MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 2. 2019

Bod programu:
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Předkládá:

Rada města

Okruh zpracovatelů:

Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Zpracoval:

Mgr. Vojtěch Bušina, vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy
Bc. Kateřina Šváčková, referentka odboru školství, kultury a
tělovýchovy

Název bodu:

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
uzavření smluv o poskytnutí a vyúčtování dotace na rok 2019 mezi městem Hranice a
příjemci:
a) Ekoltes, a.s., IČO: 61974919, se sídlem Zborovská 606, 753 01 Hranice, smlouva č. 012019001
b) SK Hranice, z.s., IČO: 49558218, se sídlem Žáčkova 1442, 753 01 Hranice, smlouva č.
01-2019002
c) Základní škola a mateřská škola - Dětské centrum Hranice, Struhlovsko 1424, 753 01
Hranice, IČO: 62350366, se sídlem Struhlovsko 1424, 753 01 Hranice, smlouva č. 012019003
d) Základní škola a mateřská škola - Dětské centrum Hranice, Struhlovsko 1424, 753 01
Hranice, IČO: 62350366, se sídlem Struhlovsko 1424, 753 01 Hranice, smlouva č. 012019004
e) Prima mateřská škola, s.r.o., IČO: 25367323, se sídlem Teplická 2219, 753 01 Hranice,
smlouva č.01-2019005
f) Václav Vlasák, datum narození: 1. 2. 1955, se sídlem Sady Čs. legií 770, 753 01 Hranice,
smlouva č.01-2019006
g) Sportovní klub Petanque Hranice IV - Valšovice, IČO: 26662833, se sídlem Valšovice 48,
753 54 Soběchleby, dodatek č. 10
v předloženém znění uvedeném v příloze důvodové zprávy
2. pověřuje
starostu města podpisem smluv uvedených v bodě 1) usnesení

Předcházející usnesení ve věci:
156/2019 - RM 5 ze dne 29. 1. 2019
Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo města Hranic svým usnesením 46/2018 ZM 3 - ze dne 20. 12. 2018 schválilo
rozpočet města Hranic na rok 2019, kde schválilo i dotaci na provoz divadla Stará střelnice,
dotaci společnosti Ekoltes a.s. na plavecký výcvik hranických základních škol, dotaci SK
Hranice na provoz stadionu, dotace na dítě v mateřské škole jiného zřizovatele - MŠ Prima
s.r.o. a ZŠ a MŠ Dětské centrum Hranice, dotaci na provoz ZŠ a MŠ Dětské centrum
Hranice a dodatek č. 10 ke smlouvě o správě sportovního areálu SK petanque Hranice, který
je poskytován formou dotace.
Poskytování těchto dotací není upraveno Zásadami o poskytování příspěvků z rozpočtu
města a při jejich schvalování je nutné postupovat dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) a zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.
Dle poslední změny zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech platné od 20. 02.
2015 je nutné při poskytnutí dotace uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s
náležitostmi uvedenými v § 10a. Tyto náležitosti byly zapracovány do smluv, které jsou
přílohou tohoto materiálu.
Jedná-li se o žádost o poskytnutí dotace nad 50 000 Kč, pak rozhodnutí o této dotaci a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí náleží podle § 85 písm. c) zákona o
obcích do vyhrazené pravomoci zastupitelstva města.
Vzhledem k tomu, že příslušné orgány města musí schválit účelovou vázanost
poskytovaných prostředků, jsou jim ke schválení předloženy smlouvy o poskytnutí dotace v
plném znění.
Rada města Hranic na základě usnesení 156/2019 - RM 5 ze dne 29. 1. 2019 doporučila
Zastupitelstvu města Hranic schválit uzavření smluv o poskytnutí a vyúčtování dotace na rok
2019.

Připomínkové řízení
Materiál byl projednán
(kým)
JUDr. Dana Hlavinková,
právní oddělení
PhDr. Vladimír Juračka, 1.
místostarosta
Daniel Vitonský, 2.
místostarosta

Dne

Výsledek

21. 1. 2019

připomínky zapracovány

21. 1. 2019

připomínky zapracovány

22. 1. 2019

bez připomínek

Přílohy:
01-2019001 Ekoltes,a.s. 100 000 Kč.doc
01-2019002 SK_Hranice 2 240 000 Kč.doc
01-2019003 ZŠ a MŠ Dětské centrum na dítě 140 000 Kč.doc
01-2019004 ZŠ a MŠ Dětské centrum provoz 320 000 Kč.doc
01-2019005 Prima školka na dítě 280 000 Kč.doc
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01-2019006 Václav Vlasák 250 000 Kč.doc
dodatek č. 10 - SK petanque Hranice 80 000 Kč.doc

Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace
číslo: 01-2019001

I. Smluvní strany
Město Hranice, se sídlem Městského úřadu Hranice, Pernštejnské nám. č. 1, 753 01 Hranice
zastoupené starostou Jiřím Kudláčkem
(dále jen poskytovatel)
a
Ekoltes Hranice, a.s.
IČO: 61974919
Bydliště: Zborovská 606, 753 01 Hranice
Statutární zástupce: Ing. Ota Čermák
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Macurová
(dále jen příjemce)

tel.: 581 674 480
tel.: 581 674 480

II. Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace ve výši: 100 000,- Kč, slovy: jednostotisíckorunčeských
na účel: úhrada nepřímých provozních nákladů povinného plaveckého výcviku žáků hranických
základních škol, na dobu od 01.01. do 31.12.2019, schválené usnesením Zastupitelstva města Hranic
46/2018 – ZM 3 ze dne 20. 12. 2018.
2. Dotace bude vyplacena na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy.
3. Dotaci je příjemce oprávněn použít k úhradě těchto výdajů: náklady související se zajištěním
povinné plavecké výuky žáků základních škol.

III. Závazky příjemce
Příjemce dotace se zavazuje:
1. Uvádět město Hranice jako poskytovatele dotace na propagačních materiálech, publikacích, webu
apod. Příjemce je oprávněn při propagaci své činnosti používat znak města.
2. Použít dotaci jen k úhradě výdajů vynaložených v období od 01. 01. do 31. 12. 2019 za účelem
realizace předmětu smlouvy uvedeného v článku II. této smlouvy.
3. Umožnit orgánům města kontrolu správnosti použití dotace.
4. Neprodleně oznámit Městskému úřadu Hranice, odboru školství, kultury a tělovýchovy změnu
adresy nebo změnu osob oprávněných za něj jednat.
5. Neposkytovat prostředky z dotace jiným osobám, pokud se nejedná o přímou úhradu nákladů
spojenou s realizací akce, na kterou byla dotace poskytnuta.
6. Předložit poskytovateli dotace vyúčtování dotace vypracované dle článku 8. Zásad pro poskytování
příspěvků z rozpočtu města Hranic do 13. 01. 2020. Úplné znění Zásad pro poskytování příspěvků
z rozpočtu města Hranic je pro příjemce dotace k dispozici na webových stánkách města Hranic
www.mesto-hranice.cz. Příjemce dotace zodpovídá za správnost a úplnost vyúčtování.
7. Peněžní dotaci nevyužitou, nevyúčtovanou, nedočerpanou nebo použitou v rozporu s touto
smlouvou vrátit do 30. 11. 2019 na účet 1320831/0100 pod VS - číslo smlouvy.
8.Předložit poskytovateli před případnou přeměnou příjemce či před zrušením příjemce likvidací
peněžní vypořádání dotace a vrátit nevyčerpanou část dotace na účet poskytovatele č. 1320831/0100
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pod VS - číslo smlouvy s písemným odůvodněním, a to v takovém předstihu, aby nedošlo ke krácení
práv poskytovatele.

IV. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, především § 10a a následujícími.
2. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Hranice ........................
3. Za neoprávněné použití dotace se proti příjemci dotace postupuje podle § 22 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tato smlouva podléhá povinnému zveřejnění prostřednictvím registru smluv, tak jak stanoví zákon
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel zašle tuto smlouvu
správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
5. Tato smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž příjemce obdrží jedno.
V Hranicích dne:
........................................................................
poskytovatel
Jiří Kudláček, starosta

..............................................................
příjemce
Ing. Ota Čermák
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Smlouva o poskytnutí a vyúčtování finanční dotace
č. 01-2019002
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
Město Hranice
se sídlem Městského úřadu Hranice, Pernštejnské nám.1, 753 01 Hranice
zastoupeno starostou Jiřím Kudláčkem
(dále jen poskytovatel)
a
SK Hranice, z.s.
se sídlem Žáčkova 1442, 753 01 Hranice
zastoupená předsedou Danielem Vitonským
(dále jen příjemce)
Článek 1
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí neinvestiční účelové finanční dotace příjemci (dále
jen dotace) ve výši 2.240.000 Kč, slovy: dvamilionydvěstačtyřicettisíc, na účel:
zajištění správy a údržby sportovního areálu SK Hranice, Žáčkova ulice v
Hranicích, na dobu od 01. 01. – 31. 12. 2019.
2. Poskytnutí dotace schválilo Zastupitelstvo města Hranic usnesením 46/2018 – ZM 3 ze
dne 20. 12. 2018.
Článek 2
Práva a povinnosti poskytovatele
Poskytovatel se zavazuje uvolnit finanční prostředky v rozsahu stanoveném čl. 1 odst. 1
nejpozději do sedmi pracovních dnů od podpisu této smlouvy.
Dotace bude poskytnuta bezhotovostním bankovním převodem na běžný účet příjemce,
č. ú. 232963850/0300 zřízený u ČSOB.
Příjemce je povinen vést dotaci na samostatném účtu.
Poskytovatel je oprávněn kontrolovat využití dotace.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
-

-

Článek 3
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce se zavazuje využívat dotaci v souladu s touto smlouvou a pouze
k účelu v ní uvedeném.
Příjemce se zavazuje využívat dotaci na zajištění správy a údržby sportovního areálu SK
Hranice, Žáčkova ul., umístěného na:
Pozemek parc.č. 2291/7 a 2291/18 – ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha,
k.ú. Hranice včetně staveb nacházejících se na tomto pozemku (travnatá plocha,
umělé travnaté hřiště, dřevěno-kovová tribuna, stožáry veřejného osvětlení)
Pozemek parc. č. 2291/2 – ostatní plocha – sportoviště, k.ú. Hranice včetně stavby
tréninkového travnatého hřiště
Část pozemku parc. č. 2248/1 – trvalý travní porost , k.ú. Hranice včetně stavby
(vrhačský sektor)
Pozemek parc.č.2562/1, 2562/2, st. 1629 a 1630 a 2249/34 – ostatní plocha,
sportoviště a jiná plocha, vše k.ú. Hranice včetně staveb nacházejících se na tomto
pozemku (travnatá plocha, atletická dráha s umělým povrchem, výškařský a dálkařský
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-

-

sektor, severní tribuna ke stání, travnaté fotbalové hřiště, čerpací stanice užitkové cody
Bečva, vrt HV1, vstupní část stadionu pokladny)
Pozemek parc. č. 2562/4, 2562/5, 2562/6 - ostatní plocha, sportoviště, k.ú. Hranice
včetně staveb nacházejících se na tomto pozemku (zpevněná plocha u tribuny,
travnatá plocha, příjezd ke garážím)
Pozemek parc.č. st.3163, st.3164 – zastavěná plocha – nádvoří, k.ú. Hranice včetně
stavby – objekt montované haly (garáže)
Pozemek parc.č.st.1628/1, st.1682/2, st.1628/3 – zastavěná plocha – nádvoří, k.ú.
Hranice včetně stavby na pozemku - tribuna – zděná budova
Pozemek parc. č. 2562/11, 2562/12, 2562/13, 2562/14, 2562/15, 2562/116, 2562/17 –
ostatní plocha – sportoviště, k.ú. Hranice včetně staveb – ostatní plocha a atletická
dráha s umělým povrchem

3. Příjemce se zavazuje využívat dotaci na správu a údržbu sportovního areálu SK Hranice,
Žáčkova ul. v Hranicích, a to zejména na:
- Zajištění úprav a údržby na tribunách, ochozech, oplocení a budově,
- Plošný úklid a zajištění dodržování hygienických pravidel areálu,
- Údržbu osvětlení, vodoinstalace, plynového rozvodu včetně topení, hasících
zařízení atp. včetně revizí
- Pravidelnou intenzivní údržbu hracích trávníkových ploch sečením, hnojením,
zavlažováním a provzdušňováním,
- Pravidelnou intenzivní údržbu ploch s umělým povrchem (fotbalové hřiště,
atletická dráha včetně jednotlivých atletických sektorů),
- Přípravu plochy před sportovním utkáním, srovnání plochy po sportovním utkání,
odborné ošetření trávníku,
- Opravu a údržbu sportovního a ostatního mobiliáře a vybavení areálu,
- Praní dresů a vedení jejich evidence ve skladu,
- Úhradu energií
- Úklidovou službu místností kanceláře, chodeb a schůzových místností
- Úhradu mezd pracovníků zajišťujících správu a údržbu
- Pojištění areálu
4. Příjemce se zavazuje realizovat předmět smlouvy v termínu do 31. 12. 2019.
5. Příjemce je povinen:
- Dbát o řádný a bezporuchový chod zařízení,
- Zajistit bezpečný stav staveb a vybavení areálu,
- Zajistit kontrolní činnosti, odstraňování závad na úseku bezpečnosti práce a
požární ochrany,
- Vést evidenci spotřeby el. energie, spotřeby plynu, pitné a užitkové vody a tuto
vyhodnocovat.
- Umožnit užívání výše uvedeného areálu SK Hranice základním školám na území
města Hranic v rámci základní tělesné výchovy,
- Umožnit realizaci dalších sportovních a kulturních akcí pořádaných Městem
Hranice a občanskými sdruženími s působností na území města Hranic.
- Příjemce příspěvku se zavazuje realizovat správu a údržbu prostřednictvím
právnických či fyzických osob s patřičnou kvalifikací.
6. Příjemce je povinen předložit
vyúčtování poskytnuté dotace nejpozději
do 31. 01. 2020, a to v písemné podobě:
- stručnou závěrečnou hodnotící zprávu včetně průběhu provedených prací
a zhodnocení technického stavu sportovního areálu
- fotokopie účetních dokladů
7. Nebude-li dotace přidělená příjemci plně vyčerpána pro účel stanovený ve smlouvě,
zavazuje se příjemce převést nevyčerpanou dotaci nejpozději do 31.1.2020 zpět na účet
poskytovatele uvedeným v záhlaví této smlouvy.
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8. Přede dnem, do kterého má být poskytovateli předloženo vyúčtování, tj. do 31.1.2020,
může příjemce doručit poskytovateli písemné prohlášení, že smlouvě nedostojí. To má
za následek zrušení povinností vyplývajících pro něj ze smlouvy od počátku smluvního
vztahu a vznik povinnosti vrátit neprodleně poskytovateli dotaci, kterou přijal. Zároveň mu
vzniká povinnost zaplatit poskytovateli dotace úrok z prodlení podle nařízení vlády č.
351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním
pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické
osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných
rejstříků právnických a fyzických osob, v platném znění, a to za dobu ode dne, kdy dotaci
přijal do dne, kdy ji poukázal zpět poskytovateli.
9. Příjemce dotace se zavazuje předložit poskytovateli před případnou přeměnou příjemce
či před zrušením příjemce likvidací peněžní vypořádání dotace a vrátit nevyčerpanou
část dotace na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy pod VS - číslo
smlouvy s písemným odůvodněním, a to v takovém předstihu, aby nedošlo ke krácení
práv poskytovatele SK Hranice.
Článek 4
Kontrolní ustanovení
1. Příjemce souhlasí s kontrolním působením Městského úřadu Hranice, kterému je
příjemce povinen umožnit provedení kontroly prací a dodávek, na které byla poskytnuta
dotace a dále je mu povinen v rámci výkonu kontrolní činnosti předložit originály všech
účetních dokladů týkajících se dané dotace.
Článek 5
Odstoupení od smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže:
a) příjemce závažným způsobem porušil povinnosti vyplývající z této smlouvy,
b) účelová dotace poskytnutá na základě této smlouvy byla použita v rozporu
s účelem, který vymezuje tato smlouva.
2. Příjemce je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže mu poskytovatel neposkytne dotaci
dle čl. 1 a 2 této smlouvy.
3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně s uvedením důvodu a doručeno
druhé smluvní straně.
4. V případě odstoupení od smlouvy poskytovatelem z důvodů uvedených v čl. 5 odst. 1
po poukázání dotace na účet příjemce, je příjemce povinen vrátit poskytnutou dotaci v
plné výši a zaplatit úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje
výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a
upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a
fyzických osob, v platném znění, a to za dobu ode dne, kdy dotaci přijal, do dne, kdy ji
poukázal zpět poskytovateli.

Článek 6
Závěrečná ustanovení
1. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Hranic ..............
2. Změny této smlouvy mohou být prováděny pouze formou písemných dodatků
podepsaných oběma smluvními stranami.
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3. Smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou
vyhotoveních.
4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tato smlouva podléhá povinnému zveřejnění prostřednictvím registru smluv, tak jak
stanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.
Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
6. Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, především § 10a a
následujícími.
V Hranicích dne

V Hranicích dne

Jiří Kudláček, starosta

Daniel Vitonský, předseda
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Smlouva
o poskytnutí dotace předškolnímu zařízení jiného zřizovatele pro rok 2019
č. 01-2019003
I. Smluvní strany
Město Hranice, se sídlem Městského úřadu Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice
zastoupené Jiřím Kudláčkem, starostou, dále jako město
a
Základní škola a mateřská škola - Dětské centrum Hranice, Struhlovsko 1424, 753 01 Hranice, zastoupená
ředitelem zařízení Mgr. Zdeňkem Škrobánkem, dále jako příjemce
II. Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace za účelem podpory mateřských škol jiného zřizovatele
dle usnesení Zastupitelstva města Hranic 129/2003 – ZM 5 ze dne 26. 6. 2003 v částce 400 Kč na
každé dítě a měsíc v příslušném školním roce, a to na maximálně 35 dětí (schválená kapacita
zařízení) v maximální výši 140 000 Kč a jen na dítě docházející do předškolního zařízení, jehož rodič
(zákonný zástupce):
a) má trvalé bydliště na území města Hranic, tj. v Hranicích a místních částech Lhotka, Velká, Drahotuše,
Rybáře, Valšovice, Slavíč, Středolesí a Uhřínov,
b) uzavřel smlouvu o pobytu dítěte ve výše uvedeném předškolním zařízení a zaplatil sjednanou částku na
příslušný měsíc.
2. Příjemce dotace se zavazuje použít dotaci jen k úhradě výdajů vynaložených v období od 01. 01. do 15. 12.
2019.
3. Dotace se poskytuje na financování neinvestičních výdajů, souvisejících výhradně s výchovně vzdělávacím
procesem a provozem předškolního zařízení. Z dotace nelze hradit náklady na PHM, cestovné, školení,
nájmy, účetní práce a audit.
4. Poskytnutí dotace bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Hranic 46/2018 – ZM 3 ze dne
20. 12. 2018.
5. Dotace bude poskytnuta pouze tehdy, pokud má příjemce vyrovnány své závazky vůči městu, vyplývající z čl.
V. smlouvy č. 012018003 na rok 2018.
III. Jmenné seznamy
1. Počet dětí příjemce městu prokáže měsíčním jmenným seznamem dětí docházejících do soukromého
předškolního zařízení (dále jen seznam), v nichž počet dětí nemůže přesáhnout kapacitu předškolního zařízení
povolenou MŠMT ČR. Seznamy předloží odboru školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu Hranice (dále
jen OŠKT) za měsíce leden – červen do 15. července 2019 a měsíc září do 15. září 2019.
2. Seznam bude obsahovat jméno a trvalé bydliště dítěte.
3. OŠKT na základě seznamu oznámí příjemci, na které děti dle čl. II, odst. 2. písm. a) a b) má nárok na dotaci, a
to v termínu do 15. července 2019, respektive do 30. září 2019.
IV. Způsob poskytování dotace
1. Dotace, jako součet částek za příslušné měsíce (leden – červen), bude poskytnuta na účet příjemce č.
6300205734/0100 u Komerční banky a. s., a to v termínu do 31. července 2019.
2. V září 2019 bude zálohově vyplacena částka na zbývající měsíce (září, říjen, listopad, prosinec) na základě
jmenného seznamu za měsíc září 2019, která bude vyúčtována dle čl. V., odst. 2 této smlouvy.
V. Podmínky vyúčtování dotace
1. Příjemce předloží OŠKT do 15. prosince 2019 vyúčtování dotace, včetně kopií dokladů a jmenných
seznamů za říjen, listopad a prosinec 2019 a stručného zhodnocení na co byla dotace použita. Příjemce
dotace se zavazuje peněžní dotaci nevyužitou, nevyúčtovanou, nedočerpanou nebo použitou v rozporu s
touto smlouvou vrátit do 20. prosince 2019 na účet města č. 1320831/0100 pod VS - číslo smlouvy.
2. Obě strany se zavazují, že při vyúčtování vyrovnají své případné pohledávky:
a) příjemce vrátí případný přeplatek do 20. prosince 2019,
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b) město doplatí případný nedoplatek do 20. prosince 2019,
pokud se nedohodnou jinak.
3. Příjemce bude dodržovat obecné právní předpisy a právní předpisy týkající se provozu a výchovně
vzdělávacích programů v předškolních zařízeních.
4. Poskytnutá dotace nebo její část se vrací v těchto případech:
a) skutečný počet dětí v předškolním zařízení byl nižší, než na jaký byla dotace poskytnuta,
b) dotace byla použita v rozporu s touto smlouvou,
c) dotace byla vyplacena na základě nepravdivých údajů,
d) předškolní zařízení je vyřazeno ze sítě předškolních zařízení MŠMT ČR.
5. Příjemce se zavazuje, že umožní kontrolu efektivnosti hospodaření s přidělenou dotací, prováděnou Městským
úřadem Hranice, popřípadě jiným orgánem, kompetentním k takové činnosti. Příjemce ke kontrole předloží
veškeré doklady o příjmu, čerpání a využití dotace, včetně inventurních seznamů a smluv se zákonnými zástupci
dítěte o docházce do předškolního zařízení a dokladů o zaplacení příspěvku rodičů na provoz ("školné").
6. Příjemce dotace se zavazuje předložit poskytovateli před případnou přeměnou příjemce či před zrušením
příjemce likvidací peněžní vypořádání dotace a vrátit nevyčerpanou část dotace na účet poskytovatele č.
1320831/0100 pod VS - číslo smlouvy s písemným odůvodněním, a to v takovém předstihu, aby nedošlo ke
krácení práv poskytovatele.
VI. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2019.
2. Město může od smlouvy na poskytnutí dotace odstoupit, a smlouva se zrušuje dnem písemného oznámení o
odstoupení, v případě, že:
a) nastanou okolnosti podle čl. V. odst. 4. a 5. této smlouvy,
b) probíhá řízení o vyřazení ze sítě předškolních zařízení.
3. Smlouva o poskytnutí dotace se zrušuje dnem, kdy rozhodnutí o vyřazení předškolního zařízení ze sítě nabylo
právní moci.
4. Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemně, a to se souhlasem obou smluvních stran.
5. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Hranice ../2019 – ZM .. ze dne 07. 02. 2019
6. Tato smlouva podléhá povinnému zveřejnění prostřednictvím registru smluv, tak jak stanoví zákon č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
7. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou.
8. Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, především § 10a a následujícími.
V Hranicích dne: ………………………

.............................………
Jiří Kudláček, starosta

.............................................
Mgr. Zdeněk Škrobánek, ředitel
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Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace
číslo: 01-2019004
I. Smluvní strany
Město Hranice, se sídlem Městského úřadu Hranice, Pernštejnské nám. č. 1, 753 01 Hranice
zastoupené starostou Jiřím Kudláčkem (dále jen poskytovatel)
a
Základní škola a Mateřská škola – Dětské centrum Hranice,se sídlem Struhlovsko 1424, 753 01
Hranice, tel.: 581 604 317, 603 823 641
zastoupená Mgr. Zdeňkem Škrobánkem, ředitelem (dále jen příjemce)
II. Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace ve výši 320 000,- Kč, slovy: třistadvacettisíckorunčeských
na účel: provoz Základní školy a Mateřské školy – Dětské centrum Hranice na dobu od 01. 01.
do 15. 12. 2019 schválené usnesením Zastupitelstva města Hranic 46/2018 – ZM 3 ze dne 20. 12.
2018.
2. Dotace bude vyplacena na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy.
3. Dotaci je příjemce oprávněn použít k úhradě těchto výdajů: materiál, energie, vodné, stočné,
dešťovné, elektřina, plyn, tel. poplatky, internet, pojištění, doprava, pohonné hmoty,
bezpečností ochrana budovy, údržba a opravy
III. Závazky příjemce
Příjemce se zavazuje:
1. Uvádět město Hranice jako poskytovatele dotace na propagačních materiálech, publikacích, webu
apod. Příjemce je oprávněn při propagaci své činnosti používat znak města.
2. Použít dotaci jen k úhradě výdajů vynaložených v období od 01. 01. do 15. 12. 2019 za účelem
realizace předmětu smlouvy uvedeného v článku II. této smlouvy.
3. Umožnit orgánům města kontrolu správnosti použití dotace
4. Neprodleně oznámit Městskému úřadu Hranice, odboru školství, kultury a tělovýchovy změnu
adresy nebo změnu osob oprávněných za něj jednat
5. Neposkytovat prostředky z dotace jiným osobám, pokud se nejedná o přímou úhradu nákladů
spojenou s realizací činnosti, na kterou byal dotace poskytnut.
6. Předložit poskytovateli dotace vyúčtování dotace doložené kopiemi účetních dokladů a
stručným zhodnocením využití dotace nejpozději do 15. 12. 2019.
7. Peněžní dotaci nevyužitou, nevyúčtovanou, nedočerpanou nebo použitou v rozporu s touto
smlouvou vrátit do 20. 12. 2019 na účet 1320831/0100 pod VS - číslo smlouvy.
8. Předložit poskytovateli před případnou přeměnou příjemce či před zrušením příjemce likvidací
peněžní vypořádání dotace a vrátit nevyčerpanou část dotace na účet poskytovatele č. 1320831/0100
pod VS - číslo smlouvy s písemným odůvodněním, a to v takovém předstihu, aby nedošlo ke krácení
práv poskytovatele.
IV. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se řídí příslušnými ustanovením zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů, především § 10a a následujícími.
2. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Hranice ../2019 – ZM .. ze dne
07. 02. 2019.
3. Tato smlouva podléhá povinnému zveřejnění prostřednictvím registru smluv, tak jak stanoví zákon

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel zašle tuto smlouvu
správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Za neoprávněné použití dotace se proti příjemci dotace postupuje podle § 22 zákona č.
250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů
5. Tato smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž příjemce obdrží jedno.
V Hranicích dne:
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........................................................................
Jiří Kudláček, starosta

..............................................................
Mgr. Zdeněk Škrobánek, ředitel
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Smlouva
o poskytnutí dotace předškolnímu zařízení jiného zřizovatele pro rok 2019
č. 01-2019005
I. Smluvní strany
Město Hranice, se sídlem Městského úřadu Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice
zastoupené Jiřím Kudláčkem, starostou, dále jako město
a
Prima mateřská škola, s.r.o, se sídlem Teplická 2219, Hranice,
zastoupená Editou Bílou, jednatelkou společnosti, dále jako příjemce
II. Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace za účelem podpory mateřských škol jiného zřizovatele
dle usnesení Zastupitelstva města Hranic 129/2003 – ZM 5 ze dne 26. 6. 2003 v částce 400 Kč na
každé dítě a měsíc v příslušném školním roce, a to na maximálně 70 dětí (schválená kapacita
zařízení) v maximální výši 280 000 Kč a jen na dítě docházející do předškolního zařízení, jehož rodič
(zákonný zástupce):
a) má trvalé bydliště na území města Hranic, tj. v Hranicích a místních částech Lhotka, Velká, Drahotuše,
Rybáře, Valšovice, Slavíč, Středolesí a Uhřínov,
b) uzavřel smlouvu o pobytu dítěte ve výše uvedeném předškolním zařízení a zaplatil sjednanou částku na
příslušný měsíc.
2. Příjemce dotace se zavazuje použít dotaci jen k úhradě výdajů vynaložených v období od 01. 01. do 15. 12.
2019.
3. Dotace se poskytuje na financování neinvestičních výdajů, souvisejících výhradně s výchovně vzdělávacím
procesem a provozem předškolního zařízení. Z dotace nelze hradit náklady na PHM, cestovné, školení,
nájmy, účetní práce a audit.
4. Poskytnutí dotace bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Hranic 46/2018 – ZM 3 ze dne
20. 12. 2018.
5. Dotace bude poskytnuta pouze tehdy, pokud má příjemce vyrovnány své závazky vůči městu, vyplývající z čl.
V. smlouvy č. 012018003 na rok 2018.
III. Jmenné seznamy
1. Počet dětí příjemce městu prokáže měsíčním jmenným seznamem dětí docházejících do soukromého
předškolního zařízení (dále jen seznam), v nichž počet dětí nemůže přesáhnout kapacitu předškolního zařízení
povolenou MŠMT ČR. Seznamy předloží odboru školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu Hranice (dále
jen OŠKT) za měsíce leden – červen do 15. července 2019 a měsíc září do 15. září 2019.
2. Seznam bude obsahovat jméno a trvalé bydliště dítěte.
3. OŠKT na základě seznamu oznámí příjemci, na které děti dle čl. II, odst. 2. písm. a) a b) má nárok na dotaci, a
to v termínu do 15. července 2019, respektive do 30. září 2019.
IV. Způsob poskytování dotace
1. Dotace, jako součet částek za příslušné měsíce (leden – červen), bude poskytnuta na účet příjemce č.
6300205734/0100 u Komerční banky a. s., a to v termínu do 31. července 2019.
2. V září 2019 bude zálohově vyplacena částka na zbývající měsíce (září, říjen, listopad, prosinec) na základě
jmenného seznamu za měsíc září 2019, která bude vyúčtována dle čl. V., odst. 2 této smlouvy.
V. Podmínky vyúčtování dotace
1. Příjemce předloží OŠKT do 15. prosince 2019 vyúčtování dotace, včetně kopií dokladů a jmenných
seznamů za říjen, listopad a prosinec 2019 a stručného zhodnocení na co byla dotace použita. Příjemce
dotace se zavazuje peněžní dotaci nevyužitou, nevyúčtovanou, nedočerpanou nebo použitou v rozporu s
touto smlouvou vrátit do 20. prosince 2019 na účet města č. 1320831/0100 pod VS - číslo smlouvy.
2. Obě strany se zavazují, že při vyúčtování vyrovnají své případné pohledávky:
a) příjemce vrátí případný přeplatek do 20. prosince 2019,

13

b) město doplatí případný nedoplatek do 20. prosince 2019,
pokud se nedohodnou jinak.
3. Příjemce bude dodržovat obecné právní předpisy a právní předpisy týkající se provozu a výchovně
vzdělávacích programů v předškolních zařízeních.
4. Poskytnutá dotace nebo její část se vrací v těchto případech:
a) skutečný počet dětí v předškolním zařízení byl nižší, než na jaký byla dotace poskytnuta,
b) dotace byla použita v rozporu s touto smlouvou,
c) dotace byla vyplacena na základě nepravdivých údajů,
d) předškolní zařízení je vyřazeno ze sítě předškolních zařízení MŠMT ČR.
5. Příjemce se zavazuje, že umožní kontrolu efektivnosti hospodaření s přidělenou dotací, prováděnou Městským
úřadem Hranice, popřípadě jiným orgánem, kompetentním k takové činnosti. Příjemce ke kontrole předloží
veškeré doklady o příjmu, čerpání a využití dotace, včetně inventurních seznamů a smluv se zákonnými zástupci
dítěte o docházce do předškolního zařízení a dokladů o zaplacení příspěvku rodičů na provoz ("školné").
6. Příjemce dotace se zavazuje předložit poskytovateli před případnou přeměnou příjemce či před zrušením
příjemce likvidací peněžní vypořádání dotace a vrátit nevyčerpanou část dotace na účet poskytovatele č.
1320831/0100 pod VS - číslo smlouvy s písemným odůvodněním, a to v takovém předstihu, aby nedošlo ke
krácení práv poskytovatele.
VI. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2019.
2. Město může od smlouvy na poskytnutí dotace odstoupit, a smlouva se zrušuje dnem písemného oznámení o
odstoupení, v případě, že:
a) nastanou okolnosti podle čl. V. odst. 4. a 5. této smlouvy,
b) probíhá řízení o vyřazení ze sítě předškolních zařízení.
3. Smlouva o poskytnutí dotace se zrušuje dnem, kdy rozhodnutí o vyřazení předškolního zařízení ze sítě nabylo
právní moci.
4. Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemně, a to se souhlasem obou smluvních stran.
5. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Hranice ../2019 – ZM .. ze dne 07. 02. 2019
6. Tato smlouva podléhá povinnému zveřejnění prostřednictvím registru smluv, tak jak stanoví zákon č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
7. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou.
8. Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, především § 10a a následujícími.
V Hranicích dne: ………………………

.............................………
Jiří Kudláček, starosta

.............................................
Mgr. Edita Bílá, jednatelka
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Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace
číslo: 01-2019006
I. Smluvní strany
Město Hranice, se sídlem Městského úřadu Hranice, Pernštejnské nám. č. 1, 753 01 Hranice
zastoupené starostou Jiřím Kudláčkem
(dále jen poskytovatel)
a
Václav Vlasák
(dále jen příjemce)

II. Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace ve výši:
250 000,- Kč, slovy:
dvěstěpadesáttisíckorunčeských na účel: provoz Divadla Stará střelnice, na dobu od 01.01.
do 30.11.2019, schválené usnesením Zastupitelstva města Hranic 46/2018 – ZM 3 ze dne 20. 12.
2018.
2. Dotace bude vyplacena na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy.
3. Dotaci je příjemce oprávněn použít k úhradě těchto výdajů: provozní náklady, energie, údržba vč.
revizí, pojištění, DPP – pořadatelská a úklidová služba při akcích.

III. Závazky příjemce
Příjemce dotace se zavazuje:
1. Uvádět město Hranice jako poskytovatele dotace na propagačních materiálech, publikacích, webu
apod. Příjemce je oprávněn při propagaci své činnosti používat znak města.
2. Použít dotaci jen k úhradě výdajů vynaložených v období od 01. 01. do 30. 11. 2019 za účelem
realizace předmětu smlouvy uvedeného v článku II. této smlouvy.
3. Umožnit orgánům města kontrolu správnosti použití dotace.
4. Neprodleně oznámit Městskému úřadu Hranice, odboru školství, kultury a tělovýchovy změnu
adresy nebo změnu osob oprávněných za něj jednat.
5. Neposkytovat prostředky z dotace jiným osobám, pokud se nejedná o přímou úhradu nákladů
spojenou s realizací akce, na kterou byla dotace poskytnuta.
6. Předložit poskytovateli dotace vyúčtování dotace vypracované dle článku 8. Zásad pro poskytování
příspěvků z rozpočtu města Hranic do 30. 11. 2019. Úplné znění Zásad pro poskytování příspěvků
z rozpočtu města Hranic je pro příjemce dotace k dipozici na webových stánkách města Hranic
www.mesto-hranice.cz. Příjemce dotace zodpovídá za správnost a úplnost vyúčtování.
7. Peněžní dotaci nevyužitou, nevyúčtovanou, nedočerpanou nebo použitou v rozporu s touto
smlouvou vrátit do 30. 11. 2019 na účet 1320831/0100 pod VS - číslo smlouvy.
8.Předložit poskytovateli před případnou přeměnou příjemce či před zrušením příjemce likvidací
peněžní vypořádání dotace a vrátit nevyčerpanou část dotace na účet poskytovatele č. 1320831/0100
pod VS - číslo smlouvy s písemným odůvodněním, a to v takovém předstihu, aby nedošlo ke krácení
práv poskytovatele.
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IV. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouvase řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, především § 10a a následujícími.
2. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Hranice usnesení …..
3. Za neoprávněné použití dotace se proti příjemci dotace postupuje podle § 22 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tato smlouva podléhá povinnému zveřejnění prostřednictvím registru smluv, tak jak stanoví zákon
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv, v platném znění.
Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění
prostřednictvím registru smluv.
5. Tato smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž příjemce obdrží jedno.
V Hranicích dne:

........................................................................
poskytovatel
Jiří Kudláček, starosta

..............................................................
příjemce
Václav Vlasák
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Dodatek č. 10 o poskytnutí a vyúčtování dotace

I.

Smluvní strany

Město Hranice se sídlem Pernštejnské nám. č. 1, 753 01 Hranice
zastoupené starostou Jiřím Kudláčkem
(dále jen poskytovatel)
a
Sportovní klub Petanque Hranice IV - Valšovice
Sídlo: Valšovice 48, 753 54 Soběchleby
tel.: 603 248 693
Statutární zástupce: Zbyněk Jakeš
Kontaktní osoba: Zbyněk Jakeš
tel.: 603 248 693
(dále jen příjemce)

II. Předmět dodatku
1. Předmětem dodatku je poskytnutí dotace ve výši: 80 000 Kč, slovy: osmdesáttisíckorunčeských na
účel: činnosti vymezené v článku II. Smlouvy o správě sportovního areálu ze dne 23. 03. 2009, na
dobu od 01. 01. – 30. 11. 2018 schválené usnesením46/2018 – ZM 3 ze dne 20. 12. 2018.
2. Dotace bude vyplacena na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy.
3. Dotaci je příjemce oprávněn použít jen k úhradě těchto výdajů: údržba sportovního areálu,
materiál, DPP, služby, provozní náklady, čištění hřiště a dosyp písku.

III. Závazky příjemce
Příjemce dotace se zavazuje:
1. Uvádět město Hranice jako poskytovatele dotace na propagačních materiálech, publikacích, webu
apod. Příjemce je oprávněn při propagaci své činnosti používat znak města.
2. Použít dotaci jen k úhradě výdajů vynaložených v období od 01. 01. do 30. 11. 2019 za účelem
realizace předmětu dodatku uvedeného v článku II. této smlouvy.
3. Umožnit orgánům města kontrolu správnosti použití dotace.
4. Neprodleně oznámit Městskému úřadu Hranice, odboru školství, kultury a tělovýchovy změnu
adresy nebo změnu osob oprávněných jednat jménem právnické osoby.
5. Neposkytovat prostředky z dotace jiným osobám, pokud se nejedná o přímou úhradu nákladů
spojenou s realizací akce, na kterou byla dotace poskytnuta.
6. Předložit poskytovateli dotace vyúčtování dotace vypracované dle článku 8. Zásad pro
poskytování příspěvků z rozpočtu města Hranic do 30. 11. 2019. Úplné znění Zásad pro poskytování
příspěvků z rozpočtu města Hranic je pro příjemce dotace k dispozici na webových stánkách města
Hranic www.mesto-hranice.cz. Příjemce dotace zodpovídá za správnost a úplnost vyúčtování.
7. Dotaci nevyužitou, nevyúčtovanou, nedočerpanou nebo použitou v rozporu s touto smlouvou
vrátit do 30. 11. 2019 na účet 1320831/0100 pod VS - číslo smlouvy.
8. Předložit poskytovateli před případnou přeměnou příjemce či před zrušením příjemce likvidací
peněžní vypořádání dotace a vrátit nevyčerpanou část dotace na účet poskytovatele č. 1320831/0100
pod VS - číslo smlouvy s písemným odůvodněním, a to v takovém předstihu, aby nedošlo ke krácení
práv poskytovatele.
IV. Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, především § 10a a následujícími.
2. Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením .............................................
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3. Za neoprávněné použití dotace se proti příjemci dotace postupuje podle § 22 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění prostřednictvím registru smluv, tak jak stanoví
zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv, v platném znění.
Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel zašle tento dodatek správci registru smluv
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
5. Tento dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž příjemce obdrží jedno.

V Hranicích dne:

........................................................................
za poskytovatele
Jiří Kudláček, starosta

..............................................................
za příjemce
Zbyněk Jakeš, předseda
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