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K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 04.11.2019
Předkládá Rada města Tišnova
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Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu s ohledem na ochranu osobních
údajů podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů, v platném znění.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
I.
schvaluje
přidělení finančních prostředků z rozpočtu města Tišnova v rámci mimořádné
dotace pro Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Tišnov, IČO
49461745, na projekt "Oprava podlahy v lisovně ovoce ZO ČZS" (navýšení
mimořádné dotace), a to ve výši 59 000,- Kč;
II.

schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace z
rozpočtu města Tišnova uzavřené dne 25. 6. 2019 mezi městem Tišnovem a
Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Tišnov, IČO 49461745, na
projekt "Oprava podlahy v lisovně ovoce ZO ČZS" dle přílohy č. ..... zápisu.

Zpracováno dne 25.10.2019
Předkladatel

Za správnost

Zpracovatel

Právní garance

Garant

Rada města Tišnova

Bc. Dospíšil Jiří
starosta města

Ing. Nováková
Gabriela
referent

Mgr. et Mgr.
Salajka Jaroslav

Bc. Dospíšil Jiří
starosta města

Anotace
Zastupitelstvu města Tišnova je předkládána žádost o přidělení finančních prostředků z
rozpočtu města Tišnova v rámci mimořádné dotace pro Základní organizaci Českého
zahrádkářského svazu, IČO 49461745, na projekt "Oprava podlahy v lisovně ovoce ZO ČZS"
(navýšení mimořádné dotace), a to ve výši 59 000,- Kč.

Vyjádření:

Kancelář starosty - Mgr. et Mgr. Salajka Jaroslav (21.10.2019 13:54)
Bez výhrad

Důvodová zpráva
Zastupitelstvu města Tišnova je předkládána žádost o přidělení finančních prostředků z
rozpočtu města Tišnova v rámci mimořádné dotace pro Základní organizaci Českého
zahrádkářského svazu Tišnov, IČO 49461745, na projekt "Oprava podlahy v lisovně ovoce ZO
ČZS" (navýšení mimořádné dotace), a to ve výši 59 000,- Kč.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova byla
uzavřena se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Tišnov dne 25. 6. 2019 na
projekt "Oprava podlahy v lisovně ovoce ZO ČZS". Na základě této smlouvy byla svazu
poskytnuta dotace ve výši 91 000,- Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace
projektu došlo k výraznému navýšení celkových nákladů (rozpočtu), žádá Základní organizaci
Českého zahrádkářského svazu Tišnov o navýšení dotace o 59 000,- Kč, což by činilo 61,94 %
z celkových nákladů. Schválením Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova bude navýšena celková výše poskytnuté dotace
na 150 000,- Kč a následně svazu vyplacen rozdíl, tj. 59 000,- Kč.
Rada města Tišnova na své schůzi č. 26/2019 konané dne 9. 10. 2019 žádost o
mimořádnou dotaci projednala a doporučila Zastupitelstvu města Tišnova schválit přidělení
finančních prostředků z rozpočtu města Tišnova v rámci mimořádné dotace pro Základní
organizaci Českého zahrádkářského svazu Tišnov, IČO 49461745, na projekt "Oprava podlahy
v lisovně ovoce ZO ČZS" (navýšení mimořádné dotace), a to ve výši 59 000,- Kč. A dále
doporučila schválit uzavření Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí mimořádné
dotace z rozpočtu města Tišnova uzavřené dne 25. 6. 2019 mezi městem Tišnovem a
Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Tišnov, IČO 49461745, na projekt "Oprava
podlahy v lisovně ovoce ZO ČZS".
Vyjádření Finančního odboru MěÚ Tišnov:
Návrh na financování z rozpočtu města: dotace ve výši 59 000,- Kč bude vyplacena z § 3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace, položka 5222; tento paragraf bude navýšen z § 6409
Provozní rezerva.
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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ MIMOŘÁDNÉ DOTACE s� w. �� 'V/.ro
O TIŠNOV
Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA MEST
Míru 111, 666 19 Tišnov
I��: 0�282707' DIC: CZ000282707
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Žadatel Uméno a příjmení nebo název):

Právní forma a je-li žadatel právnickou osobou,
dentifikaci
1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením
právního důvodu zastoupení,
2. osob s podílem v této právnické osobě,
3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu
Datum narození/IČO:
Sídlo:
u

nam.

'

fyzické osoby trvalé bydliště)

[Kontaktní adresa pro doručování:

. . . . . . . „

(vyplm admm1strator)

C

�
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Základní organizace Ceského zahrádkářského svazu
Tišnov

!Pobočný spolek-Základní organizace Českého
�ahrádkářského svazu

149 4617 45
1666 01 Tišnov,Wagnerova 1540
�armila Ondrová,666 01 Tišnov,

rre1. kontakt:
Email:
Webové stránky žadatele:

Číslo bankovního účtu:
Jméno a příjmení
statutárního zástunce:
Název projektu:

Účel, na který chce žadatel dotaci použít:
Doba, v níž má být dosaženo účelu:
Stručné odůvodnění žádosti, včetně odůvodnění, proč
žadatel žádá o mimořádnou dotaci a nežádal v rámci
rvypsaných dotačních programů:
[Popis cílové skupiny:

0
�osef Ondroušek-předseda
Oprava podlahy v lisovně ovoce ZO ČZS
Na úhradu faktury za opravu podlahy
Březen - srpen 2019
Navýšení mimořádné dotace-viz příloha žádosti

K:lenská základna -cca 200 ,občané města Tišnov a jeho
blízkého okolí

cca 700 osob
Celkový předpokládaný počet osob podpořených
realizací projektu (cca):
nutné rozepsat v podrobném popisu projektu)
C elková předpokládaná finanční výše projektu:

nová fa 242172,-

I

pův. 130000,-

59000,-

Požadovaná částka (v Kč):
Požadovaná částka odpovídá předpokládané finanční výši
projektu (v%):

I

již poskytnuto 91000,61,94%

Prohlášení
(nehodící se škrtněte)
Prohlašuji, že

� - nemám závazky

po lhůtě splatnosti vůči městu Tišnov ani jiným územním

samosprávám, v evidenci daní zachyceny dai1ové nedoplatky, nedoplatky na pojistném a na penále na
veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se
splácením splátek.
Prohlašuji, že

p{i'- nebyl

na majetek žadatele prohlášen konkurz,

vyrovnávací nebo insolvenční řízení, )>ýÍ -

� - nebylo

zahájeno konkurzní,

nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek

majetku úpadce.
Prohlašuji, že� - nejsem
Prohlašuji,

plátcem daně z přidané hodnoty.

že d)>Š'ÍO - nedošlo ke změnám údajů uváděných v přílohách dle Čl. 8, odst. 2, písm. a) - e) Zásad

pro poskytování mimořádných dotací z rozpočtu města Tišnova: (změna názvu, sídla, stanov, statutárního
orgánu, čísla účtu apod.).
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éeskeho :;:.�:irit"dr-ského svazu
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Datum:
Prohlašuji, že členská základna

je z ....
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ev.č. 603 033, IČ 49 46 17 45
,\ 666 01 Tišnov
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cod1p1s zadateIe (statutarm
n
, 'ho or�anu,:
·

v

% tvořena členy a hráči s trvalým pobytem v ORP Tišnov (doplní

žadatelé v oblasti sportu a tělovýchovy - sportovní kluby).

Přílohy
(nehodící se škrtněte - přílohy doplňte dle Zásad)
•

fotokopie výpisu z obchodního či jiného příslušného rejstříku

•

fotokopie živnostenského listu nebo jiného osvědčení

•

fotokopie platných stanov, statutu, zřizovací listiny

•

fotokopie dokladu o ustanovení statutárního orgánu

•
•

fotokopie dokladu o zřízení běžného účtu nebo výpisu z účtu (v případě, že žadatel má účet zřízen)
podrobný popis projektu (obsah, cíl, přínos, uvedení zajištění financování projektu žadatelem předpokládané zdroje, předpokládaný počet podpořených osob-členění dle vlastního uvážení)

•

konkrétní a podrobný rozpočet projektu

•

plná moc v případě, že je žadatel zastoupen

2

Žádost o navýšení dotace na opravu podlahy moštárny ZO ČZS Tišnov.
Původní dotaci ve výši 91.000 Kč schválilo zastupitelstvo města Tišnova dne

19.6.2019. Vzhledem k navýšení původního rozpočtu žádáme o navýšení
dotace.

Původní rozpočet: 106.230 Kč bez DPH, tj. 128.538 Kč vč. DPH
Skutečnost:
Rozdíl:

200.142 Kč bez DPH, tj. 242.172 Kč vč. DPH
93.912 Kč bez DPH, tj. 113.634 Kč vč.

DPH

Vyplacená dotace: 91.000 Kč (70% původní ceny)
Žádost o navýšení dotace: +59.000 Kč
Celkem dotace: 150.000 Kč což odpovídá 61,9 % skutečných nákladů

Zdůvodnění rozdílu proti původnímu rozpočtu:
Vodoinstalační práce

21.044

Podlahové vpusti

18.394

Zámečnické práce (nerez) 29.17 4
Elektroinstalace
Obklady

2.355
11.826

Stavební práce (výměna vadného kanalizačního potrubí včetně zemních prací}

11.119

Navýšení celkem

93.912 Kč bez DPH

Zdůvodnění: Po vybourání vadné původní podlahy místnosti pro moštování bylo
zjištěno, že stávající kanalizační potrubí je místy popraskáno a je nutná jeho
výměna včetně nových podlahových vpustí, které byly zrealizovány již
v nerezovém provedení . Následně bylo rozhodnuto, že pro moštování dle
hygienických předpisů je nutné v místnosti pro moštování zhotovit novou
nerezovou vanu a dřez pro mytí roštů a plachet (s tím souvisí i přívod vody,
odpadu a elektřiny pro ohřev TUV). Při opravě podlahy byla zrušena vadná
plynová otopná tělesa a stěny po demontáži byly obloženy novými obklady.
Původní žádost obsahovala pouze výměnu podlahy. Ve výsledku byla opravena
celá místnost (mimo okenní otvorové prvky) tak, aby moštování ovoce
odpovídalo současným hygienickým požadavkům.
Příloha: Položkový rozpočet navýšení
"
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Lisovna - práce

nad

rámec smlouvy

JKSO
SKP

Rozoočet
Objekt

Název objektu

1

Nový drátkobeton

Měrná jednotka

Stavba

Název stavby

Počet jednotek

Zahrádkáři Tišnov

Náklady na m.j.

855

o

o

Typ rozpočtu

Projektant
O

Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel

Zakázkové číslo

Rozpočtoval

Počet listů

ROZPOCTOV�NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady
HSVcelkem

Ostatní rozpočtové náklady

29 513 Ztržené výrobnf podmfnky

o

2 355 Přesun stavebních kapacit

o

o

62 044 Oborová přirážka

Z PSV celkem
R M práce celkem

o

O Mimostaveništnl doprava

N M dodávky celkem

o

93 912 Zařízení staveniště

ZRN celkem

o

Provoz investora

O Kompletačnf činnost

HZS

o

(IČO)

93 912 Ostatní náklady neuvedené

ZRN+HZS

o

93 912 Ostatní náklady celkem

ZRN+ost.náklady+HZS

o

Vypracoval

Za zhotovitele

Za objednatele

Jméno:

Jméno:

Jméno:

Datum

Datum:

Datum:

-

I

\Ll\iS�1�

Po

Ing. Brázda

-

UNIVERh s.r.o .

�
� PROVÁDĚN��§:
ská 1451, 666 02 P řejkláštefí
ax: 549 410 045
, Dič: CZ'Z787'· 935

Základ pro DPH
DPH
Základ pro DPH
DPH

·

.

I

I

21,0
21,0
0,0
0,0

Podpis:

CD

%
%
%
%

CENA ZA OBJEKT CELKEM

93 912 Kč
19 722 Kč
O Kč
O Kč

113 634 Kč

Poznámka:

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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Ob-ekt :

855 záh-rádkiiil-išnov-·-

Rozpočet:
Lisovna -

1 Nov' drátkobeton

ráce nad rámec smlouv

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
1
8
720
767
781
M21

Stavební díl

HSV

11 119
18 394

Zemní práce
Trubní vedení

o
o
o
o

Zdravotechnická instalace
Konstrukce zámečnické
Obklady keramické
Elektromontáže

CELKEM OBJEKT

29 513

PSV

o

Dodávka

o

o

o
o
o
o
o

21 044
29 174
11 826
o

o

62 044

Montáž

HZS

o
o

o
o

o
o
o
2 355

o
o
o
o
o

·
2 355

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
NázevVRN

Ztížené výrobní podmínky

-

Oborová pfirážka
Přesun stavebních kapacit
Mimostaveništni doprava
Zařízeni staveniště
Provoz investora
Kompletační činnost

(ICD)

Rezerva rozpočtu

I

CELKEM VRN

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a_s_

Kč

o
o
o
o
o
o
o
o

%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Základna

91
91
91
91
93
93
93
93

557
557
557
557
912
912
912
912

'

-

- -
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Kč

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Položkový rozpočet
Stavba:
Ob'ekt:

P.č.
Díl:
1

855 Zahrádkáři Tišnov
1 Nov' drátkobeton

Císlo položky

Rozpočet:
Lisovna

MJ

Název položky

1

Zemní práce

174101102ROO

Zásyp ruční se zhutněním

m3

kanalizace :3,2194

175101101RT2

2

.!@m�mm

Obsyp potrubí bez prohozeni sypaniny s dodáním štěrkoplsk

3,29·0,4·0.2+1,s2·0.4 o,2+2,8s·o.58'0,3
13971-1101ROO

... ...

...

.

... ...

...

Vykopávka v uzavrených prostorách v hor.1-4

-·---· ,· --„„

.MOM----„.„ ..

„„_

___„___ _

J-�?-

16220-1203ROO Vodorovné premist.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m

5

16220-121OROO

6
7

celkem (Kč)

1

1.56

985,oo

0,68

-----

0,88

m3

cena I MJ
411.00

_______

kanalizace.(O 84+2,95}*O, 4•0,3+2,43*0 ,4*(O. 3+0,77)/2+2,24" 0.4 *1,02
.:..
3,29*0,4'(0,77+0,58)/2+1,52*0,4*(0,4+0,2)/2

4

Díl:

�

práce nad rámec srnlouv

:E

3

3,22

__

kanalizace:(0,84+2,95)'0,4'0,2+2,43*0.4'0,2+2,24•0.4"0.2

3

množství

-

2,96

1 323,17

l

1 534,14

1

11s8.00

5 232,22

1,89
1,07

m3

2,96

177,50

525,29

Příplatek za dalš.1O m, kolečko, výkop. z hor.1- 4

m3

5,10

157,00

801,03

16270-1101ROO

Vodorovné premistění výkopku z hor.1-4 do 5000 m

m3

5,10

183,00

933,68

17120-1201ROO

Celkem za

Uložení sypaniny na skládku vč.poplatku

m3

2,96

260,00

8

Trubní vedení

1 Zemní práce

rn<:f,„ c11P. nabidkv

8

800002

Dodávka podlahové vpusti ON 70 vč. pachového uzávěru a

9

800003

Obetonovánl vpustí

Celkem za

769,44

11 118,98
kus

1,00

16 830,00

kus

1,00

1 564,00

16 830,00
1 564,00

18 394,00

8 Trubní vedení

720

Zdravotechnická instalace

72001

Celkem za

Ležatá kanalizace + voda dle faktury p. Eger

í1

7670í

D+M podstavce a rámu nerez vč. betonáže

kpl

1,00

9 459,00

9 459,00

12

76702

Dodávka nerezové vany

kpl

1,00

15 215,00

15 215,00

13

76703

Celkem za

Dodávka regálu

kpl

1,00

4 500,00

781411903ROO

Celkem za

Oprava obkladů z obkladaček porovin. 150x150

M21

Elektromontáže

210001

Elektro práce dle faktury Odehnal

Díl:
10

Díl: 767

Díl: 781
14

Díl:
15

Celkem za

kpl

1,00

21 044,00

21 044,00

21 044,00

720 Zdravotechnická instalace

Konstrukce zámečnické

4 500,00

29 174,00

767 Konstrukce zámečnické

Obklady keramické
kus

146,00

81,00

781 Obklady keramické

M21 Elektromontáže

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

11 826,00

11
kpl

1,00

2 355,00

826,00
2 355,00

2 355,00
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Dodatek č. 1
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města
Tišnova uzavřené dne 25. 6. 2019

Čl. I
Smluvní strany
1.

Město Tišnov
zastoupené Bc. Jiří Dospíšil
se sídlem nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
IČO: 00282707
č. účtu:
jako poskytovatel

2.

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Tišnov
zastoupená Josefem Ondrouškem
se sídlem Wagnerova 1540, 666 01 Tišnov
IČO: 49461745
č. účtu:
jako příjemce

strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 tohoto znění

Čl. II
Předmět dodatku
1.

Smluvní strany se dohodly na změně Čl. II Předmět smlouvy, bodu 1., a to tak že text bodu
bude nahrazen textem:
Poskytovatel na základě této smlouvy poskytuje příjemci dotaci ve výši 150.000,- Kč
(slovy jedno sto padesát tisíc korun českých), což činí 61,94 % celkové předpokládané
finanční výše projektu.

Čl. III
Závěrečná ustanovení
1.

Doložka o platnosti právního úkonu:
Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města
Tišnova schválilo Zastupitelstvo města Tišnova na svém zasedání konaném dne …………
usnesením č. ………….

2.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu.
1

3.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

4.

Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

5.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

V Tišnově dne ........................

Bc. Jiří Dospíšil
starosta města Tišnova

Josef Ondroušek
předseda Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu Tišnov
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ
MIMOŘÁDNÉ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA
uzavřená dle ustanovení § 159 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů a § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů
Čl. I
Smluvní strany
1.

Město Tišnov
zastoupené Bc. Jiřím Dospíšilem
se sídlem nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
IČO: 00282707
č. účtu:
jako poskytovatel

2.

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Tišnov
zastoupená Josefem Ondrouškem
se sídlem Wagnerova 1540, 666 01 Tišnov
IČO: 49461745
č. účtu:
jako příjemce
Čl. II
Předmět smlouvy

1. Poskytovatel na základě této smlouvy poskytuje příjemci dotaci ve výši 91.000,- Kč (slovy
devadesát jedna tisíc korun českých), což činí 70,00 % celkové předpokládané finanční výše
projektu.
2. Pokud skutečné výdaje projektu překročí celkovou předpokládanou finanční výši projektu,
uhradí příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů.
3. Pokud budou skutečné výdaje projektu nižší než celková předpokládaná finanční výše
projektu nebo „upravená celková výše projektu“ dle Článku 11 odst. 4. Zásad pro
poskytování mimořádných dotací z rozpočtu města Tišnova, je příjemce povinen vrátit
poskytovateli finanční prostředky dotace, které přesáhnou částku odpovídající procentuální
výši skutečných výdajů projektu stanovené v odst. 1., a to způsobem a v termínu určeném
pro předložení finančního vyúčtování dotace v Čl. IV této smlouvy.
4. Dotace bude poukázána na účet příjemce (připravena k hotovostnímu výběru) do 15 dnů
ode dne podpisu této smlouvy.
Čl. III
Účel a podmínky použití mimořádné dotace
1. Dotace je poskytována k financování projektu Oprava podlahy v lisovně ovoce ZO ČZS,
a to na základě Zásad pro poskytování mimořádných dotací z rozpočtu města Tišnova
schválených Radou města Tišnova konanou dne 19. 12. 2018.
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci, poskytnutou na základě této smlouvy, k realizaci svého
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projektu 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Čerpáním dotace se rozumí úhrada prokazatelných
nákladů vynaložených na realizaci projektu převodem finančních prostředků v hotovosti
nebo bezhotovostním převodem ve prospěch dodavatele. Tyto náklady musí být do
31. 12. 2019 dodavatelem vyúčtovány, příjemcem uhrazeny a následně promítnuty v jeho
účetnictví.
3. Příjemce je povinen použít dotaci s maximální hospodárností, efektivností a účelností
a výhradně k účelu, vymezenému v Čl. III odst. 1. této smlouvy.
4. Užití dotace k jinému účelu, než je stanoveno touto smlouvou, je možno pouze po
předchozím schválení orgánem, který o přiznání dotace rozhodl.
5. Příjemce se zavazuje, že při prezentaci projektu, na který mu byla poskytnuta dotace, bude
uvádět město Tišnov jako poskytovatele (části) finančních prostředků. V případě, že při
prezentaci použije symboly města Tišnova, je povinen dodržet zásady pro jejich použití
(zejména ustanovení § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů).
6. Prokáže-li se po poskytnutí dotace, že tato naplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 až
109 Smlouvy o fungování Evropské unie (dříve čl. 87 až 89 Smlouvy o založení Evropského
společenství), zavazuje se příjemce poskytnutou dotaci neprodleně vrátit zpět na účet
poskytovatele, a to včetně úroků stanovených Komisí (EU).
7. V případě, že příjemce bude poskytovat výhody třetím subjektům a tyto výhody budou
naplňovat znaky veřejné podpory, je příjemce povinen postupovat v souladu s příslušnými
předpisy v oblasti veřejné podpory.
Čl. IV
Kontrola čerpání dotace
1. Příjemce bere na vědomí, že je povinen umožnit poskytovateli provedení veřejnosprávní
kontroly čerpání dotace, plnění účelu projektu, dodržování podmínek dotačního programu
a této smlouvy. Příjemce je povinen poskytnout při kontrole potřebnou součinnost, a to na
základě ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a na základě
zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.
2. Zaměstnanec poskytovatele se při zahájení veřejnosprávní kontroly prokáže pověřením
k jejímu provedení.
3. Příjemce zajistí ve svém účetnictví nebo daňové evidenci, v souladu s obecně závaznými
předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
řádné a oddělené sledování čerpání finančních prostředků poskytnutých v rámci finanční
podpory. Odpovídá za řádné vedení a zřetelné označení originálních účetních dokladů
prokazujících použití finanční podpory uvedením poznámky: „Hrazeno z dotace města
Tišnova ve výši ... Kč“.
4. Příjemce je povinen předložit poskytovateli v termínu do 24. 1. 2020 finanční vyúčtování
projektu v celkové nebo tzv. „upravené“ výši (snížené dle Čl. 11 bodu 4 Zásad pro
poskytování mimořádných dotací z rozpočtu města Tišnova), jehož součástí je čerpání
poskytnuté dotace. V případě, že projekt, k jehož realizaci byla na základě této smlouvy
poskytnuta dotace, byl financován z části finančními prostředky příjemce nebo z jiných
zdrojů, je součástí vyúčtování rovněž prokázání spolufinancování ze strany příjemce nebo
z jiných zdrojů. K vyúčtování poskytnuté dotace doloží soupis všech účetních dokladů,
které prokazují čerpání dotace a celkové náklady projektu, fotokopie těchto dokladů včetně
fotokopií výpisů z účtu či výdajových pokladních dokladů prokazujících provedenou
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úhradu příjemcem, a to na formuláři Finanční vyúčtování mimořádné dotace 2019
v souladu se Zásadami pro poskytování mimořádných dotací z rozpočtu města Tišnova.
Tím není dotčeno právo poskytovatele požadovat v rámci veřejnosprávní kontroly originály
těchto dokladů.
5. Součástí finančního vyúčtování poskytnuté dotace je Závěrečná zpráva, která musí
obsahovat stručný popis realizovaného projektu a celkové vyhodnocení splnění účelu.
6. Nejpozději k 31. 12. 2019 je příjemce rovněž povinen vrátit bezhotovostním převodem
(poštovní poukázkou) na účet poskytovatele (předáním finančních prostředků na pokladně
Městského úřadu Tišnov) nevyčerpanou část dotace.
7. V případě, že příjemce v termínu do 31. 12. 2019 nevrátí na účet poskytovatele
nevyčerpanou část finanční podpory, je povinen vrátit poskytovateli poskytnuté finanční
prostředky včetně penále ve výši 1 promile zadržovaných prostředků za každý den prodlení
ode dne následujícího po stanoveném termínu v tomto odstavci do dne jejich vrácení
poskytovateli některým ze způsobů, uvedených v Čl. IV odst. 6. této smlouvy, nejvýše však
do výše zadržených prostředků.
8. V případě porušení povinností uvedených v Čl. IV odst. 4. a 5. a Čl. V této smlouvy může
poskytovatel požadovat od příjemce:
a) vrácení 10 % poskytnuté dotace, a to pokud příjemce doloží finanční vyúčtování
(včetně požadovaných dokladů a Závěrečné zprávy) do 10 kalendářních dnů po
stanoveném termínu uvedeném v Čl. IV odst. 4. této smlouvy;
b) vrácení 20 % poskytnuté dotace, a to pokud příjemce doloží finanční vyúčtování
(včetně požadovaných dokladů a Závěrečné zprávy) od 10 do 30 kalendářních dnů po
stanoveném termínu uvedeném v Čl. IV odst. 4. této smlouvy;
c) vrácení celé poskytnuté dotace, a to pokud příjemce nepředloží poskytovateli
vyúčtování dotace (včetně požadovaných dokladů a Závěrečné zprávy);
d) vrácení 10 % poskytnuté dotace, a to pokud příjemce nesplní povinnosti stanovené
Pravidly publicity projektů podpořených městem Tišnovem;
e) vrácení 5 % až 25 % poskytnuté dotace, a to pokud příjemce doloží finanční
vyúčtování ve stanoveném termínu uvedeném v Čl. IV odst. 4. této smlouvy, avšak
v neúplné formě (budou scházet některé z náležitostí finančního vyúčtování uvedené
v Čl. IV odst. 4. a 5. a Čl. V této smlouvy) a scházející dokumenty příjemce nedoplní
v termínu určeném pracovníky vnitřní kontroly.
Čl. V
Povinná publicita
1. Příjemce se zavazuje po celou dobu trvání projektu informovat veřejnost o skutečnosti, že
poskytovatel podporuje činnost příjemce.
2. Konkrétní formu publicity stanovují Pravidla publicity projektů podpořených městem
Tišnovem.
Čl. VI
Ostatní ujednání
1. Čerpání dotace v rozporu s ustanovením Čl. III této smlouvy může být poskytovatelem
posuzováno jako porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
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2. V případě maření veřejnosprávní kontroly vznikne povinnost vrátit poskytnutou dotaci
v plném rozsahu.
3. Dojde-li ze strany příjemce k závažnému porušení této smlouvy, zejména k použití dotace
v rozporu s účelem, který je stanoven touto smlouvou, je poskytovatel oprávněn smlouvu
vypovědět. Výpověď musí být písemná. Výpovědní lhůta činí 15 dní a začíná běžet dnem,
kdy příjemce obdrží oznámení poskytovatele o výpovědi smlouvy.
4. Výpověď smlouvy má za následek, že poskytovatel nepoukáže příjemci dotaci a příjemce
se jí nemůže domáhat. Pokud poskytovatel vypoví smlouvu poté, co dotaci poukázal, je
příjemce povinen vrátit finanční prostředky poskytovateli ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy
obdrží písemné oznámení poskytovatele o výpovědi smlouvy. Nevrátí-li příjemce finanční
prostředky v uvedené lhůtě, bude postupováno podle Čl. IV odst. 6. této smlouvy.
5. Příjemce dotace vyjadřuje souhlas se zveřejněním této smlouvy.
6. Příjemce dotace je povinen průběžně informovat poskytovatele o všech změnách, které by
mohly při vymáhání zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků dotace/návratné
finanční výpomoci zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky. Zejména
je příjemce povinen oznámit poskytovateli do 10 dnů ode dne, kdy došlo k události,
skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik, transformaci, sloučení
či splynutí s jiným subjektem, přeměnu nebo zrušení právnické osoby s likvidací, zahájení
insolvenčního řízení, změnu statutárního orgánu příjemce apod.
Čl. VII
Závěrečná ujednání
1. Doložka o platnosti právního úkonu:
Text a podmínky Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu
města Tišnova schválilo Zastupitelstvo města Tišnova podle ustanovení § 85 písm. c)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na
svém zasedání konaném dne 30. 1. 2019, částku a osobu příjemce schválilo
Zastupitelstvo města Tišnova na svém jednání dne 19. 6. 2019, čímž byla splněna
podmínka předchozího souhlasu dle ustanovení § 41 obecního zřízení.
2. Tato veřejnoprávní smlouva o poskytnutí mimořádné dotace se vyhotovuje ve dvou
stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž jeden stejnopis obdrží příjemce a jeden
poskytovatel.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
V Tišnově dne ........................

Bc. Jiří Dospíšil
starosta města Tišnova

Josef Ondroušek
předseda Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu Tišnov
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