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.
17. schůze rady města dne: 02.10.2018
Bod pořadu jednání:
Sankce za porušení rozpočtové kázně v rámci poskytnuté dotace z rozpočtu statutárního města
Liberec
Stručný obsah: Na základě veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace byly poskytnuty finanční
prostředky na podporu sportovních akcí a pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže v rámci
Sportovního fondu podpořených z rozpočtu odboru cestovního ruchu, kultury a sportu.

MML, Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
Důvod předložení: Sankce z důvodu porušení rozpočtové kázně
Zpracoval:

Mizerová Šárka, Bc. - pracovník odboru cestovního ruchu, kultury a sportu

Projednáno s:

Tiborem Batthyánym, primátorem města

Předkládá:

Pastva David, Ing. - vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
bere na vědomí
seznam subjektů, které porušily rozpočtovou kázeň v rámci čerpání dotace z rozpočtu
statutárního města Liberec
schvaluje
vyzvat písemně tyto subjekty k vrácení části dotace ve výši 2% z poskytnuté dotace
(minimálně však 2.000 Kč - čl. VI. odst. 6, písmeno b) smluv o poskytnutí dotace) dle § 22
odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění
1) Julius Jankovič, IČ: 72601035
- poskytnuté dotace: Discgolf pro všechny ve výši 25.000 Kč
Discgolfový turnaj a náborová akce ve výši 45.000 Kč
2) SK Karate-Shotokan Liberec, z. s., IČ: 70851450
- poskytnutá dotace: Jednorázová náborová a propagační akce ve výši 20.000 Kč

ukládá
písemně vyzvat subjekty k navrácení části dotace
P: Pastva David, Ing. - vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
T: 15.10.2018

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace upravují sankce za porušení rozpočtové kázně v čl. VI. odst.
6 a-c.
Tajemnice Sportovního fondu zaznamenala v roce 2018 tyto případy porušení rozpočtové kázně:
1) Julius Jankovič, z. s., IČ: 72601035 - prodlení v dodání vyúčtování dotace (místo 31. 5. 2018 bylo
dodáno 6. 6. 2018)
2) SK Karate-Shotokan Liberec, z.s IČ: 70851450 - prodlení v dodání vyúčtování dotace (místo 31. 5.
2018 bylo dodáno 19. 6. 2018)
Dle ustanovení § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v
platném znění poskytovatel písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve stanovené
lhůtě, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost stanovenou právním předpisem,
která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, nedodržel účel dotace nebo
podmínku, za které byla dotace poskytnuta, u níž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V
rozsahu, v jakém příjemce dotace vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové
kázně. Výzva k provedení opatření k nápravě a výzva k vrácení dotace nebo její části není pro příjemce
dotace závazná.

Přílohy:
PŘÍLOHA č. 1 - Vzorová smlouva pro poskytnutí dotace v programu 6.2
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Příloha č. 1

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
ZE SPORTOVNÍHO FONDU NA VEŘEJNÉ JEDNORÁZOVÉ, NÁBOROVÉ A
PROPAGAČNÍ AKCE
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 Ing. Davidem Pastvou, vedoucím odboru cestovního ruchu, kultury
a sportu
číslo bankovního účtu: 4376822/0800
(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), tuto veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace ze Sportovního fondu.
I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je v souladu s usnesením Zastupitelstva města Liberec č. ………………. ze dne
…………………. poskytnutí účelové dotace Sportovního fondu 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: …………………………………….. za účelem realizace
projektu …………….. v období ………………. (nebo datu) dle specifikace uvedené v žádosti o dotaci.
3. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech.
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4. 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.
5. 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 ze Sportovního fondu. 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. 4376822/0800 vedený u České spořitelny, a. s., variabilní symbol ……………………
(číslo smlouvy). O této skutečnosti je příjemce povinen písemně informovat poskytovatele.
IV.
Způsob poskytnutí finančních prostředků
Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy do
20 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy.

V.
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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 akce, změnu místa konání projektu, zrušení projektu,
ohrožení realizace projektu, změny jména/názvu příjemce, právní formy, statutárního orgánu,
osoby odpovědné za realizaci akce, 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.
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
cestovního ruchu, kultury a sportu, e-mail: sobotkova.renata@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 dvěma 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
Sportovním fondem.“
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 31. 5. 2018 předložit poskytovateli dotace tyto vyplněné
formuláře:
 písemnou zprávu o podpořené sportovní činnosti
 vyúčtování poskytnuté dotace, jehož povinnými přílohami jsou doklady, tj. kopie faktur
nebo jiných dokladů faktury nahrazující a doklad o jejich zaplacení. Předložené doklady se
musí vztahovat k dotované činnosti, musí dokládat minimálně výši poskytnuté dotace a
výši spolufinancování projektu, je-li spolufinancování ze strany příjemce vyhlášeným
programem vyžadováno. Kopie dokladů musí být čitelné, nesmí se překrývat a musí
obsahovat zákonem předepsané náležitosti.

Oba formuláře jsou dostupné v elektronické verzi na webových stránkách www.liberec.cz.
Oba dokumenty řádně vyplněné, vytištěné s přílohami a podpisem osoby zodpovědné za projekt
(statutární zástupce organizace, zmocněná osoba apod.) a další osobou působící v organizaci (např.
účetní), je-li žadatelem fyzická osoba, tak podepsané pouze touto osobou, je příjemce povinen
doručit:



buď osobně na podatelnu Magistrátu města Liberec v budově historické radnice
nebo zaslat poštou na adresu:
Statutární město Liberec
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Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
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.

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.128/2000Sb., 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 jak v průběhu čerpání dotace, tak i po
dobu deseti let od ukončení financování akce ze strany poskytovatele.
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.
6. Za porušení dále uvedených méně závažných podmínek je příjemce povinen provést nižší odvod za
porušení rozpočtové kázně do rozpočtu SML, a to takto:
a) při porušení povinností stanovených v čl. V odst. 1 až 5 této smlouvy, odvod za porušení
rozpočtové kázně činí 2-20% z poskytnuté dotace;
b) při překročení lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování dotace nebo závěrečné zprávy o
realizaci projektu maximálně o 30 dnů činí odvod 2-20% z poskytnuté dotace (minimálně však
2.000 Kč);
c) při překročení lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování dotace nebo závěrečné zprávy o
realizaci projektu o více jak 30 dnů činí odvod 100% z poskytnuté dotace.
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.
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Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž příjemce i poskytovatel obdrží po
jednom stejnopisu. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných
dodatků na základě dohody obou smluvních stran.
2. 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.
3. 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.

4. 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. ………… ze dne ……………….
5. Platí pro smlouvy s hodnotou předmětu plnění vyšším než 50.000 Kč. Smluvní strany berou na
vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv). Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které
jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být
poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění
neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.
Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou
plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou
odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá
strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
Smluvní strany shodně prohlašují, že hodnota předmětu smlouvy je ………………… Kč (slovy:
……………………..).

V Liberci dne:

V Liberci dne:

Za poskytovatele

Za příjemce

……………………………………………………………….……

……………………………………………………………….……

Ing. David Pastva
vedoucí odboru cestovního ruchu,
kultury a sportu

………………….

