Smlouva
o poskytnutí dotace na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních
hřištích v Libereckém kraji z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/766/2017
schválená Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 2. 2017, usnesením č. 92/17/ZK
Smluvní strany:
Liberecký kraj
se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu

: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
: Martinem Půtou, hejtmanem
na základě plné moci Markem Pieterem, náměstkem hejtmana, řízení
resortu dopravy, investic a veřejných zakázek
: 70891508
: CZ70891508
: Komerční banka, a.s.
: 19-7964000277/0100

(dále jen „poskytovatel“)
na straně jedné
a
Město Česká Lípa
se sídlem
: náměstí T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa
zastoupené
: Mgr. Romanou Žateckou
IČ
: 00260428
DIČ
: CZ00260428
Bankovní spojení
: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu
: 9005-1229421/0100
(dále jen „příjemce“)
na straně druhé
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s částí pátou, zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, tuto
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na
podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji

Článek I.
Předmět a účel smlouvy
1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem finanční podpory dopravní výchovy
na dětských dopravních hřištích (dále jen DDH) v Libereckém kraji v roce 2017.
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2. O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Libereckého kraje
usnesením č. 92/17/ZK ze dne 28. 2. 2017.
3. Finanční prostředky z rozpočtu poskytovatele budou příjemcem použity v souladu
s účelem dle Článku I. odst. 1. této smlouvy, a to výhradně na:
a) pořízení movitého majetku;
b) opravu nebo údržbu movitého majetku;
c) nákup materiálu;
d) nákup ostatních služeb.
Článek II.
Výše dotace a její uvolnění
1. Celková výše dotace z rozpočtu Libereckého kraje na podporu dopravní výchovy na DDH
v roce 2017 může činit maximálně 84.000- Kč (slovy: Osmdesátčtyřikorunčeských).
2. Splní-li příjemce podmínky této smlouvy, má nárok na dotaci za rok 2017. Pokud počet
žáků, kteří se na DDH zúčastní v roce 2017 zkoušek na průkaz cyklisty, nepřesáhne 100,
obdrží příjemce dotaci ve výši 10.000 Kč. V případě, že celkový počet žáků, kteří se
zúčastní zkoušek průkazu cyklisty na DDH v roce 2017, přesáhne 100, obdrží příjemce za
každého žáka nad 100 částku 100,- Kč (slovy jednostokorunčeských). Celková výše
poskytnuté dotace na účel dle článku I. odst. 1 této smlouvy nepřesáhne částku uvedenou
v Článku II. odst. 1. této smlouvy.
3. Finanční prostředky budou příjemci poukázány bezhotovostním převodem na jeho účet
do 14 dnů po předložení výkazu o uskutečněné výuce dopravní výchovy na DDH spolu se
závěrečným vyúčtováním v termínu a rozsahu dle Článku III. této smlouvy. Ze strany
poskytovatele bude příjemci zaslán průvodní dopis o uvolněných finančních prostředcích.

Článek III.
Podmínky čerpání dotace
1. Příjemce se zavazuje použít poskytnuté finanční prostředky hospodárným způsobem a
pouze k účelu uvedenému v Článku I. této smlouvy a v souladu s podmínkami v této
smlouvě uvedenými.
2. Za způsobilé výdaje projektu se považují výdaje, které vzniknou i před uzavřením této
smlouvy o poskytnutí účelové dotace, nejdříve však od 1. 1. 2017.
3. Příjemce se zavazuje v termínu do 30. 11. 2017 předložit poskytovateli:
a) výkaz o realizované dopravní výchově na DDH za rok 2017 dle formuláře, který tvoří
Přílohu č. 2 této smlouvy,
b) závěrečné vyúčtování za rok 2017 na formuláři, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy,
c) kopie dokladu provedené publicity, že realizovaná činnost byla podpořena krajem.
Údaje o zkouškách, které jsou součástí výkazu o realizované dopravní výchově na DDH
za rok 2017 podle písm. a), mohou být uvedeny i na výkazu, který má jiný formát, ale
obsahuje všechny údaje, které jsou uvedeny ve výkazu v Příloze č. 2 této smlouvy. Výkaz
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včetně závěrečného vyúčtování příjemce doručí ve výše uvedeném termínu na adresu:
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, a
zároveň zašle
jednou
v elektronické podobě
na elektronickou
adresu:
iveta.moravcova@kraj-lbc.cz.
4. K závěrečnému vyúčtování je příjemce povinen předložit kopie účetních resp. prvotních
daňových dokladů nebo zjednodušený daňový doklad (např. faktury, účtenky, paragony,
výdajové pokladní doklady) týkající se dopravní výchovy, ve výši odpovídající
podmínkám uvedeným v Článku II. odst. 1., ze kterých bude zřejmý účel a způsob využití
poskytnutých finančních prostředků poskytovatele. Zálohové faktury, směnky, úvěrové
smlouvy a jim podobné doklady se nepovažují za podklad k závěrečnému vyúčtování a
nejsou považovány za způsobilé výdaje.
5. Příjemce je povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat poskytovatele, odbor
dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje, o jakékoliv změně v údajích uvedených
ve smlouvě ohledně jeho osoby, účelu a výši dotace, termínu realizace projektu a o všech
dalších okolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle
této smlouvy.
6. Porušení podmínek souvisejících s účelem, na který byly finanční prostředky poskytnuty,
a které je považováno za méně závažné, a za jejichž nedodržení se uloží nižší odvod, je:
a. Nesplnění povinnosti dodat závěrečné vyúčtování dle čl. III. odst. 3 této smlouvy.
b. Nesplnění povinnosti předložení úplného vyúčtování poskytnutých finančních
prostředků dle čl. III, odst. 4.
c. Nesplnění povinnosti příjemce informovat o změnách dle čl. III. odst. 5.
d. Nesplnění povinnosti informovat veřejnost o podpoře projektu Libereckým krajem
dle čl. III. odst. 10 nejpozději do 14 dnů od uplynutí náhradní lhůty pro provedení
opatření k nápravě.
7. V případě rozhodnutí o přeměně příjemce, fúzi, zániku s likvidací či rozdělení na dva či
více samostatných subjektů v době účinnosti této smlouvy, je příjemce povinen
neprodleně kontaktovat poskytovatele za účelem sdělení informace, jak poskytnutou
dotaci vypořádat v návaznosti na tuto skutečnost. V případě, že dochází u příjemce
k zániku s likvidací, je příjemce povinen vrátit nedočerpané prostředky poskytovateli, a to
nejpozději do zahájení likvidace příjemce. V případě, že v důsledku zániku příjemce
s likvidací není možné provést projekt, na který byla dotace poskytnuta, je příjemce
povinen vrátit celou částku poskytnuté dotace poskytovateli, a to nejpozději do zahájení
likvidace příjemce. Pokud příjemce nevrátí do lhůt uvedených výše poskytnutou dotaci,
stávají se prostředky dotace zadrženými ve smyslu § 22 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., a
bude postupováno dle tohoto zákona.
8. Příjemce nesmí využít k realizaci projektu uvedeného v čl. I. této smlouvy jiné finanční
prostředky poskytnuté z rozpočtu Libereckého kraje.
9. Výdaje hrazené z dotace poskytnuté na základě této smlouvy nesmí příjemce uplatnit vůči
plnění v rámci jiné dotace.
10. Příjemce je povinen informovat veřejnost o skutečnosti, že jím realizovaný projekt byl
podpořen z rozpočtu Libereckého kraje (např. print screen webových stránek, využití loga
LK, tisková zpráva, ústní informace). Tato povinnost se nevztahuje na projekty
realizované před nabytím účinnosti smlouvy.
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Článek IV.
Kontrola hospodaření a sankce za nedodržení účelu a podmínek smlouvy
1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny zejména v souladu s § 9 odst. 2 zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, provádět kontroly
dodržení účelu a podmínek, za kterých byla účelová dotace poskytnuta a čerpána.
2.

Porušení povinností vyplývajících z této smlouvy je porušením rozpočtové kázně ve
smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění. Za porušení rozpočtové kázně se v souladu s § 22 odst. 6 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nepovažuje, pokud příjemce
splní povinnost k vrácení dotace nebo její části dobrovolně na písemnou výzvu
poskytovatele v jím stanovené lhůtě, zjistí – li poskytovatel na základě kontroly, že
příjemce dotace porušil povinnost stanovenou smlouvou, která souvisí s účelem, na který
byly peněžní prostředky poskytnuty, nedodržel účel dotace nebo podmínku, za které byla
dotace poskytnuta a u níž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě.

3.

Za nedodržení podmínek uvedených v čl. III. odst. 6, se uloží nižší odvod a to
v případě, pokud příjemce neprovedl opatření k nápravě (v případě, že lze objektivní
nápravu sjednat) v náhradní lhůtě 30 dnů od prokazatelného doručení výzvy k jejich
provedení dle § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů:
3. 1 Za opožděné dodání závěrečného vyúčtování dle čl. III. odst. 3 této smlouvy ve
lhůtě uvedené níže v tabulce
3. 2 Za předložení neúplného vyúčtování poskytnutých finančních prostředků dle čl.
III. odst. 4. této smlouvy, kdy chybějící doklady příjemce předloží nejpozději ve lhůtě
uvedené níže v tabulce
bude uložen odvod ve výši:
výše odvodu
z poskytnuté dotace

Lhůta
Do 30
kalendářních dnů vč.

2%

Do 60
kalendářních dnů vč.

4%

Počátek lhůty běží od následujícího dne od uplynutí náhradní 30 denní lhůty pro
provedení opatření k nápravě.
3.3 Za nesplnění povinnosti informovat o změnách uvedených v čl. III. odst. 5., bude
uložen odvod 2 % z poskytnuté dotace.
3.4 Za nesplnění povinnosti informovat veřejnost o podpoře projektu Libereckým
krajem dle čl. III. odst. 10 nejpozději do 14 dnů od uplynutí náhradní lhůty pro
provedení opatření k nápravě, bude uložen odvod 1% z poskytnuté dotace.
4. Pokud příjemce dotace provede opatření k nápravě ve lhůtě stanovené k provedení
opatření k nápravě, nedošlo k porušení rozpočtové kázně.
5. V případě proplácení dotace ex-post bude za pochybení uvedená v čl. III. odst. 6 dotace
krácena ve výši sazeb snížených odvodů uvedených v čl. IV. Odst. 3.
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6. Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou
bezhotovostního převodu na účet poskytovatele č. 19-7964100227/0100 s variabilním
symbolem č. 7662017 (číslo akce v rozpočtu).

Článek V.
Závěrečná ustanovení
1.

2.

Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez
DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní
poskytovatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a na elektronické úřední desce poskytovatele.
Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně,
nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu zveřejněny v registru smluv a na elektronické
úřední desce poskytovatele.
Příjemce prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní
tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších
podmínek.

3. Poskytnutá dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
4. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě lze činit pouze formou písemných, očíslovaných
dodatků.
5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. V případě, že bude
zveřejněna poskytovatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a
to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před
tímto dnem. Smlouva musí být nejprve podepsána příjemcem a následně poskytovatelem.
6. Tuto smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran v souladu s ustanovením § 167 odst. 1
písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Taková dohoda musí být
písemná a musí v ní být uvedeny důvody, které vedly k ukončení smlouvy včetně
vzájemného vypořádání práv a závazků.
7.

Pokud příjemce na základě této smlouvy neobdrží žádné finanční prostředky, a písemně
sdělí poskytovateli před termínem pro závěrečné vyúčtování, resp. před termínem pro jeho
doložení v náhradní lhůtě, že nemá o dotaci zájem, ztrácí na dotaci nárok dnem, kdy
poskytovatel obdrží příjemcovo sdělení.

8.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá
poskytovatel a jedno vyhotovení obdrží příjemce.

9.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, porozuměly jí a smlouva
plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.

10. Příjemce prohlašuje, že smlouva byla schválena příslušným orgánem obce na základě
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
11. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
P1 Závěrečné vyúčtování projektu podpořeného z rozpočtu Libereckého kraje
P2 Výkaz dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti
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V Liberci dne: …………….

V České Lípě dne: ………….

Poskytovatel:

Příjemce:

……………………………….

……………………………….

Strana 6 z 8

Příloha č. 1

Závěrečné vyúčtování projektu
Plátce DPH vyplňuje částky bez DPH
Název projektu:
Název příjemce:
Smlouva číslo:
Bankovní spojení příjemce:
Finanční prostředky z rozpočtu poskytovatele doposud
příjemci poskytnuté (v Kč):
Celková výše způsobilých výdajů vynaložená
příjemcem na projekt (v Kč):
Do rozpočtu poskytovatele bude vráceno (v Kč):
Jméno a telefon osoby zodpovědné za vyúčtování
projektu:
Soupis daňových příp. účetních dokladů:
Pořad. č.

Číslo daňového
příp. účetního
dokladu

Účel výdaje

Částka v Kč
(u plátců DPH
bez DPH)

Datum
úhrady
předmětného
výdaje

CELKEM v Kč:
Součástí závěrečného vyúčtování musí být kopie prvotních daňových dokladů nebo kopie zjednodušených
daňových dokladů příp. kopie účetních dokladů a kopie příslušných dokladů o zaplacení (např. výpis
z bankovního účtu nebo pokladní doklad).
Všechny doklady musí být označeny pořadovými čísly uvedenými v prvním sloupci soupisu daňových příp.
účetních dokladů. Doklady o zaplacení pak pořadovými čísly dokladů, ke kterým se platba vztahuje.
V ................. dne ……………...…. 2017
Podpis osoby zodpovědné za vyúčtování dotace a popř. razítko organizace...............................
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Příloha č. 2

Výkaz dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti
Rok:

2017

Vysvětlivky k vyplňování tabulky:
Počet žáků dle tematického plánu - počet žáků 4. třídy, příp. 5. třídy, které se účastní výuky dle tematického plánu MD a výuku zakončí zkouškami na průkaz cyklisty
Třída ZŠ - v případě, že se z jedné ZŠ v jeden den zúčastní žáci různých tříd, rozepište každou třídu na jeden řádek
Průkaz cyklisty - počet účastníků zkoušek - vyplní se pouze u data, kdy zkoušky probíhají (ne u každé výuky, která je ukončena zkouškami)
V tabulce vyplňte v daném řádku údaj, který se k výuce konkrétní školy vztahuje, u údaje, který nevyplníte, nechte "0"

Datum
(DD.
MM.)

Škola, organizace

celkem

Počet žáků
dle
tematického
plánu

Počet
žáků ostatní

Třída
ZŠ

Teoretická
výuka počet hodin

Praktický
výcvik počet
hodin

Průkaz
cyklisty počet
účastníků
zkoušek

Průkaz
cyklisty počet
úspěšných

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

Zpracoval za DDH:
(jméno, příjmení, funkce, podpis, datum):
Schválil za příjemce dotace:
(jméno, příjmení, funkce, podpis, datum):
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