STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
3. zasedání zastupitelstva města dne: 29.03.2018
Bod pořadu jednání:
Návrh správní rady Fondu vzdělávání na přidělení dotací z dílčího Dotačního fondu SML pro rok
2018
Stručný obsah: Předkládaný materiál doporučuje ke schválení návrh správní rady na přidělení
dotací z dílčího Fondu vzdělávání Dotačního fondu SML v rámci vyhlášení 4 programů k
předkládání žádostí o dotace na rok 2018 v celkové výši 980.000 Kč. Zároveň byla přepracována
veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu vzdělávání tak, aby byla v souladu s novými
pravidly platnými od 21. 9. 2017

MML, Odbor školství a sociálních věcí
Zpracoval:

Menšíková Michaela - referent odboru školství a sociálních věcí

Schválil:

Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

Projednáno:

v 6. RM dne 20.3.2018

Předkládá:

Batthyány Tibor v. r. - primátor statutárního města Liberec
Langr Ivan, PhDr., Mgr. v. r. - náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
1. upravenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace z Fondu vzdělávání uvedenou v příloze č. 9.
2. v souladu s bodem 5.12 Statutu Dotačního fondu přesun alokovaných prostředků mezi jednotlivými
programy následujícím způsobem:
částku 280.000 Kč převést z programu 3.2 Komunitní činnost přispívající rozvoji místních iniciativ
do programu 3.1 Volnočasové aktivity s jasným vzdělávacím dopadem na cílovou skupinu

3. návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího Fondu vzdělávání Dotačního fondu SML pro rok
2018 takto:

1. v rámci vyhlášení programu 3.1 Program Volnočasové aktivity s jasným
vzdělávacím dopadem na cílovou skupinu
a) poskytnutí dotací v celkové výši 680.000 Kč žadatelům jmenovitě uvedeným v
příloze č. 1,
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s žadateli jmenovitě uvedenými
v příloze č. 1 podle upravené vzorové Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z
Fondu vzdělávání uvedené v příloze č. 9,
c) neposkytnutí dotací žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 2,
2. v rámci vyhlášení programu 3.2 Komunitní činnost přispívající rozvoji
místních iniciativ
a) poskytnutí dotací v celkové výši 98.000 Kč žadatelům jmenovitě uvedeným v
příloze č. 3,
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s žadateli jmenovitě uvedenými
v příloze č. 3 podle upravené vzorové Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z
Fondu vzdělávání uvedené v příloze č. 9,
c) neposkytnutí dotace žadateli jmenovitě uvedenému v příloze č. 4,
3. v rámci vyhlášení programu 3.3 Další vzdělávání a celoživotní učení
a) poskytnutí dotací v celkové výši 124.000 Kč žadatelům jmenovitě uvedeným v
příloze č. 5,
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s žadateli jmenovitě uvedenými
v příloze č. 5 podle upravené vzorové Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z
Fondu vzdělávání uvedené v příloze č. 9,
c) neposkytnutí dotací žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 6,
4. v rámci vyhlášení programu 3.4 Soutěže a časopisy
a) poskytnutí dotace v celkové výši 78.000 Kč žadateli jmenovitě uvedenému v příloze
č. 7,
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s žadatelem jmenovitě
uvedeném v příloze č. 7 podle upravené vzorové Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace z Fondu vzdělávání uvedené v příloze č. 9,
c) neposkytnutí dotace žadateli jmenovitě uvedenému v příloze č. 8.
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ukládá
1. zajistit písemné seznámení všech žadatelů s usnesením Zastupitelstva města Liberec,
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr. - náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu
T: 30.04.2018
2. zajistit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Fondu vzdělávání Dotačního fondu
SML a proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi statutárním městem
Liberec a žadateli.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr. - náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu
T: 29.06.2018

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v
zastupitelstvu města.
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Důvodová zpráva:
Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 8/2016 ze dne 28. 1. 2016 byl zřízen Dotační fond SML.
Usnesením č. 9/2016 byla schválena Pravidla pro poskytování dotací z dílčího Fondu vzdělávání.
Následně usnesením č. 231/2016 byla schválena jejich první úprava a usnesením č. 245/2017 druhá
úprava. Současně bylo usnesením č. 248/2017 schváleno vyhlášení programů na rok 2018 s
předpokládaným objemem finančních prostředků na rozdělení v jednotlivých programech takto:
3.1 Program Volnočasové aktivity s jasným vzdělávacím dopadem na cílovou skupinu - předpokládaný
objem finančních prostředků na rozdělení v tomto vyhlášení programu ve výši 400.000 Kč,
3.2 Program Komunitní činnost přispívající rozvoji místních iniciativ - předpokládaný objem finančních
prostředků na rozdělení v tomto vyhlášení programu ve výši 400.000 Kč,
3.3 Program Další vzdělávání a celoživotní učení - předpokládaný objem finančních prostředků na
rozdělení v tomto vyhlášení programu ve výši 300.000 Kč,
3.4 Program Soutěže a časopisy - předpokládaný objem finančních prostředků na rozdělení v tomto
vyhlášení programu ve výši 200.000 Kč.
Do uzávěrky příjmu žádostí bylo odboru školství a sociálních věcí doručeno celkem 35 platných žádostí.
Dvě žádosti byly žadateli stornovány před rozdělením finančních prostředků. Žádosti o dotaci a jejich
povinné přílohy byly v souladu se statutem Dílčího fondu, pravidly a kritérii zkontrolovány nejdříve
tajemnicí fondu. Následně tajemnice přidělila dílčí bodové hodnocení každé žádosti a připravila
formuláře pro další hodnocení žádostí členy správní rady.
Každý člen správní rady přidělil každému hodnocenému projektu své vlastní bodové hodnocení.
Výsledné bodové hodnocení projektu se vypočetlo jako aritmetický průměr všech zpracovaných
hodnocení. Správní rada fondu společně s tajemnicí seřadila projekty sestupně podle bodového
hodnocení. Rozhodnou bodovou hranicí pro možné přidělení požadované dotace je dle pravidel 14 bodů
včetně. Správní rada následně navrhla přidělení dotací projektům v takto stanoveném pořadí v plné
požadované výši. V programu 3.1 Volnočasové aktivity s jasným vzdělávacím dopadem na cílovou
skupinu alokovaná částka nestačila a proto správní rada navrhla přesun alokovaných prostředků
z programu 3.2 Komunitní činnost přispívající rozvoji místních iniciativ.
Správní rada dílčího Fondu vzdělávání schválila metodou per rollam následující:
 v souladu s bodem 5.12 Statutu Dotačního fondu přesun alokovaných prostředků mezi jednotlivými
programy následujícím způsobem:
a) nevyčerpanou částku 280.000 Kč z programu 3.2 Komunitní činnost přispívající rozvoji místních
iniciativ převést do programu 3.1 Volnočasové aktivity s jasným vzdělávacím dopadem
 návrhy na přidělení a nepřidělení dotací pro jednotlivé žadatele, které jsou uvedeny v přílohách tohoto
materiálu dle jednotlivých programů.
3.1 Program Volnočasové aktivity s jasným vzdělávacím dopadem na cílovou skupinu předpokládaný objem finančních prostředků na rozdělení v tomto vyhlášení programu ve výši
400.000 Kč
V rámci tohoto programu bylo přijato celkem 21 žádostí. Všechny žádosti byly podány ve stanoveném
termínu, tj. do 10. 11. 2017 do 14 hodin, na předepsaných formulářích s požadovanými náležitostmi a
přílohami. Celková výše požadovaných finančních prostředků činila 935.000 Kč.
Správní rada za pomoci správce programu seřadila projekty dle bodového ohodnocení a navrhla
poskytnout dotace v celkové výši 680.000 Kč žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 1, současně
navrhla neposkytnout dotace žadatelům, kteří nedosáhly bodového hodnocení 14 bodů, jmenovitě
uvedený v příloze č. 2.
3.2 Program Komunitní činnost přispívající rozvoji místních iniciativ - předpokládaný objem
finančních prostředků na rozdělení v tomto vyhlášení programu ve výši 400.000 Kč
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V rámci tohoto programu byly přijaty celkem 3 žádosti.Všechny žádosti byly podány ve stanoveném
termínu, tj. do 10. 11. 2017 do 14 hodin, na předepsaných formulářích s požadovanými náležitostmi a
přílohami. 1 žádost byla před rozdělením finančních prostředků žadatelem stornována. Celková výše
požadovaných finančních prostředků činila 128.000 Kč.
Správní rada za pomoci správce programu seřadila projekty dle bodového ohodnocení a navrhla
poskytnout dotace v celkové výši 98.000 Kč žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 3, současně
navrhla neposkytnout dotaci na projekt, který nedosáhl bodového ohodnocení 14 bodů, jmenovitě
uvedeným v příloze č. 4.
3.3 Program Další vzdělávání a celoživotní učení - předpokládaný objem finančních prostředků na
rozdělení v tomto vyhlášení programu ve výši 300.000 Kč
V rámci tohoto programu bylo přijato celkem žádostí od 8 žadatelů. Všechny žádosti byly podány ve
stanoveném termínu, tj. do 10. 11. 2017 do 14 hodin, na předepsaných formulářích s požadovanými
náležitostmi a přílohami. Celková výše požadovaných finančních prostředků činila 266.118 Kč.
Správní rada za pomoci správce programu seřadila projekty dle bodového ohodnocení a navrhla
poskytnout dotace v celkové výši 124.000 Kč žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 5, současně
navrhla neposkytnout dotace na projekty, které nedosáhly bodového ohodnocení 14 bodů, jmenovitě
uvedeným v příloze č. 6.
3.4 Program Soutěže a časopisy - původně předpokládaný objem finančních prostředků na
rozdělení v tomto vyhlášení programu ve výši 200.000 Kč
V rámci tohoto programu byly přijaty celkem 3 žádosti. Všechny žádosti byly podány ve stanoveném
termínu, tj. do 10. 11. 2017 do 14 hodin, na předepsaných formulářích s požadovanými náležitostmi a
přílohami. 1 žádost byla před rozdělením finančních prostředků žadatelem stornována. Celková výše
požadovaných finančních prostředků činila 85.200 Kč.
Správní rada za pomoci správce programu seřadila projekty dle bodového ohodnocení a navrhla
poskytnout dotace v celkové výši 78.000 Kč žadatelům jmenovitě uvedenýmu v příloze č. 7, současně
navrhla neposkytnout dotaci na projekt, který nedosáhl bodového ohodnocení 14 bodů, jmenovitě
uvedeným v příloze č. 8.
Celkem správní rada dílčího Fondu vzdělávání Dotačního fondu SML navrhla k rozdělení částku
980.000 Kč.
O přidělení dotací rozhodne rada města a zastupitelstvo města na základě předloženého návrhu správní
rady. Po konečném schválení dotací Zastupitelstvem města Liberec budou všichni žadatelé písemně
vyrozuměni o výši přidělené dotace či nepřidělení žádné dotace.

Přílohy:
1.Návrh SRFV na přidělení dotací 3.1
2.Návrh SRFV na nepřidělení dotací 3.1
3.Návrh SRFV na přidělení dotací 3.2
4.Návrh SRFV na nepřidělení dotací 3.2
5.Návrh SRFV na přidělení dotací 3.3
6.Návrh SRFV na nepřidělení dotací 3.3
7.Návrh SRFV na přidělení dotací 3.4
8.Návrh SRFV na nepřidělení dotací 3.4
Příloha č. 9 - Veřejnoprávní smlouva dotace Fond vzdělávání 2018
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Příloha č. 9

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
Z FONDU VZDĚLÁVÁNÍ
č. …………………….
Smluvní strany:
statutární město Liberec
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
IČ 002 62 978
zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města
ve věcech smluvních zastoupené …………………………………………………………………………………
číslo bankovního účtu: 6789292/0800
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel)
a
…………………………………
datum narození (IČ) …………………………………
bydliště (sídlo) …………………………………
zastoupený/á …………………………………………………
číslo bankovního účtu: …………………………………
(dále jen příjemce)
uzavírají v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), a v souladu
s ustanovením § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tuto
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu vzdělávání.
I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je v souladu s usnesením Zastupitelstva města Liberec č. xxx/xxxx ze dne
……………………. poskytnutí účelové dotace z Fondu vzdělávání statutárního města Liberec dle
Programu ……. na realizaci projektu specifikovaného v čl. II odst. 2 této smlouvy.
II.
Účel a výše dotace
1. Finanční dotace je poskytnuta účelově. Příjemce se zavazuje použít poskytnutou dotaci pouze
k účelu vymezenému v této smlouvě.
2. Dotace je poskytnuta příjemci ve výši ………………….…… Kč (slovy: ……………………………..) na realizaci
projektu ………………………………………. Uvedeného v žádosti o poskytnutí dotace. Projekt bude
realizován v období ………………………………… (nebo datum) v souladu s rozpočtem projektu
uvedeném v žádosti. Příjemce se bude podílet na spolufinancování projektu ve výši xx % - xx %
z celkových výdajů. Dotace se poskytuje účelově na:………………………...
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 všechna ustanovení tohoto zákona.
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4. V případě, že poskytnutí dotace bude zakládat veřejnou podporu, bude smlouva doplněna o
následující ustanovení:
Tato 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 Úředním věstníku EU dne 24. 12. 2013 (dále jen „Nařízení“). Příjemce bere na
vědomí, že dotace poskytnutá dle této smlouvy má charakter podpory de minimis ve smyslu čl. 3
Nařízení a souhlasí s tím, že údaje o poskytnutí dotace dle této smlouvy budou vedeny
v centrálním registru podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě
některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje,
v platném znění.
III.
Čerpání dotace
1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta,
nejpozději do ………………………, výhradně však na účel uvedený v čl. II., bod 2.
2. Příjemce je oprávněn čerpat finanční dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta,
v souladu s Pravidly pro poskytování dotací z Fondu vzdělávání statutárního města Liberec.
Z poskytnuté dotace nelze hradit následující výdaje:
• Dary třetím osobám
• Výdaje na pořízení alkoholických nápojů
• Výdaje na služební cesty nad 15 % nezbytných nákladů realizovaného projektu
• Pokuty, penále a jiné sankce (rezervy na možné budoucí ztráty)
• Daň z přidané hodnoty, pokud příjemce dotace má právo uplatnit si daň na vstupu
• Úroky, které dluží žadatel třetí osobě
• Odváděné členské či jiné příspěvky podobného typu

3. Nevyčerpanou dotaci je příjemce povinen vrátit nejpozději v termínu pro předložení závěrečného
vyúčtování a závěrečné zprávy o realizaci projektu dle čl. V odst. 6 této smlouvy na účet
poskytovatele č. 6789292/0800 vedený u České spořitelny, a. s., variabilní symbol
…………………………. (číslo smlouvy). O této skutečnosti je příjemce povinen bez zbytečného odkladu
písemně informovat poskytovatele.
IV.
Způsob poskytnutí finančních prostředků
Dotace bude příjemci poukázána jednorázově převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy
do 20 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy.
V.
Všeobecné podmínky
1. Příjemce je povinen písemně oznámit poskytovateli všechny změny týkající se realizace projektu,
identifikace příjemce či změny týkající se vlastnického vztahu k věci, na niž se dotace poskytuje
(např. změny v časovém plánu či termínu projektu, změnu místa konání projektu, zrušení
projektu, ohrožení realizace projektu, změny jména/názvu příjemce, právní formy, statutárního
orgánu, osoby odpovědné za realizaci projektu, změna sídla/ bydliště, zánik podnikatelského
oprávnění, zánik příjemce, změna kontaktních údajů – osob, telefonního a emailového spojení), a
to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy se příjemce o změnách dozvěděl.
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2. Připouští-li to povaha projektu, je příjemce povinen nejpozději 7 kalendářních dnů před konáním
projektu předat či zaslat bližší informace o konání akce (např. plakát, leták, program) odboru
školství a sociálních věcí, e-mail: mensikova.michaela@magistrat.liberec.cz a zároveň Městskému
informačnímu centru, e-mail: info@visitliberec.eu.
3. Připouští-li to povaha projektu, je pořadatel projektu povinen zajistit přístup na akci osobám
pověřeným kontrolní činností při čerpání dotace z fondu.
4. Ve všech písemných materiálech a na veřejných vystoupeních, která se přímo vztahují
k podpořenému projektu, se příjemce zavazuje uvádět text tohoto znění: „Projekt je podpořen
Fondem vzdělávání statutárního města Liberec“ anebo je povinen uvést logo statutárního města
Liberec.
Při této činnosti je příjemce povinen respektovat aktuální znění „Manuálu pro označování akcí
podpořených fondem statutárního města Liberec“, který je ke stažení na webové stránce
www.liberec.cz.
5. 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.
6. Příjemce dotace je povinen nejpozději do …………….. (datum) předložit poskytovateli závěrečnou
zprávu o realizaci projektu a závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace.
-

Závěrečná zpráva o realizaci projektu
Vyúčtování poskytnuté dotace, jehož povinnými přílohami jsou zejména kopie faktur nebo
jiných dokladů faktury nahrazující a doklad o jejich zaplacení. Předložené doklady se musí
vztahovat k dotovanému projektu a v úhrnu musí dokládat minimálně výši poskytnuté
dotace. Kopie dokladů musí být čitelné, nesmí se překrývat, musí obsahovat zákonem
předepsané náležitosti a na vhodně zvoleném místě prvotních dokladů označení, že jsou zcela
nebo z části hrazeny prostředky z Fondu vzdělávání statutárního města Liberec. Zálohové
faktury, směnky, úvěrové smlouvy a jim podobné doklady se nepovažují za podklad
k vyúčtování. Povinnou přílohou vyúčtování je dále přehled výdajů na spolufinancování
projektu, v případě právnické osoby výsledovka pořízena z programu účetnictví. Příjemce je
přitom povinen na výzvu poskytovatele ve stanovené lhůtě předložit doklady k doložení
spolufinancování projektu.
Oba formuláře jsou dostupné v elektronické verzi na webových stránkách www.liberec.cz.
Oba dokumenty řádné vyplněné, vytištěné, s přílohami a podpisem osoby zodpovědné za
akci/projekt (statutární zástupce organizace, zmocněná osoba, apod.) je příjemce povinen
doručit:
- osobně na podatelnu Magistrátu města Liberec v budově historické radnice
- a nebo zaslat poštou na adresu:
Statutární město Liberec
Odbor školství a sociálních věcí
Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec 1
7. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování je příjemce dotace povinen tyto
nedostatky odstranit ve lhůtě určené poskytovatelem dotace.
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VI. Kontrola a sankce
1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a zákonem o rozpočtových pravidlech kdykoli kontrolovat dodržení podmínek, za
kterých byla dotace poskytnuta.
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 poskytnutí dotace.
3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu kdykoliv do uplynutí lhůty pro
vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 odst. 13 zákona o rozpočtových
pravidlech.
4. Příjemce bere na vědomí, že každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků
poskytnutých jako dotace je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona o rozpočtových
pravidlech.
5. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové
kázně, a to výši dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech ve lhůtě do 15 dnů
od doručení výzvy k zaplacení sankce.
6. Za porušení dále uvedených méně závažných podmínek je příjemce povinen provést nižší odvod
za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu SML ve lhůtě do 15 dnů od doručení výzvy k zaplacení
sankce, a to takto:
a) při porušení povinností stanovených v čl. V odst. 1 až 2 této smlouvy, odvod za porušení
rozpočtové kázně činí 1 % z poskytnuté dotace (minimálně však 1. 000,- Kč);

b) pokud příjemce nepředloží závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace nebo závěrečnou
zprávu o realizaci projektu ve stanovené lhůtě, odvod za porušení rozpočtové kázně
činí:
- 1% z poskytnuté dotace (minimálně však 1.000,- Kč) při překročení lhůty o 1
až 7 dnů,
- 20% z poskytnuté dotace (minimálně však 2.000,- Kč) při překročení lhůty o
8 až 14 dnů,
- 50% z poskytnuté dotace (minimálně však 5.000,- Kč) při překročení lhůty o
15 až 30 dnů,
- 100% poskytnuté dotace při překročení lhůty o více než 30 dnů
c) při neuvedení či neoznačení toho, že projekt, jenž je předmětem veřejné finanční
podpory, je realizován s přispěním SML, odvod za porušení rozpočtové kázně činí
2% z poskytnuté dotace (minimálně však 2.000,- Kč);
d) poruší-li příjemce povinnosti v oblasti vedení řádného a odděleného sledování přijatých
a použitých finančních prostředků uloženého smlouvou, lze je však doložit jinou
formou evidence, činí odvod za porušení rozpočtové kázně 50% z poskytnuté
dotace (minimálně však 5.000,- Kč).
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7.

Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil,
povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do
výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení
rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele.

VII.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž příjemce i poskytovatel obdrží po
jednom vyhotovení. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Smluvní strany souhlasí, 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.
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 dní před
tím, než dojde k přeměně nebo zrušení právnické osoby s likvidací. To platí pro příjemce
právnické osoby podle ust. § 10a odst. 5 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlech.
5. Tuto smlouvu lze zrušit dohodou obou smluvních stran v souladu s ustanovením § 167 odst. 1
písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v účinném znění. Taková dohoda musí být písemná a
musí v ní být uvedeny důvody, které vedly k ukončení smlouvy včetně vzájemného vypořádání
práv a závazků. Pokud již byla příjemci poskytnuta dotace, dohoda o ukončení smlouvy musí
obsahovat závazek příjemce o vrácení poskytnuté dotace ve lhůtě do 15 dnů ode dne účinnosti
této dohody.
6. Poskytovatel může tuto smlouvu vypovědět v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, v účinném znění v případě, že příjemce poruší svou smluvní povinnost.
Výpovědní lhůta činí 7 dní. Příjemce je v tomto případě povinen poskytnutou dotaci
vrátit poskytovateli na účet č. 6789292/0800 vedený u České spořitelny, a. s., variabilní symbol
…………………………. (číslo smlouvy).
7. Příjemce, který dobrovolně na základě své svobodné vůle poskytuje své přesné a pravdivé osobní
údaje zejména v rozsahu jméno, příjemní, datum narození, aj. v procesu uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace, uděluje tímto svůj výslovný souhlas se zpracováním těchto údajů
statutárním městem Liberec v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních
údajů“). Poskytnuté údaje budou použity jen pro účely poskytnutí dotace z příslušného fondu.
Přístup k informacím budou mít pouze pověření pracovníci města. Dle ustanovení § 12 a 21
zákona o ochraně osobních údajů má příjemce zejména právo být na základě žádosti informován
o zpracování svých osobních údajů bez zbytečného odkladu. Dále má právo požádat zpracovatele
o blokování nesprávných údajů, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Souhlas se zpracováním osobních údajů je poskytován na dobu nezbytně nutnou k uchování
informací, po jejímž skončení budou listiny skartovány a data vymazána. Tento souhlas je možné
kdykoli odvolat.
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8. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, porozuměly jí a smlouva plně
vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

9. 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. xxx/xxxx ze dne ……………….

V Liberci dne:

V Liberci dne:

Za poskytovatele

Za příjemce

……………………………………………………………….……

……………………………………………………………….……
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