STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC

4. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 4. 2016
Bod pořadu jednání:

Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na realizaci Veletrhu dětské knihy v Liberci v roce 2016
Dne 11. dubna 2016 požádala písemně Dagmar Helšusová, předsedkyně sdružení Veletrhu dětské knihy v Liberci, o dotaci SML ve výši 200.000 Kč na realizaci 10. jubilejního ročníku veletrhu s názvem "Dobrá ilustrace - kouzelná vrátka ke knize". Veletrh
se bude konat opět v plném rozsahu ve dnech 2. - 4. června 2016 v prostorách libereckého Kolosea s využitím venkovních prostor. Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
předkládá návrh smlouvy o poskytnutí dotace SML radě města k odsouhlasení a zastupitelstvu města ke schválení.

Zpracovala:

Ing. Jitka Strasserová, oddělení cestovního ruchu, kultury a
sportu

odbor, oddělení:

odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, oddělení cestovního ruchu,
kultury a sportu

telefon:

485 243 381

Schválil: vedoucí oddělení

Mgr. Zuzana Kotrmanová

vedoucí odboru
Projednáno:

Ing. David Pastva
v RM dne 19.4.2016

Poznámka:
Předkládá:

p. Tibor Batthyány, v.r.
primátor statutárního města Liberec

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
poskytnutí dotace ve výši 200.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí
dle přílohy č. 1 pro Sdružení pro veletrhy dětské knihy v Liberci, IČ: 72741597, se sídlem
nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec na realizaci 10. jubilejního ročníku Veletrhu dětské knihy
s názvem „Dobrá ilustrace – kouzelná vrátka ke knize“
a ukládá
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora,
zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi SML a Sdružením pro veletrhy dětské knihy v Liberci dle přílohy č. 1.
T: neprodleně
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Důvodová zpráva
Dne 11. dubna 2016 požádala písemně Dagmar Helšusová, předsedkyně sdružení Veletrhu dětské knihy v Liberci, o dotaci SML ve výši 200.000 Kč na realizaci 10. jubilejního
ročníku veletrhu s názvem "Dobrá ilustrace - kouzelná vrátka ke knize". Veletrh se bude
konat opět v plném rozsahu ve dnech 2. - 4. června 2016 v prostorách libereckého Kolosea
s využitím venkovních prostor. Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu předkládá návrh smlouvy o poskytnutí dotace SML radě města k odsouhlasení a zastupitelstvu města
ke schválení.
V souladu s novelizací zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a v souladu s plněním
§85 písm. c) předkládá odbor školství, kultury a sociálních věcí návrh veřejnoprávní smlouvy
k projednání Radě města Liberec a ke schválení Zastupitelstvu města Liberec.
Citace§ 85, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění:
Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o těchto právních jednáních:
c) poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 50 000 Kč v jednotlivém případě
fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí,
Smlouva se uzavírá mezi SML a Sdružením pro veletrhy dětské knihy v Liberci na poskytnutí
dotace ve výši 200.000 Kč na 10. jubilejní ročník Veletrhu dětské knihy v Liberci v plném rozsahu v prostorách libereckého Kolosea s využitím i přilehlého venkovního amfiteátru.
10. jubilejní ročník nese název „Dobrá ilustrace – kouzelná vrátka ke knize“ s účelem dotace
na:
VDK 2016 – účel dotace SML:
• honoráře umělcům
• výtvarná dílna – lektoři + materiál
• produkční práce výstavních prostor,
• provozní náklady VDK 2016
• propagace veletrhu.
Příjemce dotace se zavazuje dodržet poslání pořádaného Veletrhu dětské knihy v Liberci, tj.
upozornit na klesající čtenářskou gramotnost a klasickou četbu v silné konkurenci k virtuálním
médiím. Cílem tohoto projektu není rozvíjet zanedbanou čtenářskou gramotnost, ale zaujmout
a připravit příjemné zážitky spojené s knihou pro čtenáře i „nečtenáře“, děti čtenářsky průměrné
až podprůměrné, děti hyperaktivní, dyslektické a dysgrafické, jejichž počet (jak vyplývá z pedagogické praxe) stále mírně stoupá.
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu doporučuje návrh veřejnoprávní smlouvy mezi SML
a Sdružením pro veletrhy dětské knihy v Liberci dle přílohy č. 1 předložit Zastupitelstvu města
Liberec ke schválení.
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Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v radě města.
Přílohy
1/ Návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec
č. CJ MML 054076/16
2/ Žádost předsedkyně Sdružení pro veletrhy dětské knihy v Liberci Dagmar Helšusové ze dne
11. 4. 2016
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Příloha č. 1

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
z rozpočtu statutárního města Liberec
č. CJ MML 054076/16
Smluvní strany:
statutární město Liberec,
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1,
IČ 00262978,
zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města,
ve věcech smluvních zastoupené Ing. Davidem Pastvou,
vedoucím odboru cestovního ruchu, kultury a sportu,
číslo bankovního účtu 1089692/0800, vedeného u ČS, a.s. Liberec
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel)
a
Sdružení pro veletrhy dětské knihy v Liberci,
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec 1
IČ 72741597,
zastoupené paní Dagmar Helšusovou, předsedkyní sdružení
číslo bankovního účtu 78-6154810257/0100, vedeného u KB, a.s. Liberec
(dále jen příjemce)
uzavírají v souladu s ustanovením § 10 a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech),
tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec.
I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtu poskytovatele
ve formě dotace (dále jen „dotace“), v souladu s usnesením Zastupitelstva města Liberec
č. ../2016 ze dne 28.4.2016.
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech.
3. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechny ustanovení tohoto zákona.
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II.
Účel a výše dotace
Dotace je poskytnuta příjemci v celkové výši 200.000 Kč (slovy: Dvěstětisíckorunčeských) na
realizaci 10. jubilejního ročníku Veletrhu dětské knihy v Liberci s názvem: „Dobrá ilustrace –
kouzelná vrátka ke knize“.
Veletrh se bude konat od čtvrtka 2. června do soboty 4. června 2016 v prostorách libereckého
Kolosea.
Standardním cílem tohoto veletrhu je podpora a rozvoje čtenářské gramotnosti, jako základu
dalšího dobrého vzdělávání našich dětí. Součástí veletrhu bude setkávání dětí s tvůrci knih,
tematické dílny se vstupem dětí do příběhů knih.
Dotace je účelově vázána na tyto položky:
•
•
•
•
•

Honoráře umělců
Výtvarná dílna /honoráře lektorů, materiál/
Produkční práce provozních prostor
Provozní náklady veletrhu
Propagace veletrhu.
III.
Čerpání dotace

1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta,
nejpozději do 30. 6. 2016.
2. Nevyčerpanou dotaci nebo její část je příjemce povinen vrátit nejpozději do 30. 9. 2016 na
účet poskytovatele č. 1089692/0800, s variabilním symbolem 5407616 (číslo smlouvy).
IV.
Způsob poskytnutí dotace
Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet 78-6154810257/0100, vedený u KB
Liberec, do 30 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
V.
Všeobecné podmínky užití dotace
1. Příjemce dotace se zavazuje ve všech písemných materiálech, které se přímo vztahují
k Veletrhu dětské knihy v Liberci, uvádět, že příslušná aktivita byla podpořena
statutárním městem Liberec.
2. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití veřejných prostředků
v souladu s účelem, pro který byly poskytnuty a v souladu s podmínkami v této smlouvě
uvedenými. Dále odpovídá za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví v souladu
s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném
znění, a za jejich správné vyúčtování.
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3. a) Příjemce dotace je povinen nejpozději do 30. 9. 2016 předložit poskytovateli vyúčtování
dokládající účelovost využití poskytnuté dotace. Předložené doklady se musí vztahovat
k výše uvedenému účelu a musí dokládat minimálně výši celkové poskytnuté částky.
b) K vyúčtování předloží příjemce kopie následujících dokladů:
• faktury nebo doklady faktury nahrazující
• doklady o jejich úhradě:
- u BEZHOTOVOSTNÍCH plateb kopie výpisů z bankovních účtů
- u HOTOVOSTNÍCH plateb kopie výdajových pokladních dokladů
c) Kopie dokladů (především fotokopie) musí být čitelné, nesmí se překrývat a musí
obsahovat předepsané náležitosti. Poskytovatel je v případě potřeby oprávněn požadovat
po příjemci předložení originálních dokladů k nahlédnutí.
d) V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování je příjemce dotace povinen tyto
nedostatky odstranit ve lhůtě určené poskytovatelem dotace, nejpozději do 10 kalendářních
dnů po obdržení písemné výzvy.
4. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména, adresy, dotačního titulu a výše poskytnuté
dotace. Příjemce se zavazuje prokazatelným a vhodným způsobem prezentovat statutární
město Liberec, zejména viditelně uvádět na všech písemnostech, které souvisejí s činností
příjemce a při všech formách její propagace skutečnost, že jde o aktivitu nebo službu, která
byla podpořena poskytovatelem.
5. Příjemce se zavazuje neprodleně, avšak nejpozději do 8 kalendářních dnů od okamžiku
vzniku změny informovat písemně poskytovatele o všech změnách týkajících se
identifikace příjemce (zejména změna názvu, změna sídla, zánik živnostenského
oprávnění) či změně vlastnického vztahu k věci, na niž se dotace poskytuje i o všech
změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace.
6. Příjemce dotace se zavazuje dodržet poslání pořádaného Veletrhu dětské knihy v Liberci,
tj. upozornit na klesající čtenářskou gramotnost a klasickou četbu v silné konkurenci k
virtuálním médiím. Cílem tohoto projektu není rozvíjet zanedbanou čtenářskou
gramotnost, ale zaujmout a připravit příjemné zážitky spojené s knihou pro čtenáře i nečtenáře, děti čtenářsky průměrné až podprůměrné, děti hyperaktivní, dyslektické a
dysgrafické, jejichž počet, jak vyplývá z pedagogické praxe, stále mírně stoupá.
7. Příjemce dotace se zavazuje informovat poskytovatele o připravované akci a aktualitách
týkajících se festivalových dnů a zaslat též tiskovou zprávu, kterou bude možné zveřejnit
na webu poskytovatele dotace (www.liberec.cz), webu městského informačního centra
(www.visitliberec.eu) a v Libereckém zpravodaji.
VI.
Kontrola
1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a zákonem o rozpočtových pravidlech
kdykoli kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta.
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2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto
článku, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí
originály všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků v souladu s účelem
poskytnuté dotace.
3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu čerpání dotace,
tak i po dobu deseti let od ukončení financování akce ze strany poskytovatele.
VII.
Sankce
1. Příjemce bere na vědomí, že porušení povinností vyplývajících z této smlouvy, bude
řešeno jako porušení rozpočtové kázně v souladu s příslušnými ustanoveními zákona
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Pokud příjemce použije dotaci (případně její část) k jinému účelu, než je uveden v čl. II
této smlouvy, považují se tyto prostředky (případně jejich část) za prostředky neoprávněně
použité a příjemce je povinen je do 30 kalendářních dnů vrátit na účet poskytovatele.
3. Pokud příjemce ve stanovené lhůtě požadované prostředky poskytovateli nevrátí,
poskytovatel je oprávněn požadovat od příjemce úhradu penále ve výši 1 promile z částky
odvodu za každý den prodlení dle zákona o rozpočtových pravidlech. Stejné penále je
poskytovatel oprávněn požadovat v případě prodlení s vrácením prostředků dle čl. III
odst. 2.
4. Pokud příjemce poruší jakoukoli jinou povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy a toto
není porušením rozpočtové kázně, je povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši
1% z poskytnuté dotace za každý den porušení podmínek této smlouvy. Smluvní pokutu je
příjemce povinen zaplatit poskytovateli na základě výzvy, ve lhůtě do 15 kalendářních dnů
počítané ode dne následujícího po doručení této výzvy příjemci.
VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků
na základě dohody obou smluvních stran.
3. Smlouva je uzavřena v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013
o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis,
které bylo zveřejněno v Ústředním věstníku EU dne 24.12.2013.
4. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně nebo zrušení
s likvidací, je příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část nevyčerpané dotace
nejpozději 10 dnů před tím, než dojde k přeměně nebo zrušení právnické osoby s likvidací.

Veřejnoprávní smlouva č. CJ MML 054076/16 na Veletrh dětské knihy v Liberci 2016/ KOLOSEUM

Stránka 4 z 5

Příloha č. 1

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po
jednom stejnopisu.
6. Smluvní strany souhlasí s tím, že tato smlouva může být zveřejněna na webových
stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů
fyzických osob uvedených v této smlouvě.
7. Doložka platnosti právního úkonu dle §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších právních předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy
rozhodlo zastupitelstvo města Liberec usnesením č. ../2016 ze dne 28.4.2016.

V Liberci

V Liberci

Za poskytovatele:

Za příjemce:

…………………………………………..
Ing. David Pastva

………………………….
Dagmar Helšusová

vedoucí odboru cestovního ruchu,
kultury a sportu

předsedkyně sdružení
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