnů, poskytovatel vyzve příjemce k provedení opatření k nápravě. V rozsahu, v jakém 
příjemce dotace provedl opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.

3. Odvod za porušení rozpočtové kázně se neuloží, pokud jeho celková výše za všechna 
porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace nepřesáhne 1 000,- Kč.
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Článek VI

Společná a závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny nebo doplňky ke smlouvě mohou být učiněny pouze formou písemných
a číslovaných dodatků po dohodě smluvních stran a s podpisem zástupců smluvních stran.

2. Právní vztahy výslovně neuvedené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními zákona
č. 500/2004 Sb., správni řád, ve znění pozdějších předpisů.

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

4. Příjemce souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv.

5. Příjemce souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě
dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
pro účely evidenční, statistické a archivační.

6. Příjemce bere na vědomí, že finanční zdroje Kulturního fondu města Zlína, z něhož
je poskytována dotace dle této smlouvy, jsou vytvářeny mj. i díky daňovému výnosu z loterií
a jiných podobných her provozovaných na území statutárního města Zlína.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, obsahu porozuměly,
vzaly jej na vědomí a souhlasí s ním, což stvrzují svými níže uvedenými podpisy svých
zástupců.

8. Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě obdrží poskytovatel
a jedno příjemce.

9. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle příslušného právního
předpisu, v případě dotace do 50 000 Kč smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 9. 5. 2018, čj. 84/9R/2018 (schváleno přidělení dotace a uzavření veřejnoprávní
smlouvy)______________________________ _______

Ve Zlíně dne: "f • ^
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