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 Pro jednání zastupitelstva města dne 20. 3. 2019 

 Zpracoval: PhDr. Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality 

 Předkládá: Mgr. David Šimek, starosta města 

 

 

 

Návrh na poskytnutí finančních prostředků na podporu neziskových 

organizací v oblasti prevence sociálních deviací v roce 2019  
 
Důvodová zpráva: 

Součástí návrhu rozpočtu města Svitavy v oblasti prevence sociálních deviací je podpora činností 

neziskových organizací - Bonanza Vendolí, z.ú., Laxus z.ú., Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s. a 

Květná Zahrada, z.ú. Žádosti neziskových organizací, které byly předloženy v průběhu února 2019 

odpovídají návrhu rozpočtu v kapitole prevence kriminality pro rok 2019. 

 

Předmětem návrhu smlouvy (příloha č. 1) je poskytnutí neinvestiční dotace Bonanze Vendolí, z.ú. ve 

výši 180.000 Kč.  

Bonanza je nezisková organizace, která byla zaregistrována v r. 2004. Od r. 2010 je její činnost 

zaměřena na poskytování 2 sociálních služeb: 1) Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a 2) 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Nízkoprahová zařízení jsou provozována ve Svitavách 

v prostorách základní školy na adrese Svitavy, Felberova 2 a ve Vendolí na statku č.p. 18. Záměrem 

obou zařízení je poskytování poradenství, pomoci a podpory dětem a mládeži ze Svitav a okolí, které 

se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, rozvoj jejich osobnosti, samostatnosti a zodpovědnosti a 

nabídka aktivního využití volného času. Sociálně aktivizační služby zahrnují zejména výcviky 

sociálních dovedností u dětí s projevy maladaptivního a predelikventního chování a sociálně 

aktivizační služby v rodinách dětí zapojených do činností Bonanzy na základě požadavků OSPOD 

MěÚ Svitavy nebo okolních obcí.  

 

Předmětem návrhu smlouvy (příloha č. 2) je poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 110.000 Kč na 

činnosti sekundární a terciární prevence závislostí v našem regionu. Od roku 2008 tyto služby 

poskytuje Laxus z.ú. se sídlem v Nymburce (další pracoviště také v Hradci Králové, Pardubicích a ve 

Svitavách). Konkrétně se jedná o terénní služby pro uživatele drog a ambulantní služby pro uživatele 

drog a jejich rodinné příslušníky. Jednotlivé činnosti jsou navrhovány obdobně jako v letech 2008 - 

2018. Rozsah služeb je v případě terénních služeb stabilní, v případě ambulantních služeb je trend 

stále vzrůstající. 

 

Předmětem návrhu smlouvy (příloha č. 3) je poskytnutí neinvestiční dotace Centru J. J. Pestalozziho 

o.p.s. ve výši 100.000 Kč, které provozuje ve Svitavách krizové centrum (dále KC).  

KC poskytuje psychosociální služby uživatelům, kteří se ocitli v krizové situaci. Hlavním cílem je 

řešení problémů u osob, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života či v nepříznivé životní 

situaci, kterou nezvládají vlastními silami. Krizová pomoc probíhá v činnostech: psychologických, 

terapeutických, pedagogických, speciálně pedagogických, právních a sociálních. Poptávka občanů 

města i regionu po službách centra se stále zvyšuje.  

 

Předmětem návrhu smlouvy (příloha č. 4) je poskytnutí investiční dotace Květné Zahradě, z.ú. ve 

výši 100.000 Kč na vybudování ubytovacích prostor internátního oddělení Střediska výchovné péče v 

budově Květná č.p. 42. Ústav v rámci dalších aktivit provozuje Dům na půl cesty a tzv. sociální 

podnikání (převážně v zemědělských činnostech). Ve všech službách a činnostech napomáhá 

socializaci, resocializaci a integraci dětí od cca 6 do 18 let a mladých lidí do 30 let, a to zejména 

prostřednictvím vytvoření nebo obnovení jejich vztahu k práci. 

 



Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města  

1.  schvaluje 

a) poskytnutí dotace podle § 85 písm. c) zákona o obcích a § 9 odst. 1 písm. i) zákona č. 

250/2000 Sb. ve výši 180.000 Kč Bonanze Vendolí, z.ú. za účelem zajištění sociálně 

aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v rámci projektu Drž se na uzdě a provozu 

nízkoprahových zařízení pro děti a mládež ve Svitavách a ve Vendolí v roce 2019, 

b) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 180.000 Kč s Bonanzou Vendolí, z.ú. 

za účelem zajištění sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v rámci 

projektu Drž se na uzdě a provozu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež ve 

Svitavách a Vendolí v roce 2019 dle předloženého návrhu. 

Z: koordinátor prevence kriminality 

2.  schvaluje 

a) poskytnutí dotace podle § 85 písm. c) zákona o obcích a § 9 odst. 1 písm. i) zákona č. 

250/2000 Sb. ve výši 110.000 Kč Laxus z.ú. na zajištění adiktologických a sociálních 

služeb pro uživatele drog a jejich rodinné příslušníky v roce 2019 ve Svitavách, 

b) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 110.000 Kč s Laxus  z.ú. na zajištění 

adiktologických a sociálních služeb pro uživatele drog a jejich rodinné příslušníky 

v roce 2019 ve Svitavách dle předloženého návrhu. 

Z: koordinátor prevence kriminality 

3.  schvaluje 

a) poskytnutí dotace podle § 85 písm. c) zákona o obcích a § 9 odst. 1 písm. i) zákona č. 

250/2000 Sb. ve výši 100.000 Kč obecně prospěšné společnosti Centrum J. J. 

Pestalozziho, o.p.s. za účelem úhrady části nákladů na podporu sociálních služeb 

krizová pomoc a odborné sociální poradenství poskytovaných v roce 2019 v rámci 

Krizového centra ve Svitavách, 

b) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč s obecně prospěšnou 

společností Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. za účelem úhrady části nákladů na 

podporu sociálních služeb krizová pomoc a odborné sociální poradenství 

poskytovaných v roce 2019 v rámci Krizového centra ve Svitavách dle předloženého 

návrhu. 

Z: koordinátor prevence kriminality 

4.  schvaluje 

a) poskytnutí dotace podle § 85 písm. c) zákona o obcích a § 9 odst. 1 písm. i) zákona č. 

250/2000 Sb. ve výši 100.000 Kč Květné Zahradě, z.ú. na vybudování ubytovacích 

prostor internátního oddělení Střediska výchovné péče Svitavska v budově Květné 

Zahrady č.p.42, 

b) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč s Květnou Zahradou, z.ú. 

na vybudování ubytovacích prostor internátního oddělení Střediska výchovné péče 

Svitavska v budově Květné Zahrady č.p.42 dle předloženého návrhu. 

Z: koordinátor prevence kriminality 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 

 
uzavřená podle § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 159 zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 
Poskytovatel:           Město Svitavy 

Sídlo:                     T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 

IČ:                             002 77 444 

DIČ:                          CZ00277444 

Bankovní spojení:    Komerční banka, a.s., pobočka Svitavy 

Číslo účtu:                 520591/0100 

Jednající:              Mgr. David Šimek, starosta  

 (dále jen „poskytovatel“) na straně jedné 

 

a 

 

Příjemce:  Bonanza Vendolí, z.ú.                  

Sídlo:    Vendolí 308, 569 14 Vendolí                      

IČ:   266 73 703 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.      

Číslo účtu:  107 – 9348310297/0100                  

Jednající:  Mgr. Lenka Buchtová, jednatelka a ředitelka                

(dále jen „příjemce“) na straně druhé 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: 

 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem smlouvy, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových 

pravidlech“), je účelové poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků města 

Svitavy na zajištění sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v rámci projektu Drž 

se na uzdě a provoz nízkoprahových zařízení pro děti a mládež ve Svitavách a ve Vendolí 

v roce 2019. 

 

2. Město Svitavy jako poskytovatel dotace přistupuje touto smlouvou k Pověření 

Pardubického kraje č. j. KrÚ 3977/2019, KrÚ 3975/2019 a KrÚ 3403/2018 (platnost do 

31.12.2019) k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazením do Sítě 

sociálních služeb Pardubického kraje a k poskytování sociálních služeb jako služeb 

obecného hospodářského zájmu v souladu s rozhodnutím Evropské komise 2012/21/EU o 

použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě 



vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným 

poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu. 

 

Článek II. 

Výše poskytované dotace 

 

Dotace specifikovaná v čl. I smlouvy se poskytuje ve výši 180.000 Kč slovy: sto osmdesát 

tisíc korun českých a poskytovatel dotaci uhradí na účet příjemce do 14 dnů po podpisu 

smlouvy oběma smluvními stranami.  

 

Článek III. 

Povinnosti příjemce 

Příjemce se zavazuje: 

a) použít dotaci výhradně v souladu s předmětem této smlouvy a k účelu 

specifikovanému v článku I, a to nejpozději do 30. 11. 2019  

b) vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání dotace 

c) oznámit neprodleně poskytovateli změnu všech identifikačních údajů uvedených 

v této smlouvě 

d) předložit poskytovateli nejpozději do 30. 11. 2019 prostřednictvím odboru kancelář 

starosty a tajemníka Městského úřadu Svitavy vyúčtování dotace doložené 

fotokopiemi faktur s rozpisem dodávky, případně jiných dokladů prokazujících 

vynaložení výdajů 

e) případné nevyčerpané prostředky vrátit nejpozději ke dni vyúčtování na účet 

poskytovatele 

 

 

Článek IV. 

Kontrola, sankce 

 

1. V případě přeměny nebo zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen vrátit 

nevyčerpané prostředky spolu s vyúčtováním nejpozději do 30 dnů od účinnosti přeměny 

nebo zrušení příjemce na účet poskytovatele.  

 

2. Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, 

kontrolou ověřovat hospodárnost a účelnost čerpání dotace včetně plnění podmínek této 

smlouvy. Ke kontrole je příjemce povinen předložit kontrolnímu orgánu poskytovatele 

veškeré účetní doklady související s čerpáním dotace. 

 

3. Příjemce je povinen splnit případná opatření, která mu budou uložena kontrolním orgánem 

poskytovatele na základě kontrol zaměřených na čerpání poskytnutých finančních 

prostředků, a to v termínu, rozsahu a kvalitě dle požadavků stanovených kontrolním 

orgánem. Příjemce finančních prostředků je povinen písemně informovat orgán, který mu 

opatření uložil, o splnění uložených opatření k nápravě.  

 

4. V případě, že údaje, na jejichž základě byla dotace poskytnuta, se ukázaly nepravdivými 

nebo neúplnými, nebo v případě nepředložení vyúčtování se smluvně stanoveném termínu, 

nebo v případě, že údaje uvedené ve vyúčtování se ukázaly nepravdivými nebo neúplnými, 

je příjemce povinen celou dotaci, nebo její část stanovenou poskytovatelem, vrátit na účet 

poskytovatele do jednoho měsíce od uplatnění tohoto požadavku poskytovatelem. 



 

5. Každé neoprávněné použití nebo zadržení poskytnutých finančních prostředků je 

považováno za porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech 

s následkem odvodu poskytnutých finančních prostředků zpět do rozpočtu poskytovatele. 

Neoprávněným použitím peněžních prostředků je jejich použití způsobem specifikovaným 

v ustanovení § 22 odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech. Zadržením finančních 

prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků podle článku III písm. 

e) této smlouvy. Odvod za porušení rozpočtové kázně odpovídá výši neoprávněně 

použitých nebo zadržených prostředků. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové 

kázně bude vyměřeno penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, 

nejvýše však do výše odvodu.  

 

Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Příjemce prohlašuje a podpisem smlouvy stvrzuje, že bere na vědomí všechny 

podmínky čerpání finančních prostředků, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a 

zavazuje se k jejich plnění, stejně jako k plnění ostatních závazků vyplývajících mu 

z této smlouvy. 

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla 

zveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového 

přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují 

za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich 

užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany se 

dohodly, že zveřejnění této smlouvy podle zákona o registru smluv zajistí 

poskytovatel. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti 

smlouva nabývá zveřejněním v registru smluv. 

4. Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků na 

základě dohody obou smluvních stran. 

5. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž obě mají platnost originálu a 

každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

6. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích: 

Poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace bylo 

schváleno Zastupitelstvem města Svitavy dne 20. 3. 2019. 

 

Ve Svitavách dne:                                             Ve Vendolí, dne:  

za poskytovatele:                                               za příjemce: 

 

Mgr. David Šimek,     Mgr. Lenka Buchtová, 

starosta města Svitavy    jednatelka a ředitelka Bonanza Vendolí, 

       z.ú. 

 

 

 

 

………………………………….                            ……………………………………………. 



Příloha č. 2 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 

 
uzavřená podle § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 159 zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů 

 
 

Poskytovatel:           Město Svitavy 

Sídlo:                     T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 

IČ:                             00277444 

DIČ:                          CZ 00277444 

Bankovní spojení:    Komerční banka, a.s., pobočka Svitavy 

Číslo účtu:                  

Jednající:              Mgr. David Šimek, starosta  

 (dále jen „poskytovatel“) na straně jedné 

 

a 

 

Příjemce:  Laxus z.ú.               

Sídlo:    Sadová 2107, 288 02 Nymburk                      

IČ:   62695487                               

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Hradec Králové  

Číslo účtu:    

Jednající:  Bc. Eva Mifková, ředitelka  

(dále jen „příjemce“) na straně druhé 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: 

 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem smlouvy, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových 

pravidlech“), je účelové poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků města 

Svitavy na zajištění adiktologických a sociálních služeb pro uživatele drog a jejich 

rodinné příslušníky v roce 2019 ve Svitavách. 

 

2. Město Svitavy jako poskytovatel dotace přistupuje touto smlouvou k Pověření 

Pardubického kraje č. j. KrÚ 4852/2019 a KrÚ 4849/2019 k zajištění dostupnosti 

poskytování sociálních služeb zařazením do Sítě sociálních služeb Pardubického kraje a k 

poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu v souladu s 

rozhodnutím Evropské komise 2012/21/EU o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování 

Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby 

poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného 

hospodářského zájmu. 

 



 

Článek II. 

Výše poskytované dotace 

 

Dotace specifikovaná v čl. I smlouvy se poskytuje ve výši 110.000 Kč slovy: sto deset tisíc 

korun českých a poskytovatel dotaci uhradí na účet příjemce do 14 dnů po podpisu smlouvy 

oběma smluvními stranami.  

 

 

Článek III. 

Povinnosti příjemce 

 

Příjemce se zavazuje: 

a) použít dotaci výhradně v souladu s předmětem této smlouvy a k účelu 

specifikovanému v článku I, a to nejpozději do 30. 11. 2019  

b) vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání dotace 

c) oznámit neprodleně poskytovateli změnu všech identifikačních údajů uvedených 

v této smlouvě 

d) předložit poskytovateli nejpozději do 30. 11. 2019 prostřednictvím odboru kancelář 

starosty a tajemníka Městského úřadu Svitavy vyúčtování dotace doložené 

fotokopiemi faktur s rozpisem dodávky, případně jiných dokladů prokazujících 

vynaložení výdajů 

e) případné nevyčerpané prostředky vrátit nejpozději ke dni vyúčtování na účet 

poskytovatele 

 

 

Článek IV. 

Kontrola, sankce 

 

1. V případě přeměny nebo zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen vrátit 

nevyčerpané prostředky spolu s vyúčtováním nejpozději do 30 dnů od účinnosti přeměny 

nebo zrušení příjemce na účet poskytovatele.  

 

2. Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, 

kontrolou ověřovat hospodárnost a účelnost čerpání dotace včetně plnění podmínek této 

smlouvy. Ke kontrole je příjemce povinen předložit kontrolnímu orgánu poskytovatele 

veškeré účetní doklady související s čerpáním dotace. 

 

3. Příjemce je povinen splnit případná opatření, která mu budou uložena kontrolním orgánem 

poskytovatele na základě kontrol zaměřených na čerpání poskytnutých finančních 

prostředků, a to v termínu, rozsahu a kvalitě dle požadavků stanovených kontrolním 

orgánem. Příjemce finančních prostředků je povinen písemně informovat orgán, který mu 

opatření uložil, o splnění uložených opatření k nápravě.  

 

4. V případě, že údaje, na jejichž základě byla dotace poskytnuta, se ukázaly nepravdivými 

nebo neúplnými, nebo v případě nepředložení vyúčtování se smluvně stanoveném termínu, 

nebo v případě, že údaje uvedené ve vyúčtování se ukázaly nepravdivými nebo neúplnými, 

je příjemce povinen celou dotaci, nebo její část stanovenou poskytovatelem, vrátit na účet 

poskytovatele do jednoho měsíce od uplatnění tohoto požadavku poskytovatelem. 



 

5. Každé neoprávněné použití nebo zadržení poskytnutých finančních prostředků je 

považováno za porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech 

s následkem odvodu poskytnutých finančních prostředků zpět do rozpočtu poskytovatele. 

Neoprávněným použitím peněžních prostředků je jejich použití způsobem specifikovaným 

v ustanovení § 22 odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech. Zadržením finančních 

prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků podle článku III písm. 

e) této smlouvy. Odvod za porušení rozpočtové kázně odpovídá výši neoprávněně 

použitých nebo zadržených prostředků. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové 

kázně bude vyměřeno penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, 

nejvýše však do výše odvodu.  

 

Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Příjemce prohlašuje a podpisem smlouvy stvrzuje, že bere na vědomí všechny 

podmínky čerpání finančních prostředků, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a 

zavazuje se k jejich plnění, stejně jako k plnění ostatních závazků vyplývajících mu 

z této smlouvy. 

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla 

zveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového 

přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují 

za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich 

užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany se 

dohodly, že zveřejnění této smlouvy podle zákona o registru smluv zajistí 

poskytovatel. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti 

smlouva nabývá zveřejněním v registru smluv. 

4. Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků na 

základě dohody obou smluvních stran. 

5. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž obě mají platnost originálu a 

každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

6. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích: 

Poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace bylo 

schváleno Zastupitelstvem města Svitavy dne 20. 3. 2019. 

   

Ve Svitavách dne:                                                   V Nymburce, dne:  

za poskytovatele:                                                    za příjemce: 

 

Mgr. David Šimek,       Bc. Eva Mifková,  

starosta města Svitavy      ředitelka Laxus z.ú. 

 

 

 

 

 

……………………………….                            ……………………………………………. 



Příloha č. 3 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 

 
uzavřená podle § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 159 zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Poskytovatel:           Město Svitavy 

Sídlo:                     T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 

IČ:                             00277444 

DIČ:                          CZ 00277444 

Bankovní spojení:    Komerční banka, a.s., pobočka Svitavy 

Číslo účtu:                  

Jednající:              Mgr. David Šimek, starosta  

 (dále jen „poskytovatel“) na straně jedné 

 

a 

 

Příjemce:  Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.                  

Sídlo:    Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim                      

IČ:   259 189 74 

DIČ:   CZ 259 189 74                               

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.     

Číslo účtu:    

Jednající:  PaedDr. Pavel Tvrdík, ředitel                

(dále jen „příjemce“) na straně druhé 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: 

 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem smlouvy, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových 

pravidlech“), je účelové poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků města 

Svitavy na podporu činnosti Krizového centra J. J. Pestalozziho ve Svitavách. Účelem 

dotace je úhrada části provozních a mzdových nákladů Krizového centra ve Svitavách na 

poskytování sociálních služeb v roce 2019 – krizová pomoc a odborné sociální 

poradenství. 

 

2. Město Svitavy jako poskytovatel dotace přistupuje touto smlouvou k Pověření 

Pardubického kraje č.j. KrÚ 3991/2019 a č.j. krÚ 3994/2019 k zajištění dostupnosti 

poskytování sociálních služeb zařazením do Sítě sociálních služeb Pardubického kraje a k 

poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu v souladu s 

rozhodnutím Evropské komise 2012/21/EU o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování 

Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby 



poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského 

zájmu. 

Článek II. 

Výše poskytované dotace 

 

Dotace specifikovaná v čl. I smlouvy se poskytuje ve výši 100.000 Kč slovy: sto tisíc korun 

českých a poskytovatel dotaci uhradí na účet příjemce do 14 dnů po podpisu smlouvy oběma 

smluvními stranami.  

 

Článek III. 

Povinnosti příjemce 

 

Příjemce se zavazuje: 

a) použít dotaci výhradně v souladu s předmětem této smlouvy a k účelu 

specifikovanému v článku I, a to nejpozději do 30. 11. 2019  

b) vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání dotace 

c) oznámit neprodleně poskytovateli změnu všech identifikačních údajů uvedených 

v této smlouvě 

d) předložit poskytovateli nejpozději do 30. 11. 2019 prostřednictvím odboru kancelář 

starosty a tajemníka Městského úřadu Svitavy vyúčtování dotace doložené 

fotokopiemi faktur s rozpisem dodávky, případně jiných dokladů prokazujících 

vynaložení výdajů 

e) případné nevyčerpané prostředky vrátit nejpozději ke dni vyúčtování na účet 

poskytovatele 

 

Článek IV. 

Kontrola, sankce 

 

1. V případě přeměny nebo zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen vrátit 

nevyčerpané prostředky spolu s vyúčtováním nejpozději do 30 dnů od účinnosti přeměny 

nebo zrušení příjemce na účet poskytovatele.  

 

2. Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, 

kontrolou ověřovat hospodárnost a účelnost čerpání dotace včetně plnění podmínek této 

smlouvy. Ke kontrole je příjemce povinen předložit kontrolnímu orgánu poskytovatele 

veškeré účetní doklady související s čerpáním dotace. 

 

3. Příjemce je povinen splnit případná opatření, která mu budou uložena kontrolním orgánem 

poskytovatele na základě kontrol zaměřených na čerpání poskytnutých finančních 

prostředků, a to v termínu, rozsahu a kvalitě dle požadavků stanovených kontrolním 

orgánem. Příjemce finančních prostředků je povinen písemně informovat orgán, který mu 

opatření uložil, o splnění uložených opatření k nápravě.  

 

4. V případě, že údaje, na jejichž základě byla dotace poskytnuta, se ukázaly nepravdivými 

nebo neúplnými, nebo v případě nepředložení vyúčtování se smluvně stanoveném termínu, 

nebo v případě, že údaje uvedené ve vyúčtování se ukázaly nepravdivými nebo neúplnými, 

je příjemce povinen celou dotaci, nebo její část stanovenou poskytovatelem, vrátit na účet 

poskytovatele do jednoho měsíce od uplatnění tohoto požadavku poskytovatelem. 

 



5. Každé neoprávněné použití nebo zadržení poskytnutých finančních prostředků je 

považováno za porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech 

s následkem odvodu poskytnutých finančních prostředků zpět do rozpočtu poskytovatele. 

Neoprávněným použitím peněžních prostředků je jejich použití způsobem specifikovaným 

v ustanovení § 22 odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech. Zadržením finančních 

prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků podle článku III písm. 

e) této smlouvy. Odvod za porušení rozpočtové kázně odpovídá výši neoprávněně 

použitých nebo zadržených prostředků. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové 

kázně bude vyměřeno penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, 

nejvýše však do výše odvodu.  

 

Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Příjemce prohlašuje a podpisem smlouvy stvrzuje, že bere na vědomí všechny 

podmínky čerpání finančních prostředků, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a 

zavazuje se k jejich plnění, stejně jako k plnění ostatních závazků vyplývajících mu 

z této smlouvy. 

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla 

zveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového 

přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují 

za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich 

užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany se 

dohodly, že zveřejnění této smlouvy podle zákona o registru smluv zajistí 

poskytovatel. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti 

smlouva nabývá zveřejněním v registru smluv. 

4. Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků na 

základě dohody obou smluvních stran. 

5. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž obě mají platnost originálu a 

každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

6. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích: 

Poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace bylo 

schváleno Zastupitelstvem města Svitavy dne 20. 3. 2019. 

 

Ve Svitavách dne:                                                V Chrudimi, dne:  

za poskytovatele:                                                 za příjemce: 

 

Mgr. David Šimek,       PaedDr. Pavel Tvrdík, 

starosta města Svitavy      ředitel Centra J. J. Pestalozziho, o.p.s. 

 

 

 

 

………………………………….                            ……………………………………………. 

 
 

 



Příloha č. 4 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 

 
uzavřená podle § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 159 zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Poskytovatel:           Město Svitavy 

Sídlo:                     T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 

IČ:                             00277444 

DIČ:                          CZ 00277444 

Bankovní spojení:    Komerční banka, a.s., pobočka Svitavy 

Číslo účtu:                  

Jednající:              Mgr. David Šimek, starosta  

(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné 

 

a 

 

Příjemce:  Květná Zahrada, z.ú.                  

Sídlo:                      Květná 40, 572 01 Polička 

IČ:                              27005879 

DIČ:    CZ 27005879 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.     

Číslo účtu:    

Jednající:   Mgr. Ferdinand Raditsch, ředitel 

(dále jen „příjemce“) na straně druhé 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

 

Předmětem smlouvy, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), ve znění pozdějších předpisů, je 

účelové poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků města Svitavy na vybudování 

ubytovacích prostor internátního oddělení Střediska výchovné péče Svitavska v budově 

Květné Zahrady č.p.42. 

 

Dotace se poskytuje na účel stanovený v předchozím odstavci jako dotace investiční. Pro 

účely této smlouvy se investiční dotací rozumí dotace, která musí být použita na úhradu 

výdajů spojených s pořízením hmotného majetku podle § 26 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb. o 

daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „cit. zákona“), výdajů spojených 

s pořízením nehmotného majetku podle § 32a odst. 1 a 2 cit. zákona nebo výdajů spojených 

s technickým zhodnocením, rekonstrukcí a modernizací ve smyslu § 33 cit. zákona. 

 

Článek II. 

Výše poskytované dotace 



Dotace specifikovaná v čl. I smlouvy se poskytuje ve výši 100.000 Kč, slovy: sto tisíc korun 

českých a poskytovatel dotaci uhradí na účet příjemce do 14 dnů po podpisu smlouvy oběma 

smluvními stranami.  

 

Článek III. 

Povinnosti příjemce 

 

Příjemce se zavazuje: 

a) použít dotaci výhradně v souladu s předmětem této smlouvy a k účelu 

specifikovanému v článku I, a to nejpozději do 30. 11. 2019  

b) vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání dotace 

c) oznámit neprodleně poskytovateli změnu všech identifikačních údajů uvedených 

v této smlouvě 

d) předložit poskytovateli nejpozději do 30. 11. 2019 prostřednictvím odboru kancelář 

starosty a tajemníka Městského úřadu Svitavy vyúčtování dotace doložené 

fotokopiemi faktur s  rozpisem dodávky, případně jiných dokladů prokazujících 

vynaložení výdajů 

e) případné nevyčerpané prostředky vrátit nejpozději ke dni vyúčtování na účet 

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy 

 

Článek IV. 

Kontrola, sankce 

 

1. V případě přeměny nebo zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen vrátit 

nevyčerpané prostředky spolu s vyúčtováním nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti 

přeměny nebo zrušení příjemce na účet poskytovatele.  

 

2. Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném 

znění, kontrolou ověřovat hospodárnost a účelnost čerpání dotace včetně plnění 

podmínek této smlouvy. Ke kontrole je příjemce povinen předložit kontrolnímu 

orgánu poskytovatele veškeré účetní doklady související s čerpáním dotace. 

 

3. Příjemce je povinen splnit případná opatření, která mu budou uložena kontrolním 

orgánem poskytovatele na základě kontrol zaměřených na čerpání poskytnutých 

finančních prostředků, a to v termínu, rozsahu a kvalitě dle požadavků stanovených 

kontrolním orgánem. Příjemce finančních prostředků je povinen písemně informovat 

orgán, který mu opatření uložil, o splnění uložených opatření k nápravě.  

 

4. V případě, že údaje, na jejichž základě byla dotace poskytnuta, se ukázaly 

nepravdivými nebo neúplnými, nebo v případě nepředložení vyúčtování se smluvně 

stanoveném termínu, nebo v případě, že údaje uvedené ve vyúčtování se ukázaly 

nepravdivými nebo neúplnými, je příjemce povinen celou dotaci, nebo její část 

stanovenou poskytovatelem, vrátit na účet poskytovatele do jednoho měsíce od 

uplatnění tohoto požadavku poskytovatelem. 

 

5. Každé neoprávněné použití nebo zadržení poskytnutých finančních prostředků je 

považováno za porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona o rozpočtových 

pravidlech s následkem odvodu poskytnutých finančních prostředků zpět do rozpočtu 

poskytovatele. Neoprávněným použitím peněžních prostředků je jejich použití 



způsobem specifikovaným v ustanovení § 22 odst. 2 zákona o rozpočtových 

pravidlech. Zadržením finančních prostředků je porušení povinnosti vrácení 

poskytnutých prostředků podle článku III písm. e) této smlouvy. Odvod za porušení 

rozpočtové kázně odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků. 

Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně bude vyměřeno penále ve výši 1 

promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše odvodu.  

 

Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Příjemce prohlašuje a podpisem smlouvy stvrzuje, že bere na vědomí všechny 

podmínky čerpání finančních prostředků, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a 

zavazuje se k jejich plnění, stejně jako k plnění ostatních závazků vyplývajících mu 

z této smlouvy. 

 

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla 

zveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového 

přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují 

za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich 

užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany se 

dohodly, že zveřejnění této smlouvy podle zákona o registru smluv zajistí 

poskytovatel. 

 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti 

smlouva nabývá zveřejněním v registru smluv. 

 

4. Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků na 

základě dohody obou smluvních stran. 

 

5. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž obě mají platnost originálu a 

každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

 

6. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích: 

Poskytnutí investiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace bylo 

schváleno Zastupitelstvem města Svitavy dne 20. 3. 2019. 

 

Ve Svitavách dne:                                                V Květné, dne:  

za poskytovatele:                                                  za příjemce: 

 

Mgr. David Šimek,      Mgr. Ferdinand Raditsch, 

starosta města Svitavy    ředitel Květné Zahrady, z.ú. 

 

 

 

 

………………………………….                            ……………………………………………. 
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