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Pro jednání zastupitelstva města dne: 20.03.2019  

Zpracoval: Jitka Vodvárková, odbor soc. věcí a zdravotnictví 

Předkládá: Mgr. David Šimek, starosta města 

 

 

 

 

  

Poskytnutí dotací z rozpočtu města subjektům působícím v sociální oblasti 

a uzavření smluv 
 

Důvodová zpráva: 

 
Rozpočet odboru sociálních věcí a zdravotnictví pro rok 2019 zahrnuje neinvestiční dotace pro 

níže uvedené organizace působící v sociální sféře na jejich činnost a úhradu nájemného v letošním 

roce: 

 

1) 1 314 800 Kč Charitě Svitavy 

2)    751 156 Kč Středisku sociálních služeb Salvia, z. ú. Svitavy   

3)    250 000 Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Svitavy 

4)    215 200 Kč Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., okres. organizaci Svitavy 

5)    260 000 Kč Mateřskému a rodinnému centru Krůček Svitavy, z. s.     

6)      65 000 Kč Spolku Děti patří domů, z. s. Svitavy 

7)      84 800 Kč Klubu seniorů Svitavy, z. s. 

 

 
 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

1. 

a) poskytnutí neinvestiční dotace podle § 85 písm. c) zákona o obcích ve znění pozdějších 

předpisů  a § 9 odst. 1 písm. i) zákona  č. 250/2000 Sb.  ve výši 1 314 800 Kč  Charitě 

Svitavy, z toho 700 000 Kč na pečovatelskou službu, 250 000 Kč na centrum denních 

služeb a 364 800 Kč na nájem v roce 2019 

b) uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1 314 800 Kč s Charitou 

Svitavy dle předloženého návrhu 

 

2. 

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

i)  zákona  č. 250/2000 Sb.  ve  výši 751 156 Kč Středisku sociálních služeb Salvia 

Svitavy, z toho 220 200 Kč na osobní asistenci, 404 000 Kč na dopravu zdravotně 

postižených a seniorů a 126 956 Kč na nájem v roce 2019 

b) uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 751 156 Kč se  Střediskem 

sociálních služeb Salvia Svitavy dle předloženého návrhu 

 

 

 

 



3. 

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

i)  zákona  č. 250/2000 Sb.  ve  výši ve výši 250 000 Kč Oblastnímu spolku Českého 

červeného kříže Svitavy, z toho 102 000 Kč na provoz Azylového domu pro matky s 

dětmi a 148 000 Kč na nájem v roce 2019 

b) uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 250 000 Kč s Oblastním 

spolkem Českého červeného kříže Svitavy dle předloženého návrhu 

 

4. 

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

i)  zákona  č. 250/2000 Sb.  ve  výši 215 200 Kč Svazu postižených civilizačními 

chorobami v ČR, z. s., okresní organizaci Svitavy, z toho 100 000 Kč na činnost a 

115 200 Kč na nájem v roce 2019 

b) uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 215 200 Kč se Svazem 

postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., okresní organizací Svitavy, dle 

předloženého návrhu 

 

5. 

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

i)  zákona  č. 250/2000 Sb.  ve  výši 260 000 Kč Mateřskému a rodinnému centru Krůček 

Svitavy, z. s.,  z toho 130 000 Kč na činnost Centra pro rodinu, 30 000 Kč na činnost 

Dobrovolnického centra a 100 000 Kč na nájem v roce 2019 

b) uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 260 000 Kč s Mateřským a 

rodinným centrem Krůček Svitavy, z. s., dle předloženého návrhu 

 

6. 

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

i)  zákona  č. 250/2000 Sb.  ve  výši ve výši 65 000 Kč spolku Děti patří domů, z. s.  

Svitavy, z toho 15 000 Kč na energie a  50 000 Kč na nájem v roce 2019 

b) uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 65 000 Kč se spolkem Děti 

patří domů, z. s., Svitavy, dle předloženého návrhu 

 

7. 

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

i)  zákona  č. 250/2000 Sb.  ve  výši ve výši 84 800 Kč Klubu seniorů Svitavy, z. s., z toho 

65 000 Kč na činnost spolku a 19 800 Kč na nájem v roce 2019 

b) uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 84 800 Kč s Klubem 

seniorů Svitavy, z. s., dle předloženého návrhu 

Z: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



č.j. 50575-18/OSZ-voj/1623-2019 

                                                                                                                                                    ev.č. 162/2019                                                                                                           

 

 

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:                          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:                   Charita Svitavy   

Sídlo:                      Hřbitovní 2257/1, 568 02 Svitavy 

IČ:                              47490462 

DIČ:    CZ47490462 

Bankovní spojení:       Moneta Money Bank, a.s.,  

Číslo účtu:                  15507664/0600 

Jednající:               Blanka Homolová, 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. 

 

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

Pardubického kraje č. j. KrÚ 4767/2019 a KrÚ 4768/2019  k zajištění dostupnosti 

poskytování sociální služby 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 1 314 800 Kč, slovy: 

jedenmiliontřistačtrnácttisícosmset korun, a to na následující účely v roce 2019: 

 

- 700 000 Kč na pečovatelskou službu, provozní náklady – např. energie, pohonné 

hmoty, mzdy, pojištění aut, revize apod. 

- 250 000 Kč na centrum denních služeb, provozní náklady – např. energie, PHM, 

mzdy, pojištění aut, opravy, revize apod. 

- 364 800 Kč na úhradu nájemného za užívání prostor v objektu č. p. 1558, stav. par. č. 

1559, pozem. par. č. 77/1 a čtvrté garáže zleva na stav. par. č. 3451, k. ú. Svitavy – 

předměstí.  

 

Poskytovatel dotaci uhradí na účet příjemce do 15 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 II, a to nejpozději do 31. 12. 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 31. 1. 2020 prostřednictvím odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví 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 ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. 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 a účinnosti 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 Svitavách dne:  

za poskytovatele:                                                     za příjemce: 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



č. j. 49462-18/OSZ-voj/1623-2019 

                                                                                                                                    evidenční číslo 169/2019 

 

 

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:                          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:                   Středisko sociálních služeb Salvia,  z. ú.  

Sídlo:                      Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy 

IČ:                              03017621 

DIČ:    CZ03017621 

Bankovní spojení:      Česká spořitelna, a. s., pobočka Svitavy 

Číslo účtu:                  3500975369/0800 

Jednající:               Mgr. Ludmila Benešová, vedoucí ústavu 

(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. 

 

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

Pardubického kraje č. j. 5390/2019 k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 

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 751 156 Kč, slovy: 

sedmsetpadesátjedentisícjednostopadesátšestkorun, a to na následující účely v roce 2019: 

 

- 220 200 Kč na osobní asistenci 

- 404 000 Kč na dopravu zdravotně postižených a seniorů 

- 126 956 Kč na úhradu nájemného za užívání prostor ve druhém a čtvrtém poschodí 

objektu č. p. 92 v k. ú. Svitavy – město a druhé garáže zleva na stav. par. č. 3451, k. ú. 

Svitavy – předměstí. 

Poskytovatel dotaci uhradí na účet příjemce do 15 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 II, a to nejpozději do 31. 12. 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 31. 1. 2020 prostřednictvím odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví 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 ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. 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 a účinnosti 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 Svitavách dne:  

za poskytovatele:                                                     za příjemce: 

 

 

 

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

Mgr. David Šimek  Mgr. Ludmila Benešová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     č.  j. 51047-18/OSZ-voj/1623-2018 

                                                                                                                     evidenční číslo 167/2019  

 

 

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:                          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:                   Oblastní spolek Českého červeného kříže Svitavy, pobočný spolek        

Sídlo:                      Nerudova 21/20, 568 02 Svitavy 

IČ:                              00426245 

DIČ:    - 

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

Číslo účtu:                  1435591/0100 

Jednající:               Miloslava Burešová, ředitelka Úřadu Oblastního spolku Českého  

   červeného kříže 

(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. 

 

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

Pardubického kraje č. j. KrÚ/5189/2019 k zajištění dostupnosti poskytování sociální 

služby 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 250 000 Kč, slovy: 

dvěstěpadesáttisíc korun, a to na následující účely v roce 2019: 

- 102 000 Kč na provoz Azylového domu pro matky s dětmi  

- 148 000 Kč na úhradu nájemného za užívání prostor v objektu č. p. 21 a stav. par. č. 

21 v k. ú. Svitavy – město. 

Poskytovatel dotaci uhradí na účet příjemce do 15 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 II, a to nejpozději do 31. 12. 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 31. 1. 2020 prostřednictvím odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví 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 ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. 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 a účinnosti 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 20.03.2019. 

 

   

Ve Svitavách dne:                                                   Ve Svitavách dne:  

za poskytovatele:                                                     za příjemce: 

 

 

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

Mgr. David Šimek Miloslava Burešová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



č. j.  50013-18/OSZ-voj/1623-2019 

                                                                                                                     evidenční číslo 163/2019  

 

 

 

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:                          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:                   Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., 

                                   okresní organizace Svitavy 

Sídlo:                      Milady Horákové 467/16, 568 02 Svitavy 

IČ:                              43508405 

DIČ:    - 

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

Číslo účtu:                  11035591/0100 

Jednající:               Marie Kučerová, předsedkyně statutárního orgánu 

(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. 

 

2. Dotace je poskytována na neregistrované činnosti, tzv. navazující činnosti, které 

nejsou poskytovány přímo podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 

znění pozdějších předpisů, ale na tyto služby bezprostředně navazují - tyto činnosti 

nejsou kvalifikovány jako hospodářská činnost a nezakládají veřejnou podporu ve 

smyslu článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.  

 



Článek II. 

Výše poskytované dotace 

 

Dotace specifikovaná v čl. I smlouvy se poskytuje ve výši 215 200 Kč, slovy: 

dvěstěpatnácttisícdvěstě korun, a to na následující účely v roce 2019: 

- 100 000 Kč na činnost okresní organizace 

- 115 200 Kč na úhradu nájemného za užívání prostor v objektu č. p. 467 v k. ú. Svitavy 

– předměstí. 

Poskytovatel dotaci uhradí na účet příjemce do 15 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 II, a to nejpozději do 31. 12. 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 31. 1. 2020 prostřednictvím odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví 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 ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. 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 a účinnosti 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 20.03.2019. 

  

Ve Svitavách dne:                                                   Ve Svitavách dne:  

za poskytovatele:                                                     za příjemce: 

 

 

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

Mgr. David Šimek Marie Kučerová 



č. j. 50568-18/OSZ-voj/1623-2019 

                                                                                                                       ev. číslo 164/2019  

 

 

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:                          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:                   Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy,  z. s. 

Sídlo:                      Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy 

IČ:                              26539411 

DIČ:    CZ26539411 

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

Číslo účtu:                  2400604099/2010 

Jednající:               Mgr. Kateřina Novotná, statutární zástupce – předsedkyně rady spolku 

(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. 

 

2. Dotace je poskytována na neregistrované činnosti, tzv. navazující činnosti, které 

nejsou poskytovány přímo podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 

znění pozdějších předpisů, ale na tyto služby bezprostředně navazují - tyto činnosti 

nejsou kvalifikovány jako hospodářská činnost a nezakládají veřejnou podporu ve 

smyslu článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.  

 



Článek II. 

Výše poskytované dotace 

 

Dotace specifikovaná v čl. I smlouvy se poskytuje ve výši 260 000 Kč, slovy: 

dvěstěšedesáttisíckorun, a to na následující účely v roce 2019: 

- 130 000 Kč na osobní a provozní náklady Centra pro rodinu 

-   30 000 Kč na činnost Dobrovolnického centra 

- 100 000 Kč na úhradu nájemného za užívání prostor v objektu č. p. 92 v k. ú. Svitavy 

– město. 

Poskytovatel dotaci uhradí na účet příjemce do 15 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 II, a to nejpozději do 31. 12. 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 31. 1. 2020 prostřednictvím odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví 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 ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. 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 a účinnosti 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 20.03.2019. 

 

Ve Svitavách dne:                                                   Ve Svitavách dne:  

za poskytovatele:                                                     za příjemce: 

 

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

Mgr. David Šimek Mgr. Kateřina Novotná 



č. j. 49582-18/OSZ-voj/1623-2019 

                                                                                                            evidenční číslo 166/2019 

 

 

 

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:                          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:                    Děti patří domů, z. s. 

Sídlo:                       náměstí Míru 108/28, 568 02 Svitavy 

IČ:                               22682660 

DIČ:     - 

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

Číslo účtu:                   2100552338/2010 

Jednající:                Ivana Dvořáková, statutární zástupce 

(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. 

 

2. Dotace je poskytována na neregistrované činnosti, tzv. navazující činnosti, které 

nejsou poskytovány přímo podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 

znění pozdějších předpisů, ale na tyto služby bezprostředně navazují - tyto činnosti 

nejsou kvalifikovány jako hospodářská činnost a nezakládají veřejnou podporu ve 

smyslu článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.  

 



Článek II. 

Výše poskytované dotace 

 

Dotace specifikovaná v čl. I smlouvy se poskytuje ve výši 65 000 Kč, slovy: šedesátpěttisíc 

korun, a to na následující účely v roce 2019: 

-  15 000 Kč na úhradu energií spojených s nájmem 

-  50 000 Kč na úhradu nájmu za užívání prostor v č. p. 108 v k. ú.   Svitavy – město. 

Poskytovatel dotaci uhradí na účet příjemce do 15 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 II, a to nejpozději do 31. 12. 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 31. 1. 2020 prostřednictvím odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví 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 ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. 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 a účinnosti 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 Svitavách dne:  

za poskytovatele:                                                     za příjemce: 

 

 

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

Mgr. David Šimek Ivana Dvořáková 

 



                                                                                               č. j. 50345-18/OSZ-voj/1623-2019 

                                                                                                        evidenční číslo 165/2019  

 

 

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:                          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:                    Klub seniorů Svitavy,  z. s. 

Sídlo:                       Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy 

IČ:                               05646341 

DIČ:     - 

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

Číslo účtu:                   2601148376/2010 

Jednající:                Bc. Milena Brzoňová, předsedkyně spolku 

(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. 

 

2. Dotace je poskytována na neregistrované činnosti, tzv. navazující činnosti, které 

nejsou poskytovány přímo podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 

znění pozdějších předpisů, ale na tyto služby bezprostředně navazují - tyto činnosti 

nejsou kvalifikovány jako hospodářská činnost a nezakládají veřejnou podporu ve 

smyslu článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie. 

 



Článek II. 

Výše poskytované dotace 

 

Dotace specifikovaná v čl. I smlouvy se poskytuje ve výši 84 800 Kč, slovy: 

osmdesátčtyřitisíceosmset korun, a to na následující účely v roce 2019: 

-  65 000 Kč na činnost spolku  

-  19 800 Kč na úhradu nájmu nebytových prostor a služeb souvisejících s předmětem 

nájmu v objektu č. p. 92 v k. ú. Svitavy – město. 

Poskytovatel dotaci uhradí na účet příjemce do 15 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 II, a to nejpozději do 31. 12. 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 31. 1. 2020 prostřednictvím odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví 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 ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. 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 a účinnosti 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 20.03.2019 

  

Ve Svitavách dne:                                                   Ve Svitavách dne:  

za poskytovatele:                                                     za příjemce: 

 

 

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

Mgr. David Šimek Bc. Milena Brzoňová 
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