
U s n e s e n í

z 3. zasedání zastupitelstva města Ústí nad Labem,
dne 19. 12. 2022

Usnesení č. 26/3Z/22 - 46/3Z/22

26/3Z/22
Odměny za výkon funkcí 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

s účinností od 1. 1. 2023
1. v souladu s § 72 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o 
výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, poskytování odměny za 
měsíc neuvolněným členům Zastupitelstva města (dále jen ZM) za výkon funkcí takto:
a) člen rady města (dále jen RM) 13 300,- Kč
b) předseda výboru ZM/komise RM 6 600,- Kč
c) člen výboru ZM/komise RM 5 500,- Kč
d) člen zastupitelstva města bez dalších funkcí 3 300,- Kč

2. v souladu s § 74 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytování měsíční 
odměny neuvolněným členům ZM v souhrnu jednotlivých odměn za výkon max. 3 funkcí 
uvedených v bodě A)1. a) – c) tohoto usnesení

3. poskytování odměny ode dne zvolení do funkce

B) schvaluje

s účinností od 1. 1. 2023
1. odměňování členů výborů ZM a předsedů a členů komisí RM, kteří nejsou členy ZM 
takto:
a) výše měsíční odměny činí:
• pro předsedu 3 300,- Kč
• pro člena 2 200,- Kč
b) odměna bude vyplácena:
• měsíčně
• od prvého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v jehož průběhu byl předseda 
nebo člen zvolen do funkce

2. poskytování odměny až do výše souhrnu jednotlivých odměn za výkon max. 3 funkcí v 
komisi RM či výboru ZM

3. neposkytování odměny od následujícího dne po dni, ke kterému je podána rezignace, 
případně, k němuž je účinné odvolání předsedy nebo člena komise RM či výboru ZM
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27/3Z/22
Rozpočtové opatření ke zreálnění investiční části výdajového rozpočtu v roce 2022

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí

1. důvodovou zprávu o návrhu zreálnění – snížení investiční části výdajového rozpočtu r. 
2022 v úhrnné výši 185 659 tis. Kč s tím, že se jedná o přesun financování uvedených akcí 
do následujícího roku a FP jsou součástí NR 2023

B) schvaluje

1. rozpočtové opatření ke zreálnění investiční části výdajového rozpočtu v roce 2022 v 
celkové výši 185 659 tis. Kč takto:

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu o celkovou částku 185 659 tis. Kč ve znění 
Přílohy usnesení č. 1

b) snížení tř. 8 – financování o částku 175 889 tis. Kč v položce Změna stavu na účtech 
MmÚ

c) snížení tř. 8 – financování o částku 9 770 tis. Kč v položce Dlouhodobé přijaté půjčené 
prostředky (zdrojové krytí akce „Čelakovského – smíšený dům - úvěr)

28/3Z/22
Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu pro rok 2023 a střednědobý 
výhled rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu na období r. 2024 až r. 2026

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí

1. důvodovou zprávu podrobně popisující jednotlivé části návrhu rozpočtu pro rok 2023 
(NR 2023) a střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2024 až r. 2026 (SVR) města Ústí 
nad Labem – Magistrátu

B) souhlasí

1. s celkovými příjmy v rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu pro rok 2023 ve výši 
2 503 835,10 tis. Kč

2. s celkovými výdaji v rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu pro rok 2023 ve výši 2 
788 511,10 tis. Kč, z toho:
a) neinvestiční část výdajového rozpočtu ve výši 2 329 066,10 tis. Kč,
- z toho dotace pro městské obvody 204 231 tis. Kč
b) investiční část výdajového rozpočtu ve výši 459 445 tis. Kč

3. s oblastí financování v celkové výši 284 676 tis. Kč, z toho:
- splátky úvěrů -102 605 tis. Kč
- změna stavu na bank. účtech MmÚ 377 511 tis. Kč
- dlouhodobé přijaté půjčené prostředky od SFPI 9 770 tis. Kč

C) schvaluje
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1. rozpočet města Ústí nad Labem - Magistrátu pro rok 2023 dle § 84 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění dle Příloh usnesení č. 1 - 4

2. střednědobý výhled rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu na období r. 2024 až r. 
2026 dle Přílohy usnesení č. 5

3. příděl z rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu do peněžních fondů města v roce 
2023 takto:
- Fond pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem ve výši 20 000 tis. Kč
- Sociální fond ve výši 14 877 tis. Kč

4. uzavření smlouvy o přijetí úvěru do výše 300 mil. Kč s tou bankou, která navrhne úvěr 
za nejvýhodnějších podmínek na financování investičních akcí v r. 2023 až 2026 dle 
rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtu města s těmito základními parametry:
- čerpání úvěru v letech 2023 až 2026
- splácení úvěru od r. 2027 po dobu 6-ti následujících let rovnoměrnými měsíčními 
splátkami
- bude použita variabilní úroková sazba + marže banky s možností v následujících letech 
přejít na fixní úrokovou sazbu

D) zmocňuje

1. Radu města Ústí nad Labem

a) v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, § 102 odst. 2 písm. a) 
schvalovat jednotlivá rozpočtová opatření do výše 5 mil. Kč

b) v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, § 102 odst. 2 písm. a) 
ke schvalování rozpočtových opatření i nad limit 5 mil. Kč z důvodu zvýšení výdajové části 
rozpočtu MmÚ, a to zapojením přijatých účelových prostředků

29/3Z/22
Poskytnutí dotací v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v 
roce 2023 - Tradiční kolektivní a individuální sporty"

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2023 Odboru školství, kultury a sportu, určených na 
oblast sportu „Tradiční kolektivní a individuální sporty - tradiční olympijské sporty 
reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži ČR včetně 
mládežnických kategorií“ a následné uzavření smlouvy s jednotlivými subjekty takto:
a) FK Ústí nad Labem - mládež, z.s. (IČ 27048128) na částečnou úhradu nákladů spojených 
s účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních sportů - 
práce s mládeží do 20 let“ ve výši 4 275 000 Kč
b) Fotbalový klub Ústí nad Labem, a.s. (IČ 272 74 055) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních 
sportů - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti 
subjektu za I. pololetí roku 2023" ve výši 2 375 000 Kč
c) HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM spolek (IČ 44227116) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních 
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sportů - práce s mládeží do 20 let“ ve výši 5 225 000 Kč
d) HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o. (IČ 032 61 255) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních 
sportů - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti 
subjektu za I. pololetí roku 2023" ve výši 2 850 000 Kč
e) Basketbalový klub Ústí nad Labem z.s. (IČ 14866714) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních 
sportů - práce s mládeží do 20 let“ ve výši 2 375 000 Kč
f) BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N.L., a.s. (IČ 25005758) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních 
sportů - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti 
subjektu za rok 2023" ve výši 3 325 000 Kč
g) SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z.s. (IČ 26632217) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních 
sportů - práce s mládeží do 20 let“ ve výši 2 375 000 Kč
h) SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z.s. (IČ 26632217) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních 
sportů - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti 
subjektu za rok 2023" ve výši 3 325 000 Kč
ch) Florbal Ústí, z. s. (IČ 01495615) na částečnou úhradu nákladů spojených s účelem 
poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních sportů - práce s 
mládeží do 20 let“ ve výši 1 425 000 Kč
i) Florbal Ústí, z. s. (IČ 01495615) na částečnou úhradu nákladů spojených s účelem 
poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních sportů - částečná 
úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 
2023" ve výši 950 000 Kč

2. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2023 Odboru školství, kultury a sportu, určených na 
oblast sportu „Tradiční kolektivní a individuální sporty - ostatní seniorské kolektivní sporty 
reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži“ a následné 
uzavření smlouvy s jednotlivými subjekty takto:
a) BLADES Ústí nad Labem, z.s. (IČ 22769315) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních sportů - 
částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za 
rok 2023" ve výši 235 000 Kč

3. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2023 Odboru školství, kultury a sportu, určených na 
oblast sportu „Tradiční kolektivní a individuální sporty - individuální seniorské sporty 
reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži“ a následné 
uzavření smlouvy s jednotlivými subjekty takto:
a) Athletic Club Ústí nad Labem z.s. (IČ 27043584) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních 
sportů - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti 
subjektu za rok 2023" ve výši 70 000 Kč
b) USK PROVOD, z.s. (IČ 18381375) na částečnou úhradu nákladů spojených s účelem 
poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních sportů - částečná 
úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 
2023" ve výši 70 000 Kč
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4. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2023 Odboru školství, kultury a sportu, určených na 
oblast sportu „Tradiční kolektivní a individuální sporty - individuální juniorské sporty" a 
následné uzavření smlouvy s jednotlivými subjekty takto:
a) Ústecký krasobruslařský klub, zapsaný spolek (IČ 68455437) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a 
individuálních sportů - práce s mládeží do 20 let 2023" ve výši 100 000 Kč
b) KST Apollo Ústí nad Labem z.s. (IČ 07211104) na částečnou úhradu nákladů spojených 
s účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních sportů - 
práce s mládeží do 20 let 2023" ve výši 150 000 Kč

5. znění Smluv o poskytnutí dotace v oblasti sportu "Tradiční kolektivní a individuální 
sporty" dle přílohy č. 1- 5 tohoto usnesení

30/3Z/22
Poskytnutí návratné finanční výpomoci pro příspěvkové organizace ze sociální 
oblasti pro rok 2023

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. poskytnutí návratné finanční výpomoci a uzavření Smlouvy
o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro rok 2023 mezi zřizovatelem statutárním 
městem Ústí nad Labem a těmito příspěvkovými organizacemi ze sociální oblasti:

- Domov Velké Březno, p. o. IČ 44555288 ve výši 4 700 tis. Kč
- Domov pro seniory Chlumec, p. o. IČ 44555296 ve výši 2 000 tis. Kč
- Domov pro seniory Severní Terasa, p. o IČ 44555326 ve výši 3 000 tis. Kč
- Domov pro seniory Dobětice, p. o. IČ 44555407 ve výši 4 100 tis. Kč
- Domov pro seniory Krásné Březno, p. o. IČ 44555334 ve výši 3 200 tis. Kč
- Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p. o. IČ 44555270 ve výši 
5 000 tis. Kč
- Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o. IČ 44555385 ve výši 2 500 tis. Kč
- Domov pro seniory Bukov, p. o. IČ 44555661 ve výši 4 000 tis. Kč
- Jesle města Ústí nad Labem, p. o. IČ 44555458 ve výši 600 tis. Kč

31/3Z/22
Poskytnutí návratné finanční výpomoci pro příspěvkové organizace z oblasti školství 
pro rok 2023

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. poskytnutí návratné finanční výpomoci a uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné 
finanční výpomoci pro rok 2023 mezi
zřizovatelem statutárním městem Ústí nad Labem a těmito příspěvkovými organizacemi z 
oblasti školství:

- Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, p. o. IČ 44553412 ve výši 1 000 
tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, p. o. IČ 44553382 ve výši 607,52 tis. 
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Kč
- Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, p. o. IČ 44555482 ve výši 
460,82 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, p. o. IČ 44226241 ve výši 103,14 tis. Kč

32/3Z/22
Prodej části pozemku p. č. 22/1 v k. ú. Brná nad Labem

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. prodej části pozemku p. č. 22/1 o výměře cca 95 m2 v k. ú. Brná nad Labem panu 
Jaroslavu Kroutilovi, bytem *************************************, vlastníku 
sousedních pozemků p. č. 23, 24, 25, 35/2 v k. ú. Brná nad Labem za těchto podmínek:

a) kupní cena ve výši 40.000,- Kč
b) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem
c) před převodem bude provedeno zaměření veřejného osvětlení, na jehož základě bude 
případně zřízeno bezúplatné věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě ve prospěch 
statutárního města Ústí nad Labem
d) využití musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem
e) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy

33/3Z/22
Prodej pozemků v k. ú. Dolní Zálezly

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. prodej pozemků p. č. 1108/1 o výměře 1173 m2, p. č. 1108/2 o výměře 16 m2, p. č. 
1108/3 o výměře 1028 m2, vše v k. ú. Dolní Zálezly, panu Rudolfu Plačkovi, bytem 
***************************************************************, vlastníku 
stavby bez čp/če zapsané na LV 580 stojící na pozemku p. č. 1108/2 za těchto podmínek:

a) kupní cena ve výši 300.000,- Kč
b) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem
c) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy

34/3Z/22
Zrušení předkupního práva k objektu Bělehradská 1550/29 v k. ú. Ústí nad Labem

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
 neschvaluje

1. využití uplatnění předkupního práva ze dne 6. 12. 1993 s oprávněním pro statutární 
město Ústí nad Labem k ½ podílu ke stavbě Bělehradská č. p. 1550 a pozemku p. č. 1851 o 
výměře 781 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 1550, vše v k. ú. 
Ústí nad Labem, ve vlastnictví společnosti Bělehradská 1550/29 s.r.o., IČO 14254158, za 
kupní cenu ve výši 2.500.000,- Kč

2. zrušení předkupního práva ze dne 6. 12. 1993 s oprávněním pro statutární město Ústí nad 
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Labem k ½ podílu ke stavbě Bělehradská č. p. 1550 a pozemku p. č. 1851 o výměře 781 
m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 1550, vše v k. ú. Ústí nad 
Labem, ve vlastnictví společnosti Bělehradská 1550/29 s.r.o., IČO 14254158 s tím, že bude 
možno zrušit předkupního právo k ½ podílu nemovitostí po rekonstrukci a kolaudaci stavby 
č. p. 1550

35/3Z/22
Poskytnutí dotace v oblasti kultury na rok 2022 - Severočeské divadlo s. r. o.

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2022 statutárního města Ústí nad Labem a následné 
uzavření smlouvy se Severočeským divadlem s.r.o. (IČ 227 74 289) na částečnou úhradu 
nákladů za rok 2022:

a) ve výši 979 000 Kč
b) výhradně na úhradu nákladů za mzdové prostředky zaměstnanců organizace vč. odvodů, 
autorské honoráře a materiálové náklady

36/3Z/22
Informace o přípravě trasy VRT na území města Ústí nad labem

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí

1. výsledky a závěry práce pracovní skupiny VRT v období 06 -11/2022 obsažené zejména 
v bodě 3 důvodové zprávy

B) schvaluje

1. stanovisko pracovní skupiny VRT k projednávané dokumentaci 5. Aktualizace Zásad 
územního rozvoje Ústeckého kraje vymezující koridor RS4 pro nové železniční spojení 
Praha - Drážďany na území Ústeckého kraje, a na jejím základě:
B.1 ZM nesouhlasí s předloženou koncepcí rychlého spojení RS4 návrhu investora Správy 
železnic s.o., Praha - Drážďany z důvodů negativního vlivu trasy na zastavěné území města 
a jeho hodnoty a na přírodní hodnoty labského prostoru města a požaduje zásadní 
koncepční přepracování, tj. požaduje vymístit koridor nákladní dopravy z prostoru údolní 
nivy Bíliny
B.2 ZM požaduje umístění nového dopravního terminálu pro osobní dopravu v centru 
města pro zajištění přímých přestupních vazeb na ostatní druhy dopravy
B.3 ZM požaduje v centrálním území města využít trasu RS4 výhradně pro osobní dopravu 
– vyloučit tedy dopravu nákladní s cílem maximální šetrnosti k zastavěnému území a k 
přírodnímu prostředí a jejich hodnotám využitím tunelových úseků nebo odkloněním 
nákladní dopravy z prostoru údolní nivy Bíliny a Labe. Dále požaduje sledovat a navrhnout 
situování hlavní nákladní trasy do dopravního koridoru D8
B.4 ZM požaduje zásadní redukci ploch stávajícího západního nádraží pro umožnění 
rozvoje města a jeho městských funkcí v údolí řeky Bíliny
B.5 ZM nesouhlasí s napojením vlečky Spolchemie v prostoru nového regionálního 
terminálu. Požaduje pracovat s tímto prostorem jako s brownfieldem
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C) žádá

1. v rámci 5. Aktualizace ZÚR ÚK vymezující koridor RS4 pro nové železniční spojení 
Praha - Drážďany na území města prověření tras nezávislými odborníky, pracovní skupinou 
VRT a zástupci města takto:
C.1 ZM požaduje prověřit všechny varianty levobřežního koridoru železnice (VRT) v 
alternativách podzemní a povrchové
C.2 Prověřit podzemní koridor vedení železnice smíšeného provozu s podzemní přestupní 
stanicí - terminálem (Příloha OBR.1)
C.3 Prověřit variantu s vedením osobní dopravy z prostoru Pražské ulice s využitím stopy 
stávajícího tunelu pod Větruší do prostoru západního nádraží a s jižním vedením nákladní 
dopravy v rámci trasy VRT mimo centrum města (Příloha OBR.2)
C.4 Prověřit variantu úvratě do prostoru nového nádraží/terminálu s možností jeho 
dvoupatrového uspořádání - oddělení regionální a nadregionální železniční dopravy 
(Příloha OBR.3)

D) ukládá
Vedení města

a) neprodleně zahájit jednání se Správou železnic s.o. o podmínkách vedení koridoru 
nákladní dopravy mimo centrální území města. Je nezbytné, aby tato jednání probíhala za 
účasti zástupců pracovní skupiny VRT

T: 30. 6. 2023

Radě města

a) zajistit zpracování studie k ověření variant vylučujících situování hlavního koridoru 
nákladní trasy do centrálního území města (údolní niva Bíliny – Západní nádraží)

T: 30. 6. 2023

37/3Z/22
Změna č. 1 Územního plánu Ústí nad Labem

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí

informaci o postupu pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ústí nad Labem

B) konstatuje

že ověřilo ve smyslu ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, soulad Územního plánu Ústí nad Labem 
s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se 
stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu

C) rozhoduje

v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, o 
námitkách uplatněných ke Změně č. 1 Územního plánu Ústí nad Labem ve smyslu přílohy 
č. 2 důvodové zprávy

D) vydává

ve smyslu ust. § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění Změnu č. 1 Územního plán Ústí nad 
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Labem dle přílohy č. 1 důvodové zprávy

38/3Z/22
Změna č. 2 Územního plánu Ústí nad Labem

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí

informaci o postupu pořízení Změny č. 2 Územního plánu Ústí nad Labem

B) konstatuje

že ověřilo ve smyslu ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, soulad Územního plánu Ústí nad 
Labem s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se 
stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu

C) rozhoduje

v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,
o námitkách uplatněných ke Změně č. 2 Územního plánu Ústí nad Labem ve smyslu 
přílohy č. 10 důvodové zprávy

D) vydává

ve smyslu ust. § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění Změnu č. 2 Územního plán Ústí nad 
Labem dle přílohy č. 1 - 9 důvodové zprávy

39/3Z/22
Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 1918/4, 1918/1, 
1070/1, 1918/19 v k. ú. Tuchomyšl, a na p. p. č. 1014/155, 1014/154, 1014/183, 
1014/153, 1014/90, 1013/6, 1014/152 v k. ú. Předlice

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

návrh firmy DIAMO, státní podnik odštěpný závod PKÚ na pořízení změny Územního 
plánu Ústí nad Labem na na p. p. č. 1918/4, 1918/1, 1070/1, 1918/19 v k. ú. Tuchomyšl, na 
p. p. č. 1014/155, 1014/154, 1014/183, 1014/153, 1014/90, 1013/6, 1014/152 v k. ú. 
Předlice

B) ukládá
Ing. Romaně Filáčkové, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu

zahájit pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem

T: 28. 2. 2023

40/3Z/22
Revokace usnesení ZM č. 407/30Z/22

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
 částečně revokuje

usnesení ZM č. 407/30Z/22, a to v bodě B), odst. 1a), a to: změnou termínu zadání veřejné 
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zakázky na zpracování nového Územního plánu Ústí nad Labem s prvky regulačního plánu, 
které nebude soutěženo pouze na cenu, na termín: 31.3.2023

41/3Z/22
Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 268/22 v k. ú. 
Dobětice

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
 neschvaluje

návrh pana Petra S. na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 268/22 
v k. ú. Dobětice

42/3Z/22
Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 899/528 v k. ú. 
Skorotice u Ústí nad Labem

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
 neschvaluje

návrh paní ************************ na pořízení změny Územního plánu Ústí nad 
Labem na p. p. č. 899/528 v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem

43/3Z/22
Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 251/1 v k. ú. 
Habrovice

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
 neschvaluje

návrh paní ***************** a pana ************** na pořízení změny Územního 
plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 251/1
v k. ú. Habrovice

44/3Z/22
Změna usnesení o poskytnutí dotace v oblasti sportu v roce 2022 - TJ SPV, z. s.

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. změnu usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem č. 25/2Z/22 ze dne 21. 11. 2022 v 
bodě A) odst. 1. písm. d),
v textu se mění TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl SPV p.s. (IČ 057 86 801) na TJ SPV, 
z. s. (IČ 144 21 411)

45/3Z/22
Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v roce 2022 - 
náklady za využití ledové plochy

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
 neschvaluje
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1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2022 statutárního města Ústí nad Labem a následné 
uzavření smlouvy s těmito subjekty takto:
a) Ústecký krasobruslařský klub, zapsaný spolek (IČ 684 55 437) na "úhradu nákladů za 
využití ledové plochy" ve výši 250.000 Kč
2. zvýšení poskytnuté dotace z rozpočtu roku 2022 statutárního města Ústí nad Labem pro 
HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o. (IČ 032 61 255) o částku 430.000 Kč na celkovou výši 
dotace 863.332 Kč a následné uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, jejímž účelem je 
úhrada nákladů za využití ledové plochy

46/3Z/22
HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
 pověřuje

1. Radu města
a) přípravou smlouvy o půjčce pro HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o. ve výši 2 000 000 Kč

Mgr. et Mgr. Tomáš Vlach PhDr. Ing. Petr Nedvědický

náměstek primátora primátor města
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Statutární město Ústí nad Labem - Magistrát 

Zreálnění investiční části výdajového rozpočtu v roce 2022                        Příloha usnesení č. 1
1 2 3 4 5 6

v tis. Kč

P.č.
Číslo invest. 

záměru
Název inv. záměru Paragraf Položka SR 2022

UR k 

31.10.2022

SK k              

31. 10. 2022
Rozdíl=SK-UR

Předpokládné 

plnění k 

31.12.2022

Zreálnění inv. r. 2022 

(požadavek k převodu 

FP bude součástí NR 

2023) sl. 2 - sl. 5

zaokrouhleno na             

celé tisíce dolů

OMOSRI

1 IZ1/001135 Úspory energie ZŠ a MŠ 3111 6121 1 245,00 1 245,00 1 101,10 -143,90 1 101,10 0,00

2 IZ1/001136 Plavecký areál Klíše - PD 3429 6121 291,00 291,00 0,00 -291,00 0,00 291,00

3 IZ1/001145 Sportovní infrastruktura - PD 3412 6121 1 292,00 402,00 107,56 -294,44 396,75 0,00

4 IZ1/001138 Parkovací dům v ul. Vinařská - PD 2219 6121 663,00 663,00 0,00 -663,00 272,25 0,00

5 IZ1/001178 Investiční rezerva OPRI - PD 6409 6901 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 IZ1/001197 Kanalizace Svádov II. etapa 2321 6121 1 523,00 1 523,00 0,00 -1 523,00 0,00 1 523,00

7 IZ1/001216 DS Orlická - PD na stavbu spojovacího pavilonu 4350 6121 338,00 338,80 338,80 0,00 338,80 0,00

8 IZ1/001223 ZŠ Školní náměstí - půdní vestavba 3113 6121 3 000,00 3 000,00 0,00 -3 000,00 300,08 2 699,00

9 IZ1/001220 Domov Velké Březno - náhradní zdroj el. energie - PD 4350 6121 250,00 250,00 52,64 -197,36 52,64 197,00

10 IZ1/001238 Modernizace učeben ZŠ - PD 3113 6121 3 000,00 3 000,00 58,32 -2 941,68 58,32 2 941,00

11 IZ1/001137 Rekonstrukce budovy MmÚ - přepážkové centrum - PD 3613 6121 500,00 500,00 0,00 -500,00 0,00 0,00

12 IZ1/001239 Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - PD 3113 6121 2 000,00 2 000,00 181,50 -1 818,50 762,30 1 237,00

13 IZ1/001248 Muzeum - PD Inteligentní zelený depozitář 21. století 3315 6351 0,00 12 500,00 0,00 -12 500,00 0,00 12 500,00

14 IZ1/001260 Elektronická požární signalizace v objektech DPS - PD 4350 6121 0,00 2 130,53 0,00 -2 130,53 0,00 2 130,00

16 102,00 27 843,33 1 839,92 -26 003,41 3 282,24 23 518,00

OÚPSŘ

15 IZ1/001150 Územní studie 3635 6119 1 288,00 1 288,00 369,44 -918,56 370,00 918,00

16 IZ1/001153 Změna a aktualizace územního plánu 3635 6119 5 985,00 5 985,00 0,00 -5 985,00 0,00 5 985,00

17 IZ1/001230 Ortofotomapa 2022 s vegetací 3639 6119 0,00 151,00 0,00 -151,00 0,00 0,00

7 273,00 7 424,00 369,44 -7 054,56 370,00 6 903,00

KP

18 IZ1/001198 Dozajištění skalního řícení v ul. Čajkovského 5512 6121 250,00 250,00 0,00 -250,00 210,40 0,00

250,00 250,00 0,00 -250,00 210,40 0,00

ODM

19 IZ1/001017 Rekonstrukce areálu Corso - PD 3613 6121 12 004,00 12 004,00 1 847,91 -10 156,09 4 872,91 7 131,00

20 IZ1/000361 Projektové práce na akce ODM 2212 6121 6 000,00 9 109,35 3 497,31 -5 612,04 9 109,35 0,00

21 IZ1/001049 Řešení parkování - PD 2219 6121 1 000,00 1 000,00 0,00 -1 000,00 0,00 1 000,00

22 IZ1/001061 Sociální péče - SSZ - PD 2212 6121 450,00 458,52 0,00 -458,52 458,52 0,00

23 IZ1/001082 Mosty se stavebním stavem VII - PD 2212 6121 350,00 350,00 291,07 -58,93 350,00 0,00

24 IZ1/001083 Vítězná - Svádov - přechod pro chodce - PD 2219 6121 150,00 150,00 114,95 -35,05 150,00 0,00

25 IZ1/001080 Revitalizace sídlišť - PD 2219 6121 500,00 500,00 0,00 -500,00 268,00 232,00

26 IZ1/001159 Revitalizace bývalé budovy UJEP Hoření ul. 3613 6121 1 000,00 1 000,00 411,40 -588,60 411,40 588,00

27 IZ1/001191 Rekonstrukce Buzulucká - PD 2212 6121 300,00 343,35 159,72 -183,63 159,72 183,00

28 IZ1/001213 Rekonstrukce parkovišť u Plavecké haly - PD 2219 6121 500,00 500,00 0,00 -500,00 500,00 0,00

Organizace 012410, 012450 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic

Organizace 012520 Odbor územního plánování a stavebního řádu

Organizace 010110 Kancelář primátora

Organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku

Celkem organizace 012520 Odbor územního plánování a stavebního řádu

Celkem organizace 010110 Kancelář primátora

Skupina č. 01 - Projektové práce

Celkem organizace 012410, 012450 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic
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v tis. Kč

P.č.
Číslo invest. 

záměru
Název inv. záměru Paragraf Položka SR 2022

UR k 

31.10.2022

SK k              

31. 10. 2022
Rozdíl=SK-UR

Předpokládné 

plnění k 

31.12.2022

Zreálnění inv. r. 2022 

(požadavek k převodu 

FP bude součástí NR 

2023) sl. 2 - sl. 5

Skupina č. 01 - Projektové práce29 IZ1/000263

Ústí nad Labem - Předlice, Rekonstrukce křižovatky Tovární x Hrbovická x 

Majakovského 2212 6121 0,00 158,70 0,00 -158,70 0,00 0,00

30 IZ1/001059 Vybudování parkovacích míst v ul. Hilbertova - PD 2219 6121 0,00 350,00 0,00 -350,00 350,00 0,00

31 IZ1/001186 Pařížská ulice, část Velká Hradební, část Dlouhé ul. - PD 2212 6121 0,00 234,49 230,50 -3,99 230,50 0,00

32 IZ1/001232 Rekuperace a rekonstrukce topných těles Nové krematorium - PD 3632 6121 0,00 450,00 350,90 -99,10 350,90 0,00

33 IZ1/001233 Stavební úpravy objektu č.p. 183/9, ul. Matiční - PD 3612 6121 0,00 373,51 373,51 0,00 373,51 0,00

22 254,00 26 981,92 7 277,27 -19 704,65 17 584,81 9 134,00

45 879,00 62 499,25 9 486,63 -53 012,62 21 447,45 39 555,00

ODM

1 IZ1/000745 Koupě objektu Čelakovského č.p. 806 (splátky do r. 2023) 3639 6121 600,00 600,00 500,00 -100,00 600,00 0,00

600,00 600,00 500,00 -100,00 600,00 0,00

OMOSRI

2 IZ1/001146 St.úpravy Městského fotbalového stadionu (splátky do r. 2024) 3412 6121 12 658,00 12 658,00 12 657,80 -0,20 12 657,80 0,00

12 658,00 12 658,00 12 657,80 -0,20 12 657,80 0,00

13 258,00 13 258,00 13 157,80 -100,20 13 257,80 0,00

OMOSRI

1 IZ1/001149 Rekonstrukce komunikace Na Spálence (včetně odvodnění PHK) 2212 6121 13 551,00 15 284,23 7 426,72 -7 857,51 13 000,23 2 284,00

2 IZ1/001144 Rekonstrukce podchodu Kamenný Vrch 2219 6121 2 959,00 2 319,00 2 311,40 -7,60 2 311,40 0,00

3 IZ1/001166 Investiční rezerva na "Participativní projekty" 6409 6901 3 500,00 3 000,00 0,00 -3 000,00 3 000,00 0,00

4 IZ1/001177 Revitalizace ulice Nová II. etapa 2219 6121 11 310,00 11 310,00 6 500,78 -4 809,22 8 390,00 2 900,00

5 IZ1/001175 DS Chlumec, p.o. - vybudování bezbariérového sociálního zázemí 4350 6351 2 500,00 2 369,47 2 369,46 -0,01 2 369,46 0,00

6 IZ1/001226 Městský stadion - rekonstrukce běžecké dráhy 3412 6121 4 300,00 4 300,00 0,00 -4 300,00 0,00 4 300,00

7 IZ1/001222 MSUL - odizolování objektu Štefánikova 3639 6351 1 500,00 1 797,32 1 797,32 0,00 1 797,32 0,00

39 620,00 40 380,02 20 405,68 -19 974,34 30 868,41 9 484,00

ODM

8 IZ1/000776 Prodloužení chodníku Svádov 2212 6121 1 700,00 1 700,00 0,00 -1 700,00 300,00 1 400,00

9 IZ1/001084 Školní, Návětrná, Vojnovičova - rekonstrukce komunikací 2212 6121 8 130,00 14 030,00 3 511,88 -10 518,12 14 030,00 0,00

10 IZ1/001086 Rekonstrukce ulice Novoveská 2212 6121 2 855,00 3 170,80 0,00 -3 170,80 3 170,80 0,00

11 IZ1/000801 Nákup pozemků 6171 6130 1 000,00 2 188,89 896,35 -1 292,54 2 188,89 0,00

12 IZ1/001160 Rekonstrukce mostního objektu č. 423c-M1, ul. Ryjická 2212 6121 2 500,00 2 500,00 0,00 -2 500,00 0,00 2 500,00

13 IZ1/001152 Hromadný parking Přístavní 2219 6121 2 240,00 7 228,25 6 954,56 -273,69 7 228,25 0,00

14 IZ1/001181 Rekonstrukce komunikace Mezní 2212 6121 9 000,00 10 000,00 0,00 -10 000,00 10 000,00 0,00

15 IZ1/000849 Veřejné osvětlení - rozšíření 3631 6122 1 968,00 1 968,00 0,00 -1 968,00 1 968,00 0,00

16 IZ1/001079 Rekonstrukce služebny MP Na Nivách 3639 6121 13 000,00 27 891,80 3 625,41 -24 266,39 2 152,30 25 739,00

17 IZ1/001182 Rekonstrukce komunikací 2212 6121 31 000,00 26 100,00 0,00 -26 100,00 0,00 26 100,00

18 IZ1/001188 Chodník Hostovice 2219 6121 11 500,00 13 468,23 11 325,06 -2 143,17 13 468,23 0,00

Organizace 011770 Odbor dopravy a majetku

Organizace 012410,  012430, 012440, 01250 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic

Organizace 012410 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic

Celkem organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku

Skupina č. 02 - Dlouhodobé splátky pořízených investic

Skupina č. 03 - Investice do rekonstrukce majetku města

Celkem projektové práce

Celkem organizace 011770 Odbor dopravy a majetku

Celkem organizace 012410 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic

Celkem organizace 012410, 12430, 012440, 012450 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic

Organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku

Celkem dlouhodobé splátky pořízených investic
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v tis. Kč

P.č.
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Skupina č. 01 - Projektové práce19 IZ1/001192

Odstranění stávající zdi a nová uhlová zeď v Ústí n.L., Severní Terasa - sídliště 

Dobětice 2219 6121 5 221,00 5 482,02 5 481,71 -0,31 5 482,00 0,00

20 IZ1/001229 Investiční rezerva OEM - sk. 03 6409 6901 6 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 IZ1/000853 Rekonstrukce komunikace Moskevská 2212 6121 0,00 45,83 0,00 -45,83 0,00 0,00

22 IZ1/001085 Jízda na červenou - výměna kamerových systémů 2219 6121 0,00 4 608,00 0,00 -4 608,00 4 608,00 0,00

23 IZ1/001180 Habrovice - rekonstrukce panelové cesty 2212 6121 0,00 986,15 974,90 -11,25 974,90 0,00

24 IZ1/001231 Stavební úpravy regul. stanice plynu - Nové krematorium 3632 6121 0,00 1 550,00 1 003,88 -546,12 1 550,00 0,00

25 IZ1/001243 Cyklostezka Sebuzín - revitalizace stromové aleje 3745 6121 0,00 1 500,00 0,00 -1 500,00 621,79 878,00

26 IZ1/001244 Truhlářova ul. - revitalizace stromové aleje 3745 6121 0,00 1 700,00 0,00 -1 700,00 559,31 1 140,00

27 IZ1/001251 Větruše - rekonstrukce podlahy - taneční sál 3639 6121 0,00 2 000,00 0,00 -2 000,00 0,00 2 000,00

28 IZ1/001252 Severočeské divadlo - rekonstrukce rozvodu topení 3311 6121 0,00 1 000,00 42,95 -957,05 42,95 957,00

29 IZ1/001253 Rekonstrukce osvětlení na Zimním stadionu Ústí nad Labem 3412 6121 0,00 4 352,21 4 320,75 -31,46 4 352,21 0,00

30 IZ1/001266 Stavební úpravy objektu č.p. 183/9, ul. Matiční - krizové byty 3612 6121 0,00 5 000,00 0,00 -5 000,00 0,00 5 000,00

96 314,00 138 470,18 38 137,45 -100 332,73 72 697,63 65 714,00

FO

31 Investiční rezerva 6409 6901 3 275,00 6 569,29 0,00 -6 569,29 569,29 6 000,00

32

Dotace pro MO Neštěmice - Adaptace objektu občanské vybavenosti Vojanova 

601/48, Ústí nad Labem na stanici Obvodního oddělení PČR Krásné Březno 6330 6363 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00

33

MO město -  Park republiky - vybudování odpočinkové  a relaxační zóny pro 

obyvatele města 6330 6363 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00

34

Hospodaření se srážkovými vodami objektu Žukovova 546/15, Ústí nad Labem - 

Střekov 6330 6363 0,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00

33 275,00 38 369,29 31 800,00 -6 569,29 32 369,29 6 000,00

OHS

35 IZ1/000869 Rekonstrukce výměníkové stanice MmÚ 6171 6121 2 007,00 2 007,00 0,00 -2 007,00 0,00 2 007,00

36 IZ1/001263 Rekonstrukce střechy archivu 6171 6121 0,00 850,00 0,00 -850,00 0,00 850,00

37 IZ1/001265 Výměna hromosvodů MmÚ, přístavby včetně garáží Důlce 3613 6121 0,00 1 000,00 0,00 -1 000,00 300,00 700,00

38 IZ1/001264 Vyvolávací systém na Odbor správní a žinostenský - oddělení živnostenského úřadu 6171 6122 0,00 300,00 0,00 -300,00 300,00 0,00

2 007,00 4 157,00 0,00 -4 157,00 600,00 3 557,00

KP

39 IZ1/001228 Sanace skalního svahu Větruše (severní svah) II. 5212 6121 2 500,00 1 250,00 1 243,72 -6,28 1 243,72 0,00

40 IZ1/001198 Dozajištění skalního řícení v ul. Čajkovského 5212 6121 0,00 1 250,00 0,00 -1 250,00 0,00 1 250,00

2 500,00 2 500,00 1 243,72 -1 256,28 1 243,72 1 250,00

173 716,00 223 876,49 91 586,85 -132 289,64 137 779,05 86 005,00

ODM

1 IZ1/001209 Nákup pohřebního vozidla 3632 6123 1 500,00 1 500,00 0,00 -1 500,00 1 500,00 0,00

2 IZ1/001247 Rozšíření akustického tomografu na 3D 3745 6122 0,00 181,20 181,11 -0,09 181,11 0,00

1 500,00 1 681,20 181,11 -1 500,09 1 681,11 0,00

Organizace 010110 Kancelář primátora

Celkem investice do rekonstrukce majetku města

Celkem organizace 011770 Odbor dopravy a majetku

Skupina č. 04 - Movité věci a nehmotný majetek 

Organizace 011770 Odbor dopravy a majetku

Organizace 011301 Odbor hospodářské správy

Celkem organizace 010310 Finanční odbor

Celkem organizace 011701, 011770 Odbor dopravy a majetku

Organizace 010310 Finanční odbor

Celkem organizace 011301 Odbor hospodářské správy

Celkem organizace 010110 Kancelář primátora
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OHS

3 IZ1/001038 Náhradní zdroj el. energie MmÚ 6171 6121 5 800,00 3 650,00 0,00 -3 650,00 3 650,00 0,00

5 800,00 3 650,00 0,00 -3 650,00 3 650,00 0,00

MP

4 IZ1/000364 Kamerový systém 5311 6122 0,00 710,88 710,87 -0,01 710,87 0,00

5 IZ1/001133 Osvětlení dětského hřiště 5311 6121 0,00 330,42 0,00 -330,42 200,00 0,00

6 IZ1/000364 Kamerový systém Střekov 5311 6121 0,00 1 100,00 0,00 -1 100,00 1 100,00 0,00

0,00 2 141,30 710,87 -1 430,43 2 010,87 0,00

OMOSRI

7 IZ1/001221 Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb (projekt REACT-EU) 4350 6123 10 205,00 10 205,00 0,00 -10 205,00 0,00 10 205,00

8 IZ1/001199 Grafický vizuál města Ústí nad Labem 6171 6119 1 129,00 1 129,00 777,99 -351,01 1 073,00 0,00

9 IZ1/001224 Domov Velké Březno - pořízení konvektomatu 4350 6351 450,00 450,00 450,00 0,00 450,00 0,00

10 IZ1/001242 MSUL - pořízení závorového systému - ul. Přístavní 2219 6351 0,00 1 324,69 1 324,68 -0,01 1 324,68 0,00

11 IZ1/001246 ZŠ Pod Vodojemem - pořízení kuchyňského robota ALBA 3113 6351 0,00 212,32 212,32 0,00 212,32 0,00

12 IZ1/001259

Městský kamerový bezpečnostní a kontrolní systém - 5G Ústí nad Labem pro 

5GMKDS Ústí nad Labem pro MKDS 5311 6121 0,00 567,60 0,00 -567,60 82,28 485,00

13 IZ1/001258 FZŠ - pořízení elektrického kotle do školní kuchyně 3113 6351 0,00 130,00 130,00 0,00 130,00 0,00

14 IZ1/001261 MŠ Kameňáček - pořízení elektrického kotle do školní kuchyně 3111 6351 0,00 107,00 106,85 -0,15 106,85 0,00

11 784,00 14 125,61 3 001,84 -11 123,77 3 379,13 10 690,00

KP

15 IZ1/001258 Pořízení propagačního stanu 3319 6129 0,00 65,16 65,16 0,00 65,16 0,00

0,00 65,16 65,16 0,00 65,16 0,00

19 084,00 21 663,27 3 958,98 -17 704,29 10 786,27 10 690,00

OMOSRI

1 IZ1/001200 Čelakovského - smíšený dům 3612 6121 37 548,00 22 656,20 20 089,34 -2 566,86 20 089,34 2 566,00

2 IZ1/001200 Čelakovského - smíšený dům (úvěr) 3612 6121 0,00 14 891,80 3 122,53 -11 769,27 5 120,99 9 770,00

3 IZ1/001227 Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jitřní 3113 6121 13 000,00 13 000,00 0,00 -13 000,00 5 000,00 8 000,00

4 IZ1/001165 Rezerva na projekty p.o. (ZŠ Rabasova, ZŠ Pod Vodojemem) 3113 6901 1 309,00 1 309,00 0,00 -1 309,00 1 309,00 0,00

5 IZ1/001245 Vybudování multimediální a ICT učebny 3113 6356 0,00 4 154,82 4 154,83 0,01 4 154,83 0,00

6 IZ1/001249 ZŠ Rabasova - spoluúčast zřizovatele na projektu IROP 3113 6356 0,00 461,65 461,65 0,00 461,65 0,00

7 IZ1/001250 ZŠ Stříbrnická - spoluúčast zřizovatele na projektu IROP 3113 6356 0,00 64,34 64,34 0,00 64,34 0,00

51 857,00 56 537,81 27 892,69 -28 645,12 36 200,15 20 336,00

FO

8 Investiční rezerva na dotované akce 6409 6901 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ODM

9 IZ1/000263

Ústí nad Labem - Předlice,Rekonstrukce křižovatky Tovární x Hrbovická x 

Majakovského 2212 6121 0,00 122,07 0,00 -122,07 0,00 0,00

0,00 122,07 0,00 -122,07 0,00 0,00

Celkem organizace 010130 Kancelář primátora

Organizace 012001 Městská policie

Organizace 012410, 012440 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic

Organizace 010310 Finanční odbor

Organizace 011701 Odbor dopravy a majetku

Celkem organizace 012001 Městská policie

Organizace 010130 Kancelář primátora

Celkem organizace 010310 Finanční odbor

Celkem organizace 011701 Odbor dopravy a majetku

Organizace 011301 Odbor hospodářské správy

Organizace  012430, 012440, 012450 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic

Skupina č. 05 - Rozvojové investice

Celkem organizace 012430, 012440, 012450 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic

Celkem organizace 012410, 012440 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic

Celkem movité věci a nehmotný majetek

Celkem organizace 011301 Odbor hospodářské správy
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64 357,00 56 659,88 27 892,69 -28 767,19 36 200,15 20 336,00

OMOSRI

1 IZ1/001176 Účelová investiční rezerva 3741 6901 40 000,00 29 889,71 0,00 -29 889,71 816,71 29 073,00

2 IZ1/001176 Modulární kontejnery - zázemí pro primáty a šelmy 3741 6351 0,00 2 690,67 2 690,67 0,00 2 690,67 0,00

3 IZ1/001176 Akustické pokrytí zoo 3741 6351 0,00 1 815,00 1 815,00 0,00 1 815,00 0,00

4 IZ1/001176 Modulární WC kontejnery 3741 6351 0,00 2 199,35 2 199,35 0,00 2 199,35 0,00

5 IZ1/001176 Zapojení okruhů elektro a posílení trafostanice TS2 3741 6351 0,00 591,80 591,80 0,00 591,80 0,00

40 000,00 37 186,53 7 296,82 -29 889,71 8 113,53 29 073,00

40 000,00 37 186,53 7 296,82 -29 889,71 8 113,53 29 073,00

356 294,00 415 143,42 153 379,77 -261 763,65 227 584,25 185 659,00

326 294,00 383 343,42 121 579,77 -261 763,65 0,00

30 000,00 31 800,00 31 800,00 0,00 0,00

Pozn.
SR = schválený rozpočet
UR = upravený rozpočet
SK = skutečné čerpání

Rekapitulace dle skupin

45 879,00 62 499,25 9 486,63 -53 012,62 21 447,45 39 555,00

13 258,00 13 258,00 13 157,80 -100,20 13 257,80 0,00

173 716,00 223 876,49 91 586,85 -132 289,64 137 779,05 86 005,00

19 084,00 21 663,27 3 958,98 -17 704,29 10 786,27 10 690,00

64 357,00 56 659,88 27 892,69 -28 767,19 36 200,15 20 336,00

Sk.č.06 - Fond pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem 40 000,00 37 186,53 7 296,82 -29 889,71 8 113,53 29 073,00

356 294,00 415 143,42 153 379,77 -261 763,65 227 584,25 185 659,00

Rekapitulace dle odborů

120 668,00 167 855,37 46 095,83 -121 759,54 92 563,55 74 848,00

7 807,00 7 807,00 0,00 -7 807,00 4 250,00 3 557,00

45 775,00 38 369,29 31 800,00 -6 569,29 32 369,29 6 000,00

2 750,00 2 815,16 1 308,88 -1 506,28 1 519,28 1 250,00

Odbor územního plánování a stavebního řádu 7 273,00 7 424,00 369,44 -7 054,56 370,00 6 903,00

Odbor městských organizací,strategického rozvoje a investic 172 021,00 188 731,30 73 094,75 -115 636,55 94 501,26 93 101,00

Městská policie 0,00 2 141,30 710,87 -1 430,43 2 010,87 0,00

356 294,00 415 143,42 153 379,77 -261 763,65 227 584,25 185 659,00

Zpracovala:  Ivana Lžičařová, odd. rozpočtu FO, MmÚ

Dne: 11. 11. 2022

Celkem za odbory

Sk.č.04 - Movité věci a nehmotný majetek

Finanční odbor

Kancelář primátora

Celkem skupina č. 01 - 06

Odbor hospodářské správy

Odbor dopravy a majetku

Celkem investiční akce sk. č. 01 - 06 , z toho :

Sk.č.01 - Projektové práce

Celkem rozvojové investice

Celkem organizace 012440 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic

Celkem Fond pro  záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem

Organizace 012440 Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic

Sk.č.02 - Dlouhodobé splátky pořízených investic

Sk.č.05 - Rozvojové investice

- výdaje zůstávající MmÚ

Sk.č.03 - Investice do rekonstrukce majetku města

- dotace přeposlané z prostředků MmÚ městským obvodům

Skupina č. 06 - Fond pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem

Stránka 5
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SML……………………..

Smlouva o poskytnutí dotace
uzavřena formou smlouvy veřejnoprávní v souladu s ustanovením § 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.,“)

Smluvní strany

Statutární město Ústí nad Labem
se sídlem: Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem
IČ: 000 81 531
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, a.s.
Číslo účtu: 5017001555/5500
Zastoupené: ………….
Pověřená osoba: …………..
Kontaktní osoba: osoba, se kterou bude jednáno
E-mail: ………….
Telefon: ………….
jako poskytovatel (dále jen ”poskytovatel”)

a

…………………………. (název subjektu)
se sídlem ……………
IČ: ……………
Zastoupený: ……………
Pověřená osoba: ……………
Bankovní spojení: ……………
Číslo účtu: ……………
jako příjemce (dále jen ”příjemce”)

Příjemce je zapsán ve veřejném rejstříku u …………………….., oddíl ……… vložka ………

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen „smluvní strana“ nebo společně jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace
(dále jen „smlouva“)

k realizaci činnosti

„Podpora tradičních kolektivních a individuálních sportů – částečná úhrada nákladů spojených
s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 2023“

sportovní odvětví ………….

(dále jen „činnost“)

I.
Předmět smlouvy

1. Na základě usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem ze dne ……. č. ……. poskytne poskytovatel příjemci
neinvestiční účelovou dotaci ve výši ……….,- Kč, slovy: ……… korun českých, (dále jen „dotace“).

2. Dotaci poskytne poskytovatel příjemci po podpisu smlouvy takto:
· 50% dotace, tj. …….,- Kč (slovy: …….. korun českých) bude poskytnuto do 15 pracovních dnů po nabytí

účinnosti této smlouvy a to bezhotovostním převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této
smlouvy.

· zbývajících 50% dotace tj. …….,- Kč (slovy: ………. korun českých) bude příjemci poskytnuto nejpozději
do 15 pracovních dnů po předložení bezchybného písemného finančního vypořádání I. první části dotace.

3. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „zákon o obcích“) a zákonem č. 250/2000 Sb.

TKIS_2023_vzorová_smlouva_a_dospělí.pdf k usnesení č. 29/3Z/22



www.usti-nad-labem.cz

SML……………………..

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 (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou
finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

5. Činnost nenaplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování EU. Poskytnutá podpora je
slučitelná s vnitřním trhem dle ustanovení čl. 107 odst. 3 Smlouvy o fungování EU.

6. Příjemce dotace se v souvislosti s posouzením veřejné podpory vyhotovené Advokátní kanceláří HOLEC,
ZUSKA & PARTNEŘI DNE 2. 1. 2017 touto smlouvou zavazuje, že bude vykonávat pouze takovou činnost,
která bude vykonávána výhradě na národní úrovni a bez přeshraničních prvků, a to tak, aby nedocházelo
k narušení hospodářské soutěže a ani k ovlivňování obchodu mezi členskými státy EU. Zejména se příjemce
zavazuje, že nebude vykonávat následující činnosti:
· nakupovat - prodávat hráče v rámci členských států EU;
· účastnit se soutěží v rámci členských států EU;
· přijímat a umožňovat reklamu soukromým subjektům v rámci zemí EU (nebude umožňovat reklamu

subjektům mimo hranice ČR – ze zemí EU);
· pronajímat sportoviště subjektům v rámci členských států EU;
· inzerovat své aktivity v rámci členských států EU;
· poskytovat vícejazyčné informace o svých aktivitách (ani na webových stránkách, či jiných tiskovinách),

nebo;
· další činnost zde neuvedené, které by přímo i nepřímo souvisely s narušením hospodářské soutěže či s

ovlivňování obchodu mezi členskými státy EU.
Uvedené činnosti je možné vykonávat pouze na národní úrovni v rámci území ČR a zároveň vykonávané
činnosti nesmí obsahovat jakýkoli přeshraniční prvek.

7. Příjemce se zavazuje, že veškeré smluvní závazky, které budou z jeho strany uzavírány, budou uzavírány
v souladu s odst. 6 této smlouvy tak, aby přímo i nepřímo nedocházelo k narušení hospodářské soutěže či k
ovlivňování obchodu mezi členskými státy EU.
Smluvní strany prohlašují, že jsou seznámeny s právními předpisy ES/EU a s právními předpisy České
republiky, které se vztahují k poskytování veřejné podpory, tedy že jsou si zejména vědomy toho, že konečné
a závazné rozhodnutí o tom, zda dotace je čí není slučitelná se společným trhem a zda se tedy jedná ve smyslu
práva ES/EU o dotaci povolenou či nepovolenou, náleží pouze Evropské komisi. Příjemce si je vědom, že pokud
by Evropská komise dospěla k rozhodnutí, že příjemce obdržel nepovolenou veřejnou podporu, je povinen ji
vrátit poskytovateli, a to včetně úroků ve výši, jaký obvykle poskytují bankovní instituce v daném místě a čase.

8. Příjemce je povinen se na žádost poskytovatel podrobit kontrole zaměřené na ověření, zdali závazky uvedené
v odst. 6 tohoto článku jsou dodržovány a vykonávaná činnost příjemce nevedla nebo by nemohla vést k
narušení hospodářské soutěže nebo k ovlivňování obchodu mezi členskými státy EU. Příjemce je zejména
povinen s poskytovatelem konzultovat všechny právní úkony, které vedly nebo by mohly vést k narušení
hospodářské soutěže nebo k ovlivňování obchodu mezi členskými státy EU. V tomto případě je příjemce vždy
povinen postupovat dle pokynů poskytovatele. Výslovně se příjemce zavazuje, že poskytovateli umožní kontrolu
dle níže uvedeného:
a) Příjemce zpřístupní pověřenému zástupci poskytovatele účast na valných hromadách či jiných jednání

příjemce s tím, že pověřený zástupce poskytovatele bude oprávněn vznášet připomínky a námitky
k úkonům, které příjemce bude na valné hromadě či jiných jednáních projednávat, pokud bude zřejmé, že
projednávané úkony by vedly nebo by mohly vést k narušení hospodářské soutěže nebo k ovlivňování
obchodu mezi členskými státy EU.

b) Pověřený zaměstnanec poskytovatele je dále oprávněn vykonávat jednou za měsíc průběžnou kontrolu,
zdali vykonávané činnosti příjemce jsou v souladu s odst. 6 tohoto článku.

c) Pověřený zaměstnanec poskytovatele je dále oprávněn vykonávat kontrolu vždy před koncem a začátkem
sezony zaměřenou na uzavření a ukončení hráčských smluv, reklamní smlouvy, popř. další smlouvy, které
budou příjemcem uzavírány či ukončovány.

Uvedená kontrola bude probíhat nad rámec kontroly stanovené v čl. IV této smlouvy. Při výkonu kontroly
uvedené v tomto odstavci je možné postupovat obdobně dle čl. IV této smlouvy a dle Programu pro
poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2023 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem.

9. Pokud příjemce bude prokazatelně postupovat v rozporu s odst. 6 tohoto článku je poskytovatel oprávněn od
této smlouvy okamžitě odstoupit. V případě odstoupení od této smlouvy je příjemce dotace povinen vrátit
poskytovateli dotaci v plné výši, a to neprodleně od prokazatelného doručení písemného odstoupení od této
smlouvy.



www.usti-nad-labem.cz

SML……………………..

II.
Účel poskytnutí dotace

1. Poskytovatel poskytuje příjemci dotaci k částečné úhradě nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní
činnosti za rok 2023:

„Podpora tradičních kolektivních a individuálních sportů – částečná úhrada nákladů spojených
s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 2023“

sportovní odvětví: ……………
(dále jen „činnost“)

2. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude činnost realizovat na svou vlastní zodpovědnost, v souladu
s právními předpisy, v souladu s touto smlouvou a s „Programem pro poskytování dotací v oblasti SPORTU
v roce 2023 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem““ (dále jen „Program“), který byl schválen Radou
města Ústí nad Labem dne 19. 9. 2022 usnesením č. 2968/122R/22.

3. Podmínky a pravidla stanovená v tomto Programu jsou pro příjemce i poskytovatele závazná.

4. Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne ……., identifikační číslo žádosti …….
(vlastní identifikátor ……….).

III.
Podmínky použití dotace, práva a povinnosti příjemce

1. Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně k účelu uvedenému v čl. II.
odst. 1. této smlouvy.

2. Dotace je poskytnuta přísně účelově a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných nákladů vzniklých
v kalendářním roce, ve kterém byla dotace poskytnuta, tj. uznatelné náklady uvedené ve finančním vypořádání
dotace musí být s uskutečnitelným daňovým plněním za období roku 2023. Finanční vypořádání dotace musí
být v souladu s podmínkami, které jsou součástí vyhlášeného dotačního programu. Prostředky nelze převádět
do roku následujícího. Činnost musí být realizována v roce poskytnutí dotace. Dotace musí být použita
na náklady uvedené v podané žádosti, příp. v podané žádosti o změnu údajů (sloupec „z toho náklady hrazené
z dotace“).

3. Podmínky, které je příjemce povinen dodržet a jejichž nesplnění je podle této smlouvy považováno za porušení
méně závažných povinností ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., a bude podle
ustanovení  10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. za takovéto porušení uložen odvod nižší, než odpovídá výši
neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, a to ve výši uvedených procent dle jednotlivých
ustanovení této smlouvy

4. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, tj. zejména zákonem č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), a zajistit řádné a oddělené
sledování čerpání dotace. Příjemce, který nevede účetnictví podle tohoto zákona, je povinen vést daňovou
evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby
příslušné doklady vztahující se k finanční dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona
o účetnictví, s výjimkou § 11 odst. 1 písm. f) tohoto zákona, a aby předmětné doklady byly správné, úplné,
průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvanlivost a aby
uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k finanční dotaci (na dokladech musí být
jednoznačně uvedeno, že se vážou k dotaci).

5. Příjemce se zavazuje, že povede evidenci o příjmech a výdajích, výnosech a nákladech souvisejících s činností
dle čl. II odst. 1 na zvláštních analytických účtech nebo na samostatném středisku či zakázce tak, aby bylo
průkazné, zda konkrétní příjem a výdej nebo výnos a náklad je či není vykazován na činnost dle čl. II. odst. 1.
Příjemci, kteří vedou pouze daňovou evidenci či tzv. „jednoduché“ účetnictví, budou postupovat analogicky.
Odvod za toto porušení rozpočtové kázně se stanoví ve výši 10% z částky poskytnuté dotace.

6. Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití
dotace uvedením že je částka „plně čerpána z dotace SMÚ č. …..“ či částečně čerpána z dotace SMÚ č.
…… ve výši ……Kč“, případně jinou formou označení dokladu vč. čísla smlouvy. Příjemce uvede toto
označení zejména na originálech výdajových pokladních dokladů a dále pak na originálech faktur,
zjednodušených daňových dokladech, smlouvách a dohodách o PP či PČ (pokud na jejich základě probíhá
fakturace či platba).
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7. Příjemce je povinen předložit poskytovateli v termínu dle čl. III. odst. 10 této smlouvy finanční vypořádání dotace
(dále jen „Vypořádání dotace“). Vypořádání dotace musí být podáno a odesláno prostřednictvím dotačního
portálu města Ústí nad Labem https://dotace.usti-nad-labem.cz/ (vypořádání dotace musí být vyplněno přes
dotační portál města Ústí nad Labem a odesláno prostřednictvím datové zprávy).
Vypořádání dotace musí obsahovat veškeré náležitosti uvedené v dotačním portálu města Ústí nad Labem,
příp. další povinné přílohy dle této smlouvy nebo dle Programu.

8. Náklady předkládané do vypořádání dotace musí souhlasit s rozpočtem, který byl předložen při podání
žádosti („z toho náklady hrazené z požadované dotace“). V případě změny je nezbytné v dostatečném
časovém předstihu (nejméně 15 dní) před termínem vypořádání dotace podat žádost o změnu rozpočtu a to
přes dotační portál města Ústí n/L.
Pokud je žádost akceptována, musí doklady předkládané do vypořádání dotace souhlasit s touto změnou
rozpočtu. Této změně však nemusí být vyhověno. Žadatel může podat pouze jednu žádost o změnu rozpočtu.
Náklady budou v rozpočtu rozděleny do čtyř částí – materiálové náklady, nemateriálové náklady - služby,
majetek a personální náklady. Žádosti o změnu údajů v předkládaném rozpočtu se předkládají pouze při
změnách mezi jednotlivými čtyřmi celky (např. mezi službami a personálními náklady). V rámci celku (např.
služby) lze rozpočet měnit bez předkládání žádosti o změnu údajů.

9. Poskytnutá dotace je účelovou dotací ke krytí nejvýše 70% celkových nákladů činnosti, na jejíž realizaci je
dotace poskytnuta.

10. Použití dotace k účelu uvedenému v čl. II. odst. 1. této smlouvy dokladuje příjemce poskytovateli předložením
finančního vypořádání dotace:
a) vypořádání I. části poskytnuté dotace (dle čl. I. odst. 2. této smlouvy) nejpozději do 31. 7. 2023

· k I. části Vypořádání dotace se v čitelné podobě dokládá:
- úplná složka účetních dokladů, které jsou nárokovány jako čerpání dotace, a to naskenované a

vložené prostřednictvím dotačního portálu města Ústí nad Labem (kopie se nesmí překrývat a musí
být zcela čitelné); Ve vypořádání dotace se nedokládají smlouvy. Originály smluv budou
zkontrolovány samostatně v sídle poskytovatele dotace nebo v sídle příjemce dotace dle předchozí
dohody. Z kontroly bude proveden zápis.

- výpis z analytického účtu z účetnictví organizace, kde je přidělená dotace vedena příp. kopie daňové
evidence – nejedná se o výpis z bankovního účtu;

- doklad o přijetí dotace (kopie výpisu z účtu);
- pokud jsou předkládány dohody o provedení práce, je součástí vypořádání dotace přehledný rozpis

výše zákonných odvodů atp. tak, aby bylo zcela jasné, jaké náklady jsou do vypořádání započítány,
a to i s jasným označením na výpisu z bankovního účtu, kde jsou tyto náklady hrazeny;

- propagační materiály související s účelem poskytnuté dotace;
- fotografie související s účelem poskytnuté dotace;
- zpráva o činnosti za I. pololetí roku 2023;
- dokumenty dle čl. IV. odst. 2 a 4 této smlouvy.
- další povinné přílohy dle uzavřené smlouvy či tohoto programu;

b) vypořádání II. části poskytnuté dotace (dle čl. I. odst. 2. této smlouvy) nejpozději do 29. 2. 2024
· ke II. části Vypořádání dotace se v čitelné podobě dokládá:

- úplná složka účetních dokladů, které jsou nárokovány jako čerpání dotace, a to naskenované a
vložené prostřednictvím dotačního portálu města Ústí nad Labem (kopie se nesmí překrývat a musí
být zcela čitelné); Ve vypořádání dotace se nedokládají smlouvy. Originály smluv budou
zkontrolovány samostatně v sídle poskytovatele dotace nebo v sídle příjemce dotace dle předchozí
dohody. Z kontroly bude proveden zápis.

- výpis z analytického účtu z účetnictví organizace, kde je přidělená dotace vedena příp. kopie daňové
evidence – nejedná se o výpis z bankovního účtu;

- doklad o přijetí dotace (kopie výpisu z účtu);
- pokud jsou předkládány dohody o provedení práce, je součástí vypořádání dotace přehledný rozpis

výše zákonných odvodů atp. tak, aby bylo zcela jasné, jaké náklady jsou do vypořádání započítány,
a to i s jasným označením na výpisu z bankovního účtu, kde jsou tyto náklady hrazeny;

- propagační materiály související s účelem poskytnuté dotace;
- fotografie související s účelem poskytnuté dotace;
- zpráva o činnosti za II. pololetí roku 2023;
- dokumenty dle čl. IV. odst. 2 a 4 této smlouvy.
- další povinné přílohy dle uzavřené smlouvy či tohoto programu.

c) výkaz zisku a ztrát (ke dni 31. 12. 2023) za společnost předložit nejpozději do 30. 6. 2024
d) rozvahy (ke dni 31. 12. 2023) za společnost předložit nejpozději do 30. 6. 2024
e) výroční zprávu za rok 2023 předložit nejpozději do 30. 6. 2024 (předloží pouze společnosti, kterým to
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ukládá zákon).

11. Příjemce dotace je povinen hradit náklady uplatňované z dotace pouze z účtu, na který mu byla dotace
poskytnuta, a který je uveden v záhlaví této smlouvy. Používá-li příjemce dotace ke své činnosti i jiný účet,
než je uveden v záhlaví této smlouvy, pak lze hradit náklady uplatňované z dotace i z takového účtu, který byl
uveden v žádosti o dotaci a této smlouvě.

12. Pokud příjemce ze závažných důvodů nebude schopen předložit příslušné finanční vypořádání dotace
v termínu uvedeném v článku III. odst. 10 této smlouvy, může v časovém předstihu, tj. minimálně 30 dnů před
uplynutím tohoto termínu požádat se zdůvodněním poskytovatele dotace o prodloužení termínu předložení
finančního vypořádání dotace. Této žádosti však nemusí poskytovatel vyhovět. Změnu termínu finančního
vypořádání dotace lze provádět pouze formou písemných postupně vzestupně číslovaných dodatků, které
budou jako dodatky výslovně označeny, a to na základě dohody obou smluvních stran.

13. Příjemce je povinen průběžně informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání
zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho
pohledávky. Zejména je příjemce povinen oznámit poskytovateli do 5 dnů od jejich vzniku takové skutečnosti
nebo události, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik, transformaci, sloučení či splynutí
s jiným subjektem, změnu statutárního orgánu příjemce, či změnu vlastnického vztahu k věci, na niž se dotace
poskytuje.
Odvod za toto porušení rozpočtové kázně se stanoví ve výši 1% z částky poskytnuté dotace.

14. Příjemce se zavazuje, že jak při realizaci, tak po jejím ukončení, bude dbát dobrého jména poskytovatele a
že bude činnost realizovat v souladu s právními předpisy, touto smlouvou a Programem.
Odvod za toto porušení rozpočtové kázně se stanoví ve výši poskytnuté dotace.

15. Příjemce je povinen po dobu deseti let od skončení realizace činnosti archivovat následující podkladové
materiály:
a) tuto smlouvu
b) originály dokladů prokazující čerpání dotace
c) evidenci účetnictví (včetně analytického vedení dotace), kde budou zavedeny doklady prokazující čerpání

dotace
d) finanční vypořádání dotace.
Odvod za toto porušení rozpočtové kázně se stanoví ve výši poskytnutých prostředků na výdaj, který je
chybějícím dokladem prokazován v případě, že neexistuje ani kopie dokladu. V případě, že existují kopie
dokladu, je možné vyměřit nižší odvod a to ve výši 2% z částky dokladu nárokované do vypořádání dotace.
Odvod se neukládá v případě, že absenci dokladů způsobil zásah vyšší moci (např. požár, záplavy apod.).

16. Příjemce je povinen zachovat nejvyšší ………… soutěž (……….) ve městě Ústí nad Labem. V případě
sestupu z této soutěže, má sportovní klub roční ochrannou lhůtu k navrácení do této soutěže.

17. Příjemce je povinen umožnit na své utkání a zápasy vstup pro děti do 120 cm a seniory nad 65 let
zdarma.
Odvod za toto porušení rozpočtové kázně se stanoví ve výši 1% z částky poskytnuté dotace.

IV.
Publicita

1. Příjemce se zavazuje v průběhu realizace činnosti prokazatelně a vhodným způsobem prezentovat statutární
město Ústí nad Labem. Vhodné způsoby prezentace jsou uvedeny v tomto článku odst. 4.

2. Příjemce se zavazuje uvádět logo statutárního města Ústí nad Labem ve správném formátu a ve vhodné
velikosti na všech propagačních či jiných materiálech, vztahujících se k akci v rámci činnosti a činnosti samotné.
Žadatel ručí za správnost a kvalitu použití loga dle grafického manuálu, který je k dispozici na webových
stránkách města Ústí nad Labem www.usti-nad-labem.cz .

3. Tradiční kolektivní a individuální sporty
Příjemce dotace má povinnost dodržet tyto uvedené podmínky:
- statutární město Ústí nad Labem bude prezentováno jako generální nebo hlavní partner a logo města

tak bude umístěno mezi těmito partnery;
- viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místě konání činnosti, v rozsahu

odpovídajícímu rozsahu akce v rámci činnosti;
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- příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků uvést fakt, že činnost byla
podpořena statutárním městem Ústí nad Labem;

- logo poskytovatele umístěné (v souladu s logo manuálem) na pozvánkách, plakátech, programech,
vstupenkách souvisejících s činností;

- umístění aktivního odkazu www.usti-nad-labem.cz na internetových stránkách souvisejících
s dotovanou činností;

- v případě videoprojekce odvysílání loga poskytovatele na obrazovce či plátně;
- prezentace poskytovatele na sportovních dresech, příp. na dalším sportovním oblečení;
- oficiální pozvání zástupců poskytovatele, volný vstup do VIP prostor pro zástupce poskytovatele.

Příjemce dotace má dále povinnost dodržet alespoň jedno z níže uvedených:
- prezentace poskytovatele moderátorem v průběhu konání akce v rámci činnosti;
- verbální prezentace poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích pořádaných u příležitosti pořádání

akce v rámci činnosti;
- písemná prezentace poskytovatele v mediích s uvedením, že akce v rámci činnosti byla podpořena

statutárním městem Ústí nad Labem.

4. V případě, že příjemce prokazatelně doloží, že tištěné propagační materiály již nemohl opatřit logem města ani
před termínem konání akce v rámci činnosti avšak až po podpisu smlouvy, nebude tato podmínka požadována
(např. v případě, že propagační materiály jsou již v tisku). Toto ustanovení se však netýká dalších způsobů
prezentace.

5. Příjemce doloží skutečnosti dle odst. 2 a 4 tohoto článku takto:
- vytištěný náhled webové stránky, kde bylo umístěno logo poskytovatele;
- vytištěný náhled prezentace na sociálních sítích;
- výtisk propagačních materiálů (leták, plakát, brožura, katalog, vstupenka, propozice atp., v případě např.

billboardů doložit fotografii);
- fotografie prezentace poskytovatele v místě konání akce v rámci činnosti (propagační banner, videoprojekce

atp.);
- fotografie z místa konání akce v rámci činnosti;
- fotografie dokládající umístění loga statutárního města Ústí nad Labem na sportovním oblečení

sportovce/sportovců;
- výtisk periodika, kde byla akce v rámci činnosti a samotná činnost subjektu inzerována – příp. kopii této

inzerce;
- články v tištěných médiích, náhledy webových stránek médií atp.;
- v případě verbální prezentace doložit videozáznam, příp. jiný záznam s touto prezentací.

7. Odvod za porušení rozpočtové kázně bude stanoven ve výši 1% z poskytnuté částky dotace za nedodržení
každého jednoho z uvedených způsobů prezentace, maximálně však do výše 5% z částky poskytnuté dotace.

8. Propagační komponent s logem statutárního města Ústí nad Labem (X-banner, rollup, nafukovací brána,
reklamní kapka) si může příjemce zapůjčit na Odboru školství, kultury a sportu před konáním akce v rámci
činnosti. Zapůjčené propagační komponenty je příjemce po skončení akce v rámci činnosti povinen neprodleně
vrátit zpět na OŠKS.
V případě zničení nebo ztráty propagačních komponentů bude požadována plná úhrada.
Příjemce dotace v dotační kategorii „tradiční kolektivní a individuální sporty“ má povinnost propagační
komponent jako je plachta, banner apod. s logem města Ústí nad Labem vyhotovit na své náklady.

V.
Kontrola

1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích
a zákonem č. 250/2000 Sb., 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 vznik uznatelných nákladů v souladu s účelem použití, zavedení účetních dokladů do účetní
evidence a využití prostředků v souladu s účelem použití.

3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu, jak v průběhu, tak i po uplynutí doby platnosti této
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smlouvy, a to ještě po dobu deseti let od ukončení financování ze strany poskytovatele.

4. Za pravdivost i správnost finančního vypořádání dotace odpovídá osoba oprávněná jednat jménem příjemce.

5. Odvod za porušení rozpočtové kázně při porušení ustanovení čl. V. odst. 2 a 3 bude stanoven odvod ve výši
poskytnuté dotace.

VI.
Důsledky porušení povinností příjemce

1. V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové kázně, poskytovatel při
něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb. Porušením rozpočtové kázně se dle ustanovení §
22 odst. 1 písm. a) tohoto zákona rozumí každé neoprávněné použití, nebo zadržení peněžních prostředků
poskytnutých jako dotace z rozpočtu územního samosprávného celku.

2. Neoprávněným použitím peněžních prostředků dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy je jejich použití, kterým byla
porušena povinnost stanovená právním předpisem nebo touto smlouvou či Programem. Dále se za
neoprávněné použití peněžních prostředků podle čl. VI. odst. 1. této smlouvy považuje:
a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, stanovené

právním předpisem nebo touto smlouvou či Programem, ke kterému došlo po připsání peněžních
prostředků na účet příjemce,

b) porušení povinnosti stanovené pod písm. a) tohoto odstavce, ke kterému došlo před připsáním peněžních
prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na účet
příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně,

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto peněžní prostředky použity.

3. Výjimku z ustanovení v čl. VI. odst. 1. a 2. této smlouvy určí vymezené podmínky, jejichž porušení bude
považováno za méně závažné a za které se uloží odvod za porušení rozpočtové kázně nižší, než částka
odpovídající neoprávněně použitým nebo zadrženým peněžním prostředkům. Podmínky, jejichž porušení bude
považováno za méně závažné, jsou následující:
a) V případě, že v předloženém vypořádání dotace dle čl. III odst. 7 této smlouvy budou zjištěny

administrativní chyby, může být nařízen odvod do výše 5% z celkové částky poskytnuté dotace nebo
z poskytnuté dotace, v souvislosti s jejichž použitím došlo k porušení rozpočtové kázně (tj. z výše
neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků). Za administrativní nedostatky se pro
potřeby této smlouvy považují chyby v psaní a počtech, kterými příjemce dokazuje použití dotace
v souladu se smluvně stanoveným účelem.

b) V případě porušení čl. III. odst. 10. této smlouvy tzn. předložení finančního vypořádání dotace vč.
povinných příloh po stanoveném termínu, bude nařízen odvod za porušení rozpočtové kázně následovně:

a. 0,25% za každý den prodlení z částky poskytnuté dotace, max. však do 20 dní,
b. 10% z částky poskytnuté dotace, je-li doloženo o 21 a více dní později,
c. 15% z částky poskytnuté dotace, je-li předloženo až po zahájení řízení o porušení rozpočtové

kázně ve lhůtě stanovené správcem daně, vždy však před vystavením platebního výměru.

c) v případě porušení čl. III. odst. 6. této smlouvy, tzn. absence záznamu o čerpání dotace na jednotlivých
účetních dokladech, bude nařízen odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 5% z částky uplatňované
dokladem do finančního vypořádání dotace za každý jednotlivý účetní případ (tzn. účetní případ = účetní
doklad + doklad prokazující jeho úhradu).

d) v případě porušení čl. III. odst. 5. této smlouvy, tzn., v případě nedodržení povinnosti vést odděleně
sledování čerpání dotace v účetnictví příjemce dotace (analytická evidence), bude nařízen odvod do výše
10% z celkové částky poskytnuté dotace.

e) v případě porušení čl. IV. odst. 2. a 4. této smlouvy, tzn., že příjemce řádně a prokazatelně nedoloží, jakým
vhodným způsobem prezentoval statutární město Ústí nad Labem, zejména jak viditelně uváděl logo
statutárního města Ústí nad Labem na všech písemnostech či jiných formách propagace akce v rámci
činnosti či činnosti samotné, která souvisí s účelem poskytnuté dotace, bude nařízen odvod ve výši 1%
z poskytnuté částky dotace za nedodržení každého jednoho z uvedených způsobů prezentace, maximálně
však do výše 5% z částky poskytnuté dotace. Toto je příjemce povinen doložit přílohami, které jsou
uvedeny ve formuláři „finanční vypořádání“ příslušné kategorie vyhlášeného dotačního programu.

4. Pokud dojde k porušení rozpočtové kázně dle méně závažných podmínek, které jsou uvedeny v čl. VI. odst. 3.
písm. a) c) d) e) této smlouvy, jejichž porušení je dle této smlouvy považováno za méně závažné a jejich
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podstata umožňuje nápravu, vyzve poskytovatel příjemce k provedení nápravy, a to ve lhůtě 30 dní. Lhůta
počíná běžet dnem následujícím po doručení výzvy k provedení opatření k nápravě.

V případě, že příjemce ve stanovené lhůtě méně závažná porušení odstraní, bude na něj, v rozsahu, v jakém
úspěšně provedl opatření k nápravě, pohlíženo jakoby k porušení rozpočtové kázně nedošlo.

V případě, že příjemce ve stanovené lhůtě nápravu neučiní, je toto porušení považováno za závažné porušení
rozpočtové kázně a poskytovatel písemně vyzve příjemce k vrácení poskytnuté dotace nebo její části a to do
15 pracovních dnů od písemného vyrozumění na účet poskytovatele, který je uveden v záhlaví smlouvy.

5. Použití dotace v rozporu se stanoveným účelem podle čl. II. odst. 1. této smlouvy je závažné porušení
rozpočtové kázně a příjemce je povinen poskytnutou dotaci vrátit poskytovateli v plné výši, a to do 15 pracovních
dnů od písemného vyrozumění na účet statutárního města Ústí nad Labem, který je veden v záhlaví této
smlouvy pod variabilním symbolem 12301.
O vrácení finanční dotace příjemce informuje poskytovatele prostřednictvím dotačního portálu města Ústí nad
Labem. Příjemci bude v tomto případě také vyměřeno penále v zákonné výši z neoprávněně použitých
prostředků, a to ode dne kdy došlo k tomuto porušení. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo
k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání vrácených peněžních prostředků na účet poskytovatele.

6. Pokud se prokáže, že údaje uvedené v čl. IX. odst. 8., které příjemce podpisem této smlouvy potvrdil, nejsou
pravdivé, bude příjemci nařízeno vrátit poskytovateli dotaci a to v celé výši a bude vyměřeno penále v zákonné
výši z neoprávněně použitých prostředků, a to ode dne, následujícího po dni připsání peněžních prostředků na
účet příjemce, do dne připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele.

7. Pokud příjemce nevyužije možnosti vrácení dotace nebo její části ve stanovené lhůtě, bude na zjištěné porušení
podmínek pohlíženo jako na porušení rozpočtové kázně. S příjemcem dotace bude zahájeno řízení o uložení
odvodu za porušení rozpočtové kázně. Příjemci bude v tomto případě vyměřeno také penále v zákonné výši z
neoprávněně použitých prostředků, a to ode dne, kdy došlo k tomuto porušení. Penále se počítá ode dne
následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání vrácených peněžních prostředků
na účet poskytovatele.

8. Dotace či její části se považují za vrácené dnem, kdy byly peněžní prostředky připsány v plné výši na účet
poskytovatele.

9. Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou bezhotovostního převodu na účet
poskytovatele, v termínu a na číslo účtu, které poskytovatel příjemci sdělí.

10. Uvedení nepravdivých údajů ve finančním vypořádání je důvodem pro vrácení celé výše finanční dotace,
poskytnuté na činnost dle čl. II. odst. 1 této smlouvy a může dojít k trvalému vyloučení subjektu z finanční
podpory města v této i v dalších oblastech.

VII.
Výpověď a zrušení smlouvy

1. Závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit výpovědí nebo dohodou na základě písemného návrhu
na zrušení smlouvy.

2. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět s udáním důvodů. Výpovědní lhůta
činí 14 dnů a počíná běžet 1. dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně na adresu
uvedenou v záhlaví smlouvy. V případě pochybností se má za to, že výpověď byla doručena 3. den od jejího
odeslání.

3. Po doručení výpovědi poskytovateli nebo příjemci dotace bude uvolňování finančních prostředků pozastaveno.

4. Důvody pro vypovězení smlouvy ze strany poskytovatele:
a) použití dotace (případně její části) v rozporu s účelem, který je stanoven touto smlouvou a porušení

podmínek čerpání a finanční vypořádání dotace, které jsou uvedeny Programu;
b) nedodržení termínu pro použití dotace stanoveného v této smlouvě;
c) neumožnění poskytovateli provést kontrolu dle čl. V. této smlouvy;
d) uvedení nepravdivých údajů dle čl. IX. odst. 8. této smlouvy;
e) v době trvání smlouvy bude podán insolvenční návrh na majetek příjemce, nebo bude rozhodnuto o vstupu

příjemce do likvidace.
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5. Pro případ, kdy příjemce nebude činnost realizovat (provozovat), je kterákoli ze smluvních stran oprávněna
smlouvu vypovědět.

6. V případě ukončení smlouvy dle tohoto článku je příjemce povinen vrátit dotaci, a to v plné výši poskytovateli,
nejpozději k 15. dni od ukončení platnosti a účinnosti této smlouvy. Nevrátí-li příjemce dotaci v tomto termínu,
považují se veškeré finanční prostředky dotace poskytnuté příjemci do této doby za zadržené.

7. Výpovědí smlouvy zanikají práva a povinnosti smluvních stran, vyjma smluvních ustanovení týkajících se řešení
sporů mezi smluvními stranami, sankčních ustanovení a jiných ustanovení, která podle projevené vůle
smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

8. Návrh na zrušení smlouvy musí být podán písemně a doručen druhé smluvní straně. Pokud druhá smluvní
strana se zrušením smlouvy souhlasí, zašle písemný souhlas smluvní straně, která návrh na zrušení podala.
Dnem doručením tohoto písemného souhlasu smlouva zaniká.

9. Návrh na zrušení smlouvy lze podat jen z důvodů vymezených v ustanovení § 167 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád.

VIII.
Ostatní ujednání

1. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu (jména), adresy (sídla), názvu činnosti a výše poskytnuté
dotace, případně dalších údajů uvedených ve zvláštních právních předpisech.

2. Příjemce souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“), pro
účely dotačního řízení. Je-li příjemcem fyzická osoba, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu
jméno, příjmení, rodné číslo, popř. datum narození a místa trvalého pobytu, a to ke všem úkonům souvisejícím
s dotačním řízením a s případným uvedením svých osobních údajů na tiskových materiálech určených k
projednávání Radou města Ústí nad Labem a Zastupitelstvem města Ústí nad Labem, jakožto i na internetových
stránkách poskytovatele dotace, a to po dobu nezbytnou k projednávání této záležitosti a k realizaci rozhodnutí
příslušného orgánu poskytovatele a dále po dobu, po kterou je poskytovatel povinen podle právních předpisů
dokumenty obsahující osobní údaje příjemce zpracovávat, popř. archivovat. (Souhlas se zpracováním osobních
údajů je přílohou žádosti o dotaci.)

3. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že statutární město Ústí nad Labem (poskytovatel), jako orgán
územní samosprávy, je povinno poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují,
že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označen za obchodní tajemství.

4. Vzájemný styk a doručování se řídí platnými právními předpisy.

5. Příjemce dotace prohlašuje, že:
a) poskytovatel je oprávněn, pokud postupuje podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných
údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových
dokladech, předávacích protokolech, finančním vypořádání či jiných písemnostech),

b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř., které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního
vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu
směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.

IX.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy
v Registru smluv.

Pro účinky podepisování smlouvy platí, že podpisy musí být na téže listině. Jsou-li strany přítomny současně,
je smlouva uzavřena okamžikem připojení podpisu přítomných smluvních stran. Nejsou-li smluvní strany
přítomny a podepisování se děje distančně, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy návrh smlouvy opatřený
podpisem druhé smluvní strany, dojde zpět navrhovateli smlouvy.
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2. V případě rozporu mezi zněním ustanovení obsažených ve smlouvě a zněním ustanovení obsažených v
Programu, se použijí ustanovení obsažená ve Smlouvě.

3. Změny smluvního vztahu schválené Radou města Ústí nad Labem či Zastupitelstvem města Ústí nad Labem
(účel činnosti a výše poskytnuté dotace) lze provádět pouze formou písemných postupně vzestupně číslovaných
dodatků, které budou jako dodatky výslovně označeny, a to na základě dohody obou smluvních stran. Ostatní
změny smluvního vztahu (např. změna názvu příjemce, změna sídla, statutárního orgánu či bankovního účtu
apod.) mohou být měněny jednostranným písemným oznámením smluvní strany.

4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se na smlouvu a právní vztahy z ní vyplývající příslušná
ustanovení správního řádu, případně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, s výjimkou uvedenou v ustanovení § 170 správního řádu a ustanovení zákona č. 250/2000
Sb., a zákona o finanční kontrole.

5. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží příjemce a jedno vyhotovení obdrží
poskytovatel.

6. Příjemce svým podpisem stvrzuje správnost údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, především pak název,
adresu (sídlo), IČ a číslo bankovního účtu.

7. Smluvní strany prohlašují, že žádost o poskytnutí dotace a Program mají k dispozici, a že je příjemci
jejich obsah znám. Příjemce se zavazuje, že pravidla dotačního Programu bude při realizaci činnosti dodržovat
a plnit všechny podmínky tam obsažené, a to zejména Podmínky využití dotace obsažené v čl. VI.
a v jednotlivých kategoriích dotačního Programu, Podmínky čerpání a finanční vypořádání dotace uvedené
v čl. IX. a Závěrečná ustanovení uvedená v čl. X.

8. Příjemce svým podpisem stvrzuje, že nemá k datu podpisu smlouvy závazky po lhůtě splatnosti vůči
veřejným rozpočtům, rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem, jeho městským obvodům a organizacím
zřizovaných městem Ústí nad Labem. Proti příjemci není a v posledních 3 letech nebylo zahájeno insolvenční
řízení. Vůči žadateli nebylo v posledních 3 letech vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl
zamítnut pro nedostatek jeho majetku. Příjemce není veden jako dlužník v insolvenčním rejstříku dle zákona č.
182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Proti příjemci
nebyl vydán Komisí (EU) inkasní příkaz ke zpětnému získání neoprávněně vyplacené podpory, v návaznosti na
rozhodnutí Komise (EU), jímž je vyplacená podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelná s vnitřním trhem.

9. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů, provede uveřejnění této smlouvy o poskytnutí dotace v Registru smluv.

10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a
vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Za poskytovatele: Za příjemce:

V Ústí nad Labem, dne …………………… V Ústí nad Labem, dne …………………………

………...................................................…..........                                       …………..….......................................................
Statutární město Ústí nad Labem                                                                      příjemce

jméno a příjmení                                                                              jméno a příjmení
osoby oprávněné jednat za poskytovatele                                          osoby oprávněné jednat za příjemce
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Smlouva o poskytnutí dotace
uzavřena formou smlouvy veřejnoprávní v souladu s ustanovením § 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.,“)

Smluvní strany

Statutární město Ústí nad Labem
se sídlem: Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem
IČ: 000 81 531
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, a.s.
Číslo účtu: 5017001555/5500
Zastoupené: ………….
Pověřená osoba: …………..
Kontaktní osoba: osoba, se kterou bude jednáno
E-mail: ………….
Telefon: ………….
jako poskytovatel (dále jen ”poskytovatel”)

a

…………………………. (název subjektu)
se sídlem ……………
IČ: ……………
Zastoupený: ……………
Pověřená osoba: ……………
Bankovní spojení: ……………
Číslo účtu: ……………
jako příjemce (dále jen ”příjemce”)

Příjemce je zapsán ve veřejném rejstříku u …………………….., oddíl ……… vložka ………

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen „smluvní strana“ nebo společně jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace
(dále jen „smlouva“)

k realizaci činnosti

„Podpora tradičních kolektivních a individuálních sportů – částečná úhrada nákladů spojených
s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za I. pololetí roku 2023“

sportovní odvětví ………….

(dále jen „činnost“)

I.
Předmět smlouvy

1. Na základě usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem ze dne ……. č. ……. poskytne poskytovatel příjemci
neinvestiční účelovou dotaci ve výši …………….,- Kč, slovy: ……………… korun českých, (dále jen „dotace“).

2. Dotaci poskytne poskytovatel příjemci jednorázově ve výši ………….. Kč (slovy: ………...…. korun  českých) do
15 pracovních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet příjemce
uvedený v záhlaví této smlouvy.

3. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „zákon o obcích“) a zákonem č. 250/2000 Sb.

TKIS_2023_vzorová_smlouva_a_dospělí_hokej_fotbal.pdf k usnesení č. 29/3Z/22
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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 (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou
finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

5. Činnost nenaplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování EU. Poskytnutá podpora je
slučitelná s vnitřním trhem dle ustanovení čl. 107 odst. 3 Smlouvy o fungování EU.

6. Příjemce dotace se v souvislosti s posouzením veřejné podpory vyhotovené Advokátní kanceláří HOLEC,
ZUSKA & PARTNEŘI DNE 2. 1. 2017 touto smlouvou zavazuje, že bude vykonávat pouze takovou činnost,
která bude vykonávána výhradě na národní úrovni a bez přeshraničních prvků, a to tak, aby nedocházelo
k narušení hospodářské soutěže a ani k ovlivňování obchodu mezi členskými státy EU. Zejména se příjemce
zavazuje, že nebude vykonávat následující činnosti:
· nakupovat - prodávat hráče v rámci členských států EU;
· účastnit se soutěží v rámci členských států EU;
· přijímat a umožňovat reklamu soukromým subjektům v rámci zemí EU (nebude umožňovat reklamu

subjektům mimo hranice ČR – ze zemí EU);
· pronajímat sportoviště subjektům v rámci členských států EU;
· inzerovat své aktivity v rámci členských států EU;
· poskytovat vícejazyčné informace o svých aktivitách (ani na webových stránkách, či jiných tiskovinách),

nebo;
· další činnost zde neuvedené, které by přímo i nepřímo souvisely s narušením hospodářské soutěže či s

ovlivňování obchodu mezi členskými státy EU.
Uvedené činnosti je možné vykonávat pouze na národní úrovni v rámci území ČR a zároveň vykonávané
činnosti nesmí obsahovat jakýkoli přeshraniční prvek.

7. Příjemce se zavazuje, že veškeré smluvní závazky, které budou z jeho strany uzavírány, budou uzavírány
v souladu s odst. 6 této smlouvy tak, aby přímo i nepřímo nedocházelo k narušení hospodářské soutěže či k
ovlivňování obchodu mezi členskými státy EU.
Smluvní strany prohlašují, že jsou seznámeny s právními předpisy ES/EU a s právními předpisy České
republiky, které se vztahují k poskytování veřejné podpory, tedy že jsou si zejména vědomy toho, že konečné
a závazné rozhodnutí o tom, zda dotace je čí není slučitelná se společným trhem a zda se tedy jedná ve smyslu
práva ES/EU o dotaci povolenou či nepovolenou, náleží pouze Evropské komisi. Příjemce si je vědom, že pokud
by Evropská komise dospěla k rozhodnutí, že příjemce obdržel nepovolenou veřejnou podporu, je povinen ji
vrátit poskytovateli, a to včetně úroků ve výši, jaký obvykle poskytují bankovní instituce v daném místě a čase.

8. Příjemce je povinen se na žádost poskytovatel podrobit kontrole zaměřené na ověření, zdali závazky uvedené
v odst. 6 tohoto článku jsou dodržovány a vykonávaná činnost příjemce nevedla nebo by nemohla vést k
narušení hospodářské soutěže nebo k ovlivňování obchodu mezi členskými státy EU. Příjemce je zejména
povinen s poskytovatelem konzultovat všechny právní úkony, které vedly nebo by mohly vést k narušení
hospodářské soutěže nebo k ovlivňování obchodu mezi členskými státy EU. V tomto případě je příjemce vždy
povinen postupovat dle pokynů poskytovatele. Výslovně se příjemce zavazuje, že poskytovateli umožní kontrolu
dle níže uvedeného:
a) Příjemce zpřístupní pověřenému zástupci poskytovatele účast na valných hromadách či jiných jednání

příjemce s tím, že pověřený zástupce poskytovatele bude oprávněn vznášet připomínky a námitky
k úkonům, které příjemce bude na valné hromadě či jiných jednáních projednávat, pokud bude zřejmé, že
projednávané úkony by vedly nebo by mohly vést k narušení hospodářské soutěže nebo k ovlivňování
obchodu mezi členskými státy EU.

b) Pověřený zaměstnanec poskytovatele je dále oprávněn vykonávat jednou za měsíc průběžnou kontrolu,
zdali vykonávané činnosti příjemce jsou v souladu s odst. 6 tohoto článku.

c) Pověřený zaměstnanec poskytovatele je dále oprávněn vykonávat kontrolu vždy před koncem a začátkem
sezony zaměřenou na uzavření a ukončení hráčských smluv, reklamní smlouvy, popř. další smlouvy, které
budou příjemcem uzavírány či ukončovány.

Uvedená kontrola bude probíhat nad rámec kontroly stanovené v čl. IV této smlouvy. Při výkonu kontroly
uvedené v tomto odstavci je možné postupovat obdobně dle čl. IV této smlouvy a dle Programu pro
poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2023 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem.

9. Pokud příjemce bude prokazatelně postupovat v rozporu s odst. 6 tohoto článku je poskytovatel oprávněn od
této smlouvy okamžitě odstoupit. V případě odstoupení od této smlouvy je příjemce dotace povinen vrátit
poskytovateli dotaci v plné výši, a to neprodleně od prokazatelného doručení písemného odstoupení od této
smlouvy.
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II.
Účel poskytnutí dotace

1. Poskytovatel poskytuje příjemci dotaci k částečné úhradě nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní
činnosti za rok 2023:

„Podpora tradičních kolektivních a individuálních sportů – částečná úhrada nákladů spojených
s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za I. pololetí roku 2023 (1. 1. 2023 – 30. 6. 2023)“

sportovní odvětví: ……………
(dále jen „činnost“)

2. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude činnost realizovat na svou vlastní zodpovědnost, v souladu
s právními předpisy, v souladu s touto smlouvou a s „Programem pro poskytování dotací v oblasti SPORTU
v roce 2023 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem““ (dále jen „Program“), který byl schválen Radou
města Ústí nad Labem dne 19. 9. 2022 usnesením č. 2968/122R/22.

3. Podmínky a pravidla stanovená v tomto Programu jsou pro příjemce i poskytovatele závazná.

4. Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne ……., identifikační číslo žádosti …….
(vlastní identifikátor ……….).

III.
Podmínky použití dotace, práva a povinnosti příjemce

1. Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně k účelu uvedenému v čl. II.
odst. 1. této smlouvy.

2. Dotace je poskytnuta přísně účelově a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných nákladů vzniklých
v kalendářním roce, ve kterém byla dotace poskytnuta, tj. uznatelné náklady uvedené ve finančním vypořádání
dotace musí být s uskutečnitelným daňovým plněním za období roku 2023. Finanční vypořádání dotace musí
být v souladu s podmínkami, které jsou součástí vyhlášeného dotačního programu. Prostředky nelze převádět
do roku následujícího. Činnost musí být realizována v roce poskytnutí dotace. Dotace musí být použita
na náklady uvedené v podané žádosti, příp. v podané žádosti o změnu údajů (sloupec „z toho náklady hrazené
z dotace“).

3. Podmínky, které je příjemce povinen dodržet a jejichž nesplnění je podle této smlouvy považováno za porušení
méně závažných povinností ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., a bude podle
ustanovení 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. za takovéto porušení uložen odvod nižší, než odpovídá výši
neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, a to ve výši uvedených procent dle jednotlivých
ustanovení této smlouvy

4. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, tj. zejména zákonem č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), a zajistit řádné a oddělené
sledování čerpání dotace. Příjemce, který nevede účetnictví podle tohoto zákona, je povinen vést daňovou
evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby
příslušné doklady vztahující se k finanční dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona
o účetnictví, s výjimkou § 11 odst. 1 písm. f) tohoto zákona, a aby předmětné doklady byly správné, úplné,
průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvanlivost a aby
uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k finanční dotaci (na dokladech musí být
jednoznačně uvedeno, že se vážou k dotaci).

5. Příjemce se zavazuje, že povede evidenci o příjmech a výdajích, výnosech a nákladech souvisejících s činností
dle čl. II odst. 1 na zvláštních analytických účtech nebo na samostatném středisku či zakázce tak, aby bylo
průkazné, zda konkrétní příjem a výdej nebo výnos a náklad je či není vykazován na činnost dle čl. II. odst. 1.
Příjemci, kteří vedou pouze daňovou evidenci či tzv. „jednoduché“ účetnictví, budou postupovat analogicky.
Odvod za toto porušení rozpočtové kázně se stanoví ve výši 10% z částky poskytnuté dotace.

6. Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití
dotace uvedením že je částka „plně čerpána z dotace SMÚ č. …..“ či částečně čerpána z dotace SMÚ č.
…… ve výši ……Kč“, případně jinou formou označení dokladu vč. čísla smlouvy. Příjemce uvede toto
označení zejména na originálech výdajových pokladních dokladů a dále pak na originálech faktur,
zjednodušených daňových dokladech, smlouvách a dohodách o PP či PČ (pokud na jejich základě probíhá
fakturace či platba).
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7. Příjemce je povinen předložit poskytovateli v termínu dle čl. III. odst. 10 této smlouvy finanční vypořádání
dotace (dále jen „Vypořádání dotace“). Vypořádání dotace musí být podáno a odesláno prostřednictvím
dotačního portálu města Ústí nad Labem https://dotace.usti-nad-labem.cz/ (vypořádání dotace musí být
vyplněno přes dotační portál města Ústí nad Labem a odesláno prostřednictvím datové zprávy).
Vypořádání dotace musí obsahovat veškeré náležitosti uvedené v dotačním portálu města Ústí nad Labem,
příp. další povinné přílohy dle této smlouvy nebo dle Programu.

8. Náklady předkládané do vypořádání dotace musí souhlasit s rozpočtem, který byl předložen při podání
žádosti („z toho náklady hrazené z požadované dotace“). V případě změny je nezbytné v dostatečném
časovém předstihu (nejméně 15 dní) před termínem vypořádání dotace podat žádost o změnu rozpočtu a to
přes dotační portál města Ústí n/L.
Pokud je žádost akceptována, musí doklady předkládané do vypořádání dotace souhlasit s touto změnou
rozpočtu. Této změně však nemusí být vyhověno. Žadatel může podat pouze jednu žádost o změnu rozpočtu.
Náklady budou v rozpočtu rozděleny do čtyř částí – materiálové náklady, nemateriálové náklady - služby,
majetek a personální náklady. Žádosti o změnu údajů v předkládaném rozpočtu se předkládají pouze při
změnách mezi jednotlivými čtyřmi celky (např. mezi službami a personálními náklady). V rámci celku (např.
služby) lze rozpočet měnit bez předkládání žádosti o změnu údajů.

9. Poskytnutá dotace je účelovou dotací ke krytí nejvýše 70% celkových nákladů činnosti, na jejíž realizaci je
dotace poskytnuta.

10. Použití dotace k účelu uvedenému v čl. II. odst. 1. této smlouvy dokladuje příjemce poskytovateli předložením
finančního vypořádání dotace:
a) vypořádání poskytnuté dotace (dle č. I. odst. 2 této smlouvy) nejpozději do 31. 7. 2023

· k vypořádání dotace se v čitelné podobě dokládá:
- úplná složka účetních dokladů, které jsou nárokovány jako čerpání dotace do 30. 6. 2023, a to

naskenované a vložené prostřednictvím dotačního portálu města Ústí nad Labem (kopie se nesmí
překrývat a musí být zcela čitelné); Ve vypořádání dotace se nedokládají smlouvy. Originály smluv
budou zkontrolovány samostatně v sídle poskytovatele dotace nebo v sídle příjemce dotace dle
předchozí dohody. Z kontroly bude proveden zápis.

- výpis z analytického účtu z účetnictví organizace, kde je přidělená dotace vedena příp. kopie daňové
evidence – nejedná se o výpis z bankovního účtu;

- doklad o přijetí dotace (kopie výpisu z účtu);
- pokud jsou předkládány dohody o provedení práce, je součástí vypořádání dotace přehledný rozpis

výše zákonných odvodů atp. tak, aby bylo zcela jasné, jaké náklady jsou do vypořádání započítány,
a to i s jasným označením na výpisu z bankovního účtu, kde jsou tyto náklady hrazeny;

- propagační materiály související s účelem poskytnuté dotace;
- fotografie související s účelem poskytnuté dotace;
- zpráva o činnosti za I. pololetí roku 2023;
- dokumenty dle čl. IV. odst. 2 a 4 této smlouvy.
- další povinné přílohy dle uzavřené smlouvy či tohoto programu;

11. Příjemce dotace je povinen hradit náklady uplatňované z dotace pouze z účtu, na který mu byla dotace
poskytnuta, a který je uveden v záhlaví této smlouvy. Používá-li příjemce dotace ke své činnosti i jiný účet,
než je uveden v záhlaví této smlouvy, pak lze hradit náklady uplatňované z dotace i z takového účtu, který byl
uveden v žádosti o dotaci a této smlouvě.

12. Pokud příjemce ze závažných důvodů nebude schopen předložit příslušné finanční vypořádání dotace
v termínu uvedeném v článku III. odst. 10 této smlouvy, může v časovém předstihu, tj. minimálně 30 dnů před
uplynutím tohoto termínu požádat se zdůvodněním poskytovatele dotace o prodloužení termínu předložení
finančního vypořádání dotace. Této žádosti však nemusí poskytovatel vyhovět. Změnu termínu finančního
vypořádání dotace lze provádět pouze formou písemných postupně vzestupně číslovaných dodatků, které
budou jako dodatky výslovně označeny, a to na základě dohody obou smluvních stran.

13. Příjemce je povinen průběžně informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání
zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho
pohledávky. Zejména je příjemce povinen oznámit poskytovateli do 5 dnů od jejich vzniku takové skutečnosti
nebo události, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik, transformaci, sloučení či splynutí
s jiným subjektem, změnu statutárního orgánu příjemce, či změnu vlastnického vztahu k věci, na niž se dotace
poskytuje.
Odvod za toto porušení rozpočtové kázně se stanoví ve výši 1% z částky poskytnuté dotace.

14. Příjemce se zavazuje, že jak při realizaci, tak po jejím ukončení, bude dbát dobrého jména poskytovatele a
že bude činnost realizovat v souladu s právními předpisy, touto smlouvou a Programem.
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Odvod za toto porušení rozpočtové kázně se stanoví ve výši poskytnuté dotace.

15. Příjemce je povinen po dobu deseti let od skončení realizace činnosti archivovat následující podkladové
materiály:
a) tuto smlouvu
b) originály dokladů prokazující čerpání dotace
c) evidenci účetnictví (včetně analytického vedení dotace), kde budou zavedeny doklady prokazující čerpání

dotace
d) finanční vypořádání dotace.
Odvod za toto porušení rozpočtové kázně se stanoví ve výši poskytnutých prostředků na výdaj, který je
chybějícím dokladem prokazován v případě, že neexistuje ani kopie dokladu. V případě, že existují kopie
dokladu, je možné vyměřit nižší odvod a to ve výši 2% z částky dokladu nárokované do vypořádání dotace.
Odvod se neukládá v případě, že absenci dokladů způsobil zásah vyšší moci (např. požár, záplavy apod.).

16. Příjemce je povinen umožnit na své utkání a zápasy vstup pro děti do 120 cm a seniory nad 65 let
zdarma.
Odvod za toto porušení rozpočtové kázně se stanoví ve výši 1% z částky poskytnuté dotace.

IV.
Publicita

1. Příjemce se zavazuje v průběhu realizace činnosti prokazatelně a vhodným způsobem prezentovat statutární
město Ústí nad Labem. Vhodné způsoby prezentace jsou uvedeny v tomto článku odst. 4.

2. Příjemce se zavazuje uvádět logo statutárního města Ústí nad Labem ve správném formátu a ve vhodné
velikosti na všech propagačních či jiných materiálech, vztahujících se k akci v rámci činnosti a činnosti samotné.
Žadatel ručí za správnost a kvalitu použití loga dle grafického manuálu, který je k dispozici na webových
stránkách města Ústí nad Labem www.usti-nad-labem.cz .

3. Tradiční kolektivní a individuální sporty
Příjemce dotace má povinnost dodržet tyto uvedené podmínky:
- statutární město Ústí nad Labem bude prezentováno jako generální nebo hlavní partner a logo města

tak bude umístěno mezi těmito partnery;
- viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místě konání činnosti, v rozsahu

odpovídajícímu rozsahu akce v rámci činnosti;
- příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků uvést fakt, že činnost byla

podpořena statutárním městem Ústí nad Labem;
- logo poskytovatele umístěné (v souladu s logo manuálem) na pozvánkách, plakátech, programech,

vstupenkách souvisejících s činností;
- umístění aktivního odkazu www.usti-nad-labem.cz na internetových stránkách souvisejících

s dotovanou činností;
- v případě videoprojekce odvysílání loga poskytovatele na obrazovce či plátně;
- prezentace poskytovatele na sportovních dresech, příp. na dalším sportovním oblečení;
- oficiální pozvání zástupců poskytovatele, volný vstup do VIP prostor pro zástupce poskytovatele.

Příjemce dotace má dále povinnost dodržet alespoň jedno z níže uvedených:
- prezentace poskytovatele moderátorem v průběhu konání akce v rámci činnosti;
- verbální prezentace poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích pořádaných u příležitosti pořádání

akce v rámci činnosti;
- písemná prezentace poskytovatele v mediích s uvedením, že akce v rámci činnosti byla podpořena

statutárním městem Ústí nad Labem.

4. V případě, že příjemce prokazatelně doloží, že tištěné propagační materiály již nemohl opatřit logem města ani
před termínem konání akce v rámci činnosti avšak až po podpisu smlouvy, nebude tato podmínka požadována
(např. v případě, že propagační materiály jsou již v tisku). Toto ustanovení se však netýká dalších způsobů
prezentace.

5. Příjemce doloží skutečnosti dle odst. 2 a 4 tohoto článku takto:
- vytištěný náhled webové stránky, kde bylo umístěno logo poskytovatele;
- vytištěný náhled prezentace na sociálních sítích;
- výtisk propagačních materiálů (leták, plakát, brožura, katalog, vstupenka, propozice atp., v případě např.

billboardů doložit fotografii);
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- fotografie prezentace poskytovatele v místě konání akce v rámci činnosti (propagační banner, videoprojekce
atp.);

- fotografie z místa konání akce v rámci činnosti;
- fotografie dokládající umístění loga statutárního města Ústí nad Labem na sportovním oblečení

sportovce/sportovců;
- výtisk periodika, kde byla akce v rámci činnosti a samotná činnost subjektu inzerována – příp. kopii této

inzerce;
- články v tištěných médiích, náhledy webových stránek médií atp.;
- v případě verbální prezentace doložit videozáznam, příp. jiný záznam s touto prezentací.

7. Odvod za porušení rozpočtové kázně bude stanoven ve výši 1% z poskytnuté částky dotace za nedodržení
každého jednoho z uvedených způsobů prezentace, maximálně však do výše 5% z částky poskytnuté dotace.

8. Propagační komponent s logem statutárního města Ústí nad Labem (X-banner, rollup, nafukovací brána,
reklamní kapka) si může příjemce zapůjčit na Odboru školství, kultury a sportu před konáním akce v rámci
činnosti. Zapůjčené propagační komponenty je příjemce po skončení akce v rámci činnosti povinen neprodleně
vrátit zpět na OŠKS.
V případě zničení nebo ztráty propagačních komponentů bude požadována plná úhrada.
Příjemce dotace v dotační kategorii „tradiční kolektivní a individuální sporty“ má povinnost propagační
komponent jako je plachta, banner apod. s logem města Ústí nad Labem vyhotovit na své náklady.

V.
Kontrola

1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích
a zákonem č. 250/2000 Sb., 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 vznik uznatelných nákladů v souladu s účelem použití, zavedení účetních dokladů do účetní
evidence a využití prostředků v souladu s účelem použití.

3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu, jak v průběhu, tak i po uplynutí doby platnosti této
smlouvy, a to ještě po dobu deseti let od ukončení financování ze strany poskytovatele.

4. Za pravdivost i správnost finančního vypořádání dotace odpovídá osoba oprávněná jednat jménem příjemce.

5. Odvod za porušení rozpočtové kázně při porušení ustanovení čl. V. odst. 2 a 3 bude stanoven odvod ve výši
poskytnuté dotace.

VI.
Důsledky porušení povinností příjemce

1. V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové kázně, poskytovatel při
něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb. Porušením rozpočtové kázně se dle ustanovení §
22 odst. 1 písm. a) tohoto zákona rozumí každé neoprávněné použití, nebo zadržení peněžních prostředků
poskytnutých jako dotace z rozpočtu územního samosprávného celku.

2. Neoprávněným použitím peněžních prostředků dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy je jejich použití, kterým byla
porušena povinnost stanovená právním předpisem nebo touto smlouvou či Programem. Dále se za
neoprávněné použití peněžních prostředků podle čl. VI. odst. 1. této smlouvy považuje:
a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, stanovené

právním předpisem nebo touto smlouvou či Programem, ke kterému došlo po připsání peněžních
prostředků na účet příjemce,

b) porušení povinnosti stanovené pod písm. a) tohoto odstavce, ke kterému došlo před připsáním peněžních
prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na účet
příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně,

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto peněžní prostředky použity.
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3. Výjimku z ustanovení v čl. VI. odst. 1. a 2. této smlouvy určí vymezené podmínky, jejichž porušení bude
považováno za méně závažné a za které se uloží odvod za porušení rozpočtové kázně nižší, než částka
odpovídající neoprávněně použitým nebo zadrženým peněžním prostředkům. Podmínky, jejichž porušení bude
považováno za méně závažné, jsou následující:
a) V případě, že v předloženém vypořádání dotace dle čl. III odst. 7 této smlouvy budou zjištěny

administrativní chyby, může být nařízen odvod do výše 5% z celkové částky poskytnuté dotace nebo
z poskytnuté dotace, v souvislosti s jejichž použitím došlo k porušení rozpočtové kázně (tj. z výše
neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků). Za administrativní nedostatky se pro
potřeby této smlouvy považují chyby v psaní a počtech, kterými příjemce dokazuje použití dotace
v souladu se smluvně stanoveným účelem.

b) V případě porušení čl. III. odst. 10. této smlouvy tzn. předložení finančního vypořádání dotace vč.
povinných příloh po stanoveném termínu, bude nařízen odvod za porušení rozpočtové kázně následovně:

a. 0,25% za každý den prodlení z částky poskytnuté dotace, max. však do 20 dní,
b. 10% z částky poskytnuté dotace, je-li doloženo o 21 a více dní později,
c. 15% z částky poskytnuté dotace, je-li předloženo až po zahájení řízení o porušení rozpočtové

kázně ve lhůtě stanovené správcem daně, vždy však před vystavením platebního výměru.

c) v případě porušení čl. III. odst. 6. této smlouvy, tzn. absence záznamu o čerpání dotace na jednotlivých
účetních dokladech, bude nařízen odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 5% z částky uplatňované
dokladem do finančního vypořádání dotace za každý jednotlivý účetní případ (tzn. účetní případ = účetní
doklad + doklad prokazující jeho úhradu).

d) v případě porušení čl. III. odst. 5. této smlouvy, tzn., v případě nedodržení povinnosti vést odděleně
sledování čerpání dotace v účetnictví příjemce dotace (analytická evidence), bude nařízen odvod do výše
10% z celkové částky poskytnuté dotace.

e) v případě porušení čl. IV. odst. 2. a 4. této smlouvy, tzn., že příjemce řádně a prokazatelně nedoloží, jakým
vhodným způsobem prezentoval statutární město Ústí nad Labem, zejména jak viditelně uváděl logo
statutárního města Ústí nad Labem na všech písemnostech či jiných formách propagace akce v rámci
činnosti či činnosti samotné, která souvisí s účelem poskytnuté dotace, bude nařízen odvod ve výši 1%
z poskytnuté částky dotace za nedodržení každého jednoho z uvedených způsobů prezentace, maximálně
však do výše 5% z částky poskytnuté dotace. Toto je příjemce povinen doložit přílohami, které jsou
uvedeny ve formuláři „finanční vypořádání“ příslušné kategorie vyhlášeného dotačního programu.

4. Pokud dojde k porušení rozpočtové kázně dle méně závažných podmínek, které jsou uvedeny v čl. VI. odst. 3.
písm. a) c) d) e) této smlouvy, jejichž porušení je dle této smlouvy považováno za méně závažné a jejich
podstata umožňuje nápravu, vyzve poskytovatel příjemce k provedení nápravy, a to ve lhůtě 30 dní. Lhůta
počíná běžet dnem následujícím po doručení výzvy k provedení opatření k nápravě.

V případě, že příjemce ve stanovené lhůtě méně závažná porušení odstraní, bude na něj, v rozsahu, v jakém
úspěšně provedl opatření k nápravě, pohlíženo jakoby k porušení rozpočtové kázně nedošlo.

V případě, že příjemce ve stanovené lhůtě nápravu neučiní, je toto porušení považováno za závažné porušení
rozpočtové kázně a poskytovatel písemně vyzve příjemce k vrácení poskytnuté dotace nebo její části a to do
15 pracovních dnů od písemného vyrozumění na účet poskytovatele, který je uveden v záhlaví smlouvy.

5. Použití dotace v rozporu se stanoveným účelem podle čl. II. odst. 1. této smlouvy je závažné porušení
rozpočtové kázně a příjemce je povinen poskytnutou dotaci vrátit poskytovateli v plné výši, a to do 15 pracovních
dnů od písemného vyrozumění na účet statutárního města Ústí nad Labem, který je veden v záhlaví této
smlouvy pod variabilním symbolem 12301.
O vrácení finanční dotace příjemce informuje poskytovatele prostřednictvím dotačního portálu města Ústí nad
Labem. Příjemci bude v tomto případě také vyměřeno penále v zákonné výši z neoprávněně použitých
prostředků, a to ode dne kdy došlo k tomuto porušení. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo
k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání vrácených peněžních prostředků na účet poskytovatele.

6. Pokud se prokáže, že údaje uvedené v čl. IX. odst. 8., které příjemce podpisem této smlouvy potvrdil, nejsou
pravdivé, bude příjemci nařízeno vrátit poskytovateli dotaci a to v celé výši a bude vyměřeno penále v zákonné
výši z neoprávněně použitých prostředků, a to ode dne, následujícího po dni připsání peněžních prostředků na
účet příjemce, do dne připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele.

7. Pokud příjemce nevyužije možnosti vrácení dotace nebo její části ve stanovené lhůtě, bude na zjištěné porušení
podmínek pohlíženo jako na porušení rozpočtové kázně. S příjemcem dotace bude zahájeno řízení o uložení
odvodu za porušení rozpočtové kázně. Příjemci bude v tomto případě vyměřeno také penále v zákonné výši z
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neoprávněně použitých prostředků, a to ode dne, kdy došlo k tomuto porušení. Penále se počítá ode dne
následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání vrácených peněžních prostředků
na účet poskytovatele.

8. Dotace či její části se považují za vrácené dnem, kdy byly peněžní prostředky připsány v plné výši na účet
poskytovatele.

9. Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou bezhotovostního převodu na účet
poskytovatele, v termínu a na číslo účtu, které poskytovatel příjemci sdělí.

10. Uvedení nepravdivých údajů ve finančním vypořádání je důvodem pro vrácení celé výše finanční dotace,
poskytnuté na činnost dle čl. II. odst. 1 této smlouvy a může dojít k trvalému vyloučení subjektu z finanční
podpory města v této i v dalších oblastech.

VII.
Výpověď a zrušení smlouvy

1. Závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit výpovědí nebo dohodou na základě písemného návrhu
na zrušení smlouvy.

2. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět s udáním důvodů. Výpovědní lhůta
činí 14 dnů a počíná běžet 1. dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně na adresu
uvedenou v záhlaví smlouvy. V případě pochybností se má za to, že výpověď byla doručena 3. den od jejího
odeslání.

3. Po doručení výpovědi poskytovateli nebo příjemci dotace bude uvolňování finančních prostředků pozastaveno.

4. Důvody pro vypovězení smlouvy ze strany poskytovatele:
a) použití dotace (případně její části) v rozporu s účelem, který je stanoven touto smlouvou a porušení

podmínek čerpání a finanční vypořádání dotace, které jsou uvedeny Programu;
b) nedodržení termínu pro použití dotace stanoveného v této smlouvě;
c) neumožnění poskytovateli provést kontrolu dle čl. V. této smlouvy;
d) uvedení nepravdivých údajů dle čl. IX. odst. 8. této smlouvy;
e) v době trvání smlouvy bude podán insolvenční návrh na majetek příjemce, nebo bude rozhodnuto o vstupu

příjemce do likvidace.

5. Pro případ, kdy příjemce nebude činnost realizovat (provozovat), je kterákoli ze smluvních stran oprávněna
smlouvu vypovědět.

6. V případě ukončení smlouvy dle tohoto článku je příjemce povinen vrátit dotaci, a to v plné výši poskytovateli,
nejpozději k 15. dni od ukončení platnosti a účinnosti této smlouvy. Nevrátí-li příjemce dotaci v tomto termínu,
považují se veškeré finanční prostředky dotace poskytnuté příjemci do této doby za zadržené.

7. Výpovědí smlouvy zanikají práva a povinnosti smluvních stran, vyjma smluvních ustanovení týkajících se řešení
sporů mezi smluvními stranami, sankčních ustanovení a jiných ustanovení, která podle projevené vůle
smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

8. Návrh na zrušení smlouvy musí být podán písemně a doručen druhé smluvní straně. Pokud druhá smluvní
strana se zrušením smlouvy souhlasí, zašle písemný souhlas smluvní straně, která návrh na zrušení podala.
Dnem doručením tohoto písemného souhlasu smlouva zaniká.

9. Návrh na zrušení smlouvy lze podat jen z důvodů vymezených v ustanovení § 167 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád.

VIII.
Ostatní ujednání

1. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu (jména), adresy (sídla), názvu činnosti a výše poskytnuté
dotace, případně dalších údajů uvedených ve zvláštních právních předpisech.

2. Příjemce souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
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údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“), pro
účely dotačního řízení. Je-li příjemcem fyzická osoba, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu
jméno, příjmení, rodné číslo, popř. datum narození a místa trvalého pobytu, a to ke všem úkonům souvisejícím
s dotačním řízením a s případným uvedením svých osobních údajů na tiskových materiálech určených k
projednávání Radou města Ústí nad Labem a Zastupitelstvem města Ústí nad Labem, jakožto i na internetových
stránkách poskytovatele dotace, a to po dobu nezbytnou k projednávání této záležitosti a k realizaci rozhodnutí
příslušného orgánu poskytovatele a dále po dobu, po kterou je poskytovatel povinen podle právních předpisů
dokumenty obsahující osobní údaje příjemce zpracovávat, popř. archivovat. (Souhlas se zpracováním osobních
údajů je přílohou žádosti o dotaci.)

3. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že statutární město Ústí nad Labem (poskytovatel), jako orgán
územní samosprávy, je povinno poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují,
že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označen za obchodní tajemství.

4. Vzájemný styk a doručování se řídí platnými právními předpisy.

5. Příjemce dotace prohlašuje, že:
a) poskytovatel je oprávněn, pokud postupuje podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných
údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových
dokladech, předávacích protokolech, finančním vypořádání či jiných písemnostech),

b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř., které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního
vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu
směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.

IX.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy
v Registru smluv.

Pro účinky podepisování smlouvy platí, že podpisy musí být na téže listině. Jsou-li strany přítomny současně,
je smlouva uzavřena okamžikem připojení podpisu přítomných smluvních stran. Nejsou-li smluvní strany
přítomny a podepisování se děje distančně, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy návrh smlouvy opatřený
podpisem druhé smluvní strany, dojde zpět navrhovateli smlouvy.

2. V případě rozporu mezi zněním ustanovení obsažených ve smlouvě a zněním ustanovení obsažených v
Programu, se použijí ustanovení obsažená ve Smlouvě.

3. Změny smluvního vztahu schválené Radou města Ústí nad Labem či Zastupitelstvem města Ústí nad Labem
(účel činnosti a výše poskytnuté dotace) lze provádět pouze formou písemných postupně vzestupně číslovaných
dodatků, které budou jako dodatky výslovně označeny, a to na základě dohody obou smluvních stran. Ostatní
změny smluvního vztahu (např. změna názvu příjemce, změna sídla, statutárního orgánu či bankovního účtu
apod.) mohou být měněny jednostranným písemným oznámením smluvní strany.

4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se na smlouvu a právní vztahy z ní vyplývající příslušná
ustanovení správního řádu, případně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, s výjimkou uvedenou v ustanovení § 170 správního řádu a ustanovení zákona č. 250/2000
Sb., a zákona o finanční kontrole.

5. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží příjemce a jedno vyhotovení obdrží
poskytovatel.

6. Příjemce svým podpisem stvrzuje správnost údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, především pak název,
adresu (sídlo), IČ a číslo bankovního účtu.

7. Smluvní strany prohlašují, že žádost o poskytnutí dotace a Program mají k dispozici, a že je příjemci
jejich obsah znám. Příjemce se zavazuje, že pravidla dotačního Programu bude při realizaci činnosti dodržovat
a plnit všechny podmínky tam obsažené, a to zejména Podmínky využití dotace obsažené v čl. VI.
a v jednotlivých kategoriích dotačního Programu, Podmínky čerpání a finanční vypořádání dotace uvedené
v čl. IX. a Závěrečná ustanovení uvedená v čl. X.

8. Příjemce svým podpisem stvrzuje, že nemá k datu podpisu smlouvy závazky po lhůtě splatnosti vůči
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veřejným rozpočtům, rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem, jeho městským obvodům a organizacím
zřizovaných městem Ústí nad Labem. Proti příjemci není a v posledních 3 letech nebylo zahájeno insolvenční
řízení. Vůči žadateli nebylo v posledních 3 letech vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl
zamítnut pro nedostatek jeho majetku. Příjemce není veden jako dlužník v insolvenčním rejstříku dle zákona č.
182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Proti příjemci
nebyl vydán Komisí (EU) inkasní příkaz ke zpětnému získání neoprávněně vyplacené podpory, v návaznosti na
rozhodnutí Komise (EU), jímž je vyplacená podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelná s vnitřním trhem.

9. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů, provede uveřejnění této smlouvy o poskytnutí dotace v Registru smluv.

10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a
vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Za poskytovatele: Za příjemce:

V Ústí nad Labem, dne …………………… V Ústí nad Labem, dne …………………………

………...................................................…..........                                       …………..….......................................................
Statutární město Ústí nad Labem                                                                      příjemce

jméno a příjmení                                                                              jméno a příjmení
osoby oprávněné jednat za poskytovatele                                          osoby oprávněné jednat za příjemce
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Smlouva o poskytnutí dotace
uzavřena formou smlouvy veřejnoprávní v souladu s ustanovením § 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.,“)

Smluvní strany

Statutární město Ústí nad Labem
se sídlem: Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem
IČ: 000 81 531
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, a.s.
Číslo účtu: 5017001555/5500
Zastoupené: ………….
Pověřená osoba: …………..
Kontaktní osoba: osoba, se kterou bude jednáno
E-mail: ………….
Telefon: ………….
jako poskytovatel (dále jen ”poskytovatel”)

a

…………………………. (název subjektu)
se sídlem ……………
IČ: ……………
Zastoupený: ……………
Pověřená osoba: ……………
Bankovní spojení: ……………
Číslo účtu: ……………
jako příjemce (dále jen ”příjemce”)

Příjemce je zapsán ve veřejném rejstříku u …………………….., oddíl ……… vložka ………

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen „smluvní strana“ nebo společně jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace
(dále jen „smlouva“)

k realizaci činnosti

„Podpora tradičních kolektivních a individuálních sportů – práce s mládeží do 20 let 2023“
sportovní odvětví ………….

(dále jen „činnost“)

I.
Předmět smlouvy

1. Na základě usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem ze dne ……. č. ……. poskytne poskytovatel příjemci
neinvestiční účelovou dotaci ve výši ……….,- Kč, slovy: ……… korun českých, (dále jen „dotace“).

2. Dotaci poskytne poskytovatel příjemci po podpisu smlouvy takto:
· 50% dotace, tj. ….,- Kč (slovy: ….. korun českých) bude poskytnuto do 15 pracovních dnů po nabytí

účinnosti této smlouvy a to bezhotovostním převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této
smlouvy.

· zbývajících 50% dotace tj. ….,- Kč (slovy: ……. korun českých) bude příjemci poskytnuto nejpozději do 15
pracovních dnů po předložení bezchybného písemného finančního vypořádání I. první části dotace.

3. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „zákon o obcích“) a zákonem č. 250/2000 Sb.

TKIS_2023_vzorová_smlouva_a_mládež.pdf k usnesení č. 29/3Z/22
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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 (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou
finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

5. Činnost nenaplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování EU. Poskytnutá podpora je
slučitelná s vnitřním trhem dle ustanovení čl. 107 odst. 3 Smlouvy o fungování EU.

II.
Účel poskytnutí dotace

1. Poskytovatel poskytuje příjemci dotaci k částečné úhradě nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní
činnosti za rok 2023:

„Podpora tradičních kolektivních a individuálních sportů – práce s mládeží do 20 let 2023“
sportovní odvětví: ……………

(dále jen „činnost“)

2. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude činnost realizovat na svou vlastní zodpovědnost, v souladu
s právními předpisy, v souladu s touto smlouvou a s „Programem pro poskytování dotací v oblasti SPORTU
v roce 2023 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem““ (dále jen „Program“), který byl schválen Radou
města Ústí nad Labem dne 19. 9. 2022 usnesením č. 2968/122R/22.

3. Podmínky a pravidla stanovená v tomto Programu jsou pro příjemce i poskytovatele závazná.

4. Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne ……., identifikační číslo žádosti …….
(vlastní identifikátor ……….).

III.
Podmínky použití dotace, práva a povinnosti příjemce

1. Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně k účelu uvedenému v čl. II.
odst. 1. této smlouvy.

2. Dotace je poskytnuta přísně účelově a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných nákladů vzniklých
v kalendářním roce, ve kterém byla dotace poskytnuta, tj. uznatelné náklady uvedené ve finančním vypořádání
dotace musí být s uskutečnitelným daňovým plněním za období roku 2023. Finanční vypořádání dotace musí
být v souladu s podmínkami, které jsou součástí vyhlášeného dotačního programu. Prostředky nelze převádět
do roku následujícího. Činnost musí být realizována v roce poskytnutí dotace. Dotace musí být použita
na náklady uvedené v podané žádosti, příp. v podané žádosti o změnu údajů (sloupec „z toho náklady hrazené
z dotace“).

3. Podmínky, které je příjemce povinen dodržet a jejichž nesplnění je podle této smlouvy považováno za porušení
méně závažných povinností ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., a bude podle
ustanovení  10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. za takovéto porušení uložen odvod nižší, než odpovídá výši
neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, a to ve výši uvedených procent dle jednotlivých
ustanovení této smlouvy

4. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, tj. zejména zákonem č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), a zajistit řádné a oddělené
sledování čerpání dotace. Příjemce, který nevede účetnictví podle tohoto zákona, je povinen vést daňovou
evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby
příslušné doklady vztahující se k finanční dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona
o účetnictví, s výjimkou § 11 odst. 1 písm. f) tohoto zákona, a aby předmětné doklady byly správné, úplné,
průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvanlivost a aby
uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k finanční dotaci (na dokladech musí být
jednoznačně uvedeno, že se vážou k dotaci).

5. Příjemce se zavazuje, že povede evidenci o příjmech a výdajích, výnosech a nákladech souvisejících s činností
dle čl. II odst. 1 na zvláštních analytických účtech nebo na samostatném středisku či zakázce tak, aby bylo
průkazné, zda konkrétní příjem a výdej nebo výnos a náklad je či není vykazován na činnost dle čl. II. odst. 1.
Příjemci, kteří vedou pouze daňovou evidenci či tzv. „jednoduché“ účetnictví, budou postupovat analogicky.
Odvod za toto porušení rozpočtové kázně se stanoví ve výši 10% z částky poskytnuté dotace.

6. Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití
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dotace uvedením že je částka „plně čerpána z dotace SMÚ č. …..“ či částečně čerpána z dotace SMÚ č.
…… ve výši ……Kč“, případně jinou formou označení dokladu vč. čísla smlouvy. Příjemce uvede toto
označení zejména na originálech výdajových pokladních dokladů a dále pak na originálech faktur,
zjednodušených daňových dokladech, smlouvách a dohodách o PP či PČ (pokud na jejich základě probíhá
fakturace či platba).

7. Příjemce je povinen předložit poskytovateli v termínu dle čl. III. odst. 10 této smlouvy finanční vypořádání dotace
(dále jen „Vypořádání dotace“). Vypořádání dotace musí být podáno a odesláno prostřednictvím dotačního
portálu města Ústí nad Labem https://dotace.usti-nad-labem.cz/ (vypořádání dotace musí být vyplněno přes
dotační portál města Ústí nad Labem a odesláno prostřednictvím datové zprávy).
Vypořádání dotace musí obsahovat veškeré náležitosti uvedené v dotačním portálu města Ústí nad Labem,
příp. další povinné přílohy dle této smlouvy nebo dle Programu.

8. Náklady předkládané do vypořádání dotace musí souhlasit s rozpočtem, který byl předložen při podání
žádosti („z toho náklady hrazené z požadované dotace“). V případě změny je nezbytné v dostatečném
časovém předstihu (nejméně 15 dní) před termínem vypořádání dotace podat žádost o změnu rozpočtu a to
přes dotační portál města Ústí n/L.
Pokud je žádost akceptována, musí doklady předkládané do vypořádání dotace souhlasit s touto změnou
rozpočtu. Této změně však nemusí být vyhověno. Žadatel může podat pouze jednu žádost o změnu rozpočtu.
Náklady budou v rozpočtu rozděleny do čtyř částí – materiálové náklady, nemateriálové náklady - služby,
majetek a personální náklady. Žádosti o změnu údajů v předkládaném rozpočtu se předkládají pouze při
změnách mezi jednotlivými čtyřmi celky (např. mezi službami a personálními náklady). V rámci celku (např.
služby) lze rozpočet měnit bez předkládání žádosti o změnu údajů.

9. Poskytnutá dotace je účelovou dotací ke krytí nejvýše 70% celkových nákladů činnosti, na jejíž realizaci je
dotace poskytnuta.

10. Použití dotace k účelu uvedenému v čl. II. odst. 1. této smlouvy dokladuje příjemce poskytovateli předložením
finančního vypořádání dotace:
a) vypořádání I. části poskytnuté dotace (dle čl. I. odst. 2. této smlouvy) nejpozději do 31. 7. 2023

· k I. části Vypořádání dotace se v čitelné podobě dokládá:
- úplná složka účetních dokladů, které jsou nárokovány jako čerpání dotace, a to naskenované a

vložené prostřednictvím dotačního portálu města Ústí nad Labem (kopie se nesmí překrývat a musí
být zcela čitelné); Ve vypořádání dotace se nedokládají smlouvy. Originály smluv budou
zkontrolovány samostatně v sídle poskytovatele dotace nebo v sídle příjemce dotace dle předchozí
dohody. Z kontroly bude proveden zápis.

- výpis z analytického účtu z účetnictví organizace, kde je přidělená dotace vedena příp. kopie daňové
evidence – nejedná se o výpis z bankovního účtu;

- doklad o přijetí dotace (kopie výpisu z účtu);
- pokud jsou předkládány dohody o provedení práce, je součástí vypořádání dotace přehledný rozpis

výše zákonných odvodů atp. tak, aby bylo zcela jasné, jaké náklady jsou do vypořádání započítány,
a to i s jasným označením na výpisu z bankovního účtu, kde jsou tyto náklady hrazeny;

- propagační materiály související s účelem poskytnuté dotace;
- fotografie související s účelem poskytnuté dotace;
- zpráva o činnosti za I. pololetí roku 2023;
- dokumenty dle čl. IV. odst. 2 a 4 této smlouvy.
- další povinné přílohy dle uzavřené smlouvy či tohoto programu;

b) vypořádání II. části poskytnuté dotace (dle čl. I. odst. 2. této smlouvy) nejpozději do 29. 2. 2024
· ke II. části Vypořádání dotace se v čitelné podobě dokládá:

- úplná složka účetních dokladů, které jsou nárokovány jako čerpání dotace, a to naskenované a
vložené prostřednictvím dotačního portálu města Ústí nad Labem (kopie se nesmí překrývat a musí
být zcela čitelné); Ve vypořádání dotace se nedokládají smlouvy. Originály smluv budou
zkontrolovány samostatně v sídle poskytovatele dotace nebo v sídle příjemce dotace dle předchozí
dohody. Z kontroly bude proveden zápis.

- výpis z analytického účtu z účetnictví organizace, kde je přidělená dotace vedena příp. kopie daňové
evidence – nejedná se o výpis z bankovního účtu;

- doklad o přijetí dotace (kopie výpisu z účtu);
- pokud jsou předkládány dohody o provedení práce, je součástí vypořádání dotace přehledný rozpis

výše zákonných odvodů atp. tak, aby bylo zcela jasné, jaké náklady jsou do vypořádání započítány,
a to i s jasným označením na výpisu z bankovního účtu, kde jsou tyto náklady hrazeny;

- propagační materiály související s účelem poskytnuté dotace;
- fotografie související s účelem poskytnuté dotace;
- zpráva o činnosti za II. pololetí roku 2023;
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- dokumenty dle čl. IV. odst. 2 a 4 této smlouvy.
- další povinné přílohy dle uzavřené smlouvy či tohoto programu.

c) výkaz zisku a ztrát (ke dni 31. 12. 2023) za společnost předložit nejpozději do 30. 6. 2024
d) rozvahy (ke dni 31. 12. 2023) za společnost předložit nejpozději do 30. 6. 2024
e) výroční zprávu za rok 2023 předložit nejpozději do 30. 6. 2024 (předloží pouze společnosti, kterým to

ukládá zákon).

11. Příjemce dotace je povinen hradit náklady uplatňované z dotace pouze z účtu, na který mu byla dotace
poskytnuta, a který je uveden v záhlaví této smlouvy. Používá-li příjemce dotace ke své činnosti i jiný účet,
než je uveden v záhlaví této smlouvy, pak lze hradit náklady uplatňované z dotace i z takového účtu, který byl
uveden v žádosti o dotaci a této smlouvě.

12. Pokud příjemce ze závažných důvodů nebude schopen předložit příslušné finanční vypořádání dotace
v termínu uvedeném v článku III. odst. 10 této smlouvy, může v časovém předstihu, tj. minimálně 30 dnů před
uplynutím tohoto termínu požádat se zdůvodněním poskytovatele dotace o prodloužení termínu předložení
finančního vypořádání dotace. Této žádosti však nemusí poskytovatel vyhovět. Změnu termínu finančního
vypořádání dotace lze provádět pouze formou písemných postupně vzestupně číslovaných dodatků, které
budou jako dodatky výslovně označeny, a to na základě dohody obou smluvních stran.

13. Příjemce je povinen průběžně informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání
zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho
pohledávky. Zejména je příjemce povinen oznámit poskytovateli do 5 dnů od jejich vzniku takové skutečnosti
nebo události, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik, transformaci, sloučení či splynutí
s jiným subjektem, změnu statutárního orgánu příjemce, či změnu vlastnického vztahu k věci, na niž se dotace
poskytuje.
Odvod za toto porušení rozpočtové kázně se stanoví ve výši 1% z částky poskytnuté dotace.

14. Příjemce se zavazuje, že jak při realizaci, tak po jejím ukončení, bude dbát dobrého jména poskytovatele a
že bude činnost realizovat v souladu s právními předpisy, touto smlouvou a Programem.
Odvod za toto porušení rozpočtové kázně se stanoví ve výši poskytnuté dotace.

15. Příjemce je povinen po dobu deseti let od skončení realizace činnosti archivovat následující podkladové
materiály:
a) tuto smlouvu
b) originály dokladů prokazující čerpání dotace
c) evidenci účetnictví (včetně analytického vedení dotace), kde budou zavedeny doklady prokazující čerpání

dotace
d) finanční vypořádání dotace.
Odvod za toto porušení rozpočtové kázně se stanoví ve výši poskytnutých prostředků na výdaj, který je
chybějícím dokladem prokazován v případě, že neexistuje ani kopie dokladu. V případě, že existují kopie
dokladu, je možné vyměřit nižší odvod a to ve výši 2% z částky dokladu nárokované do vypořádání dotace.
Odvod se neukládá v případě, že absenci dokladů způsobil zásah vyšší moci (např. požár, záplavy apod.).

16. Příjemce je povinen zachovat nejméně druhou nejvyšší ………… soutěž (žákovská, mládežnická a
dorostenecká liga ČR) ve městě Ústí nad Labem.
V případě sestupu z této soutěže, má sportovní klub roční ochrannou lhůtu k navrácení do této
soutěže.

17. Příjemce je povinen umožnit na své utkání a zápasy vstup pro děti do 120 cm a seniory nad 65 let
zdarma.
Odvod za toto porušení rozpočtové kázně se stanoví ve výši 1% z částky poskytnuté dotace.

IV.
Publicita

1. Příjemce se zavazuje v průběhu realizace činnosti prokazatelně a vhodným způsobem prezentovat statutární
město Ústí nad Labem. Vhodné způsoby prezentace jsou uvedeny v tomto článku odst. 4.

2. Příjemce se zavazuje uvádět logo statutárního města Ústí nad Labem ve správném formátu a ve vhodné
velikosti na všech propagačních či jiných materiálech, vztahujících se k akci v rámci činnosti a činnosti samotné.
Žadatel ručí za správnost a kvalitu použití loga dle grafického manuálu, který je k dispozici na webových
stránkách města Ústí nad Labem www.usti-nad-labem.cz .
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3. Tradiční kolektivní a individuální sporty
Příjemce dotace má povinnost dodržet tyto uvedené podmínky:
- statutární město Ústí nad Labem bude prezentováno jako generální nebo hlavní partner a logo města

tak bude umístěno mezi těmito partnery;
- viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místě konání činnosti, v rozsahu

odpovídajícímu rozsahu akce v rámci činnosti;
- příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků uvést fakt, že činnost byla

podpořena statutárním městem Ústí nad Labem;
- logo poskytovatele umístěné (v souladu s logo manuálem) na pozvánkách, plakátech, programech,

vstupenkách souvisejících s činností;
- umístění aktivního odkazu www.usti-nad-labem.cz na internetových stránkách souvisejících

s dotovanou činností;
- v případě videoprojekce odvysílání loga poskytovatele na obrazovce či plátně;
- prezentace poskytovatele na sportovních dresech, příp. na dalším sportovním oblečení;
- oficiální pozvání zástupců poskytovatele, volný vstup do VIP prostor pro zástupce poskytovatele.

Příjemce dotace má dále povinnost dodržet alespoň jedno z níže uvedených:
- prezentace poskytovatele moderátorem v průběhu konání akce v rámci činnosti;
- verbální prezentace poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích pořádaných u příležitosti pořádání

akce v rámci činnosti;
- písemná prezentace poskytovatele v mediích s uvedením, že akce v rámci činnosti byla podpořena

statutárním městem Ústí nad Labem.

4. V případě, že příjemce prokazatelně doloží, že tištěné propagační materiály již nemohl opatřit logem města ani
před termínem konání akce v rámci činnosti avšak až po podpisu smlouvy, nebude tato podmínka požadována
(např. v případě, že propagační materiály jsou již v tisku). Toto ustanovení se však netýká dalších způsobů
prezentace.

5. Příjemce doloží skutečnosti dle odst. 2 a 4 tohoto článku takto:
- vytištěný náhled webové stránky, kde bylo umístěno logo poskytovatele;
- vytištěný náhled prezentace na sociálních sítích;
- výtisk propagačních materiálů (leták, plakát, brožura, katalog, vstupenka, propozice atp., v případě např.

billboardů doložit fotografii);
- fotografie prezentace poskytovatele v místě konání akce v rámci činnosti (propagační banner, videoprojekce

atp.);
- fotografie z místa konání akce v rámci činnosti;
- fotografie dokládající umístění loga statutárního města Ústí nad Labem na sportovním oblečení

sportovce/sportovců;
- výtisk periodika, kde byla akce v rámci činnosti a samotná činnost subjektu inzerována – příp. kopii této

inzerce;
- články v tištěných médiích, náhledy webových stránek médií atp.;
- v případě verbální prezentace doložit videozáznam, příp. jiný záznam s touto prezentací.

7. Odvod za porušení rozpočtové kázně bude stanoven ve výši 1% z poskytnuté částky dotace za nedodržení
každého jednoho z uvedených způsobů prezentace, maximálně však do výše 5% z částky poskytnuté dotace.

8. Propagační komponent s logem statutárního města Ústí nad Labem (X-banner, rollup, nafukovací brána,
reklamní kapka) si může příjemce zapůjčit na Odboru školství, kultury a sportu před konáním akce v rámci
činnosti. Zapůjčené propagační komponenty je příjemce po skončení akce v rámci činnosti povinen neprodleně
vrátit zpět na OŠKS.
V případě zničení nebo ztráty propagačních komponentů bude požadována plná úhrada.
Příjemce dotace v dotační kategorii „tradiční kolektivní a individuální sporty“ má povinnost propagační
komponent jako je plachta, banner apod. s logem města Ústí nad Labem vyhotovit na své náklady.

V.
Kontrola

1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích
a zákonem č. 250/2000 Sb., 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 vznik uznatelných nákladů v souladu s účelem použití, zavedení účetních dokladů do účetní
evidence a využití prostředků v souladu s účelem použití.

3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu, jak v průběhu, tak i po uplynutí doby platnosti této
smlouvy, a to ještě po dobu deseti let od ukončení financování ze strany poskytovatele.

4. Za pravdivost i správnost finančního vypořádání dotace odpovídá osoba oprávněná jednat jménem příjemce.

5. Odvod za porušení rozpočtové kázně při porušení ustanovení čl. V. odst. 2 a 3 bude stanoven odvod ve výši
poskytnuté dotace.

VI.
Důsledky porušení povinností příjemce

1. V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové kázně, poskytovatel při
něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb. Porušením rozpočtové kázně se dle ustanovení §
22 odst. 1 písm. a) tohoto zákona rozumí každé neoprávněné použití, nebo zadržení peněžních prostředků
poskytnutých jako dotace z rozpočtu územního samosprávného celku.

2. Neoprávněným použitím peněžních prostředků dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy je jejich použití, kterým byla
porušena povinnost stanovená právním předpisem nebo touto smlouvou či Programem. Dále se za
neoprávněné použití peněžních prostředků podle čl. VI. odst. 1. této smlouvy považuje:
a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, stanovené

právním předpisem nebo touto smlouvou či Programem, ke kterému došlo po připsání peněžních
prostředků na účet příjemce,

b) porušení povinnosti stanovené pod písm. a) tohoto odstavce, ke kterému došlo před připsáním peněžních
prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na účet
příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně,

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto peněžní prostředky použity.

3. Výjimku z ustanovení v čl. VI. odst. 1. a 2. této smlouvy určí vymezené podmínky, jejichž porušení bude
považováno za méně závažné a za které se uloží odvod za porušení rozpočtové kázně nižší, než částka
odpovídající neoprávněně použitým nebo zadrženým peněžním prostředkům. Podmínky, jejichž porušení bude
považováno za méně závažné, jsou následující:
a) V případě, že v předloženém vypořádání dotace dle čl. III odst. 7 této smlouvy budou zjištěny

administrativní chyby, může být nařízen odvod do výše 5% z celkové částky poskytnuté dotace nebo
z poskytnuté dotace, v souvislosti s jejichž použitím došlo k porušení rozpočtové kázně (tj. z výše
neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků). Za administrativní nedostatky se pro
potřeby této smlouvy považují chyby v psaní a počtech, kterými příjemce dokazuje použití dotace
v souladu se smluvně stanoveným účelem.

b) V případě porušení čl. III. odst. 10. této smlouvy tzn. předložení finančního vypořádání dotace vč.
povinných příloh po stanoveném termínu, bude nařízen odvod za porušení rozpočtové kázně následovně:

a. 0,25% za každý den prodlení z částky poskytnuté dotace, max. však do 20 dní,
b. 10% z částky poskytnuté dotace, je-li doloženo o 21 a více dní později,
c. 15% z částky poskytnuté dotace, je-li předloženo až po zahájení řízení o porušení rozpočtové

kázně ve lhůtě stanovené správcem daně, vždy však před vystavením platebního výměru.

c) v případě porušení čl. III. odst. 6. této smlouvy, tzn. absence záznamu o čerpání dotace na jednotlivých
účetních dokladech, bude nařízen odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 5% z částky uplatňované
dokladem do finančního vypořádání dotace za každý jednotlivý účetní případ (tzn. účetní případ = účetní
doklad + doklad prokazující jeho úhradu).

d) v případě porušení čl. III. odst. 5. této smlouvy, tzn., v případě nedodržení povinnosti vést odděleně
sledování čerpání dotace v účetnictví příjemce dotace (analytická evidence), bude nařízen odvod do výše
10% z celkové částky poskytnuté dotace.

e) v případě porušení čl. IV. odst. 2. a 4. této smlouvy, tzn., že příjemce řádně a prokazatelně nedoloží, jakým
vhodným způsobem prezentoval statutární město Ústí nad Labem, zejména jak viditelně uváděl logo
statutárního města Ústí nad Labem na všech písemnostech či jiných formách propagace akce v rámci
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činnosti či činnosti samotné, která souvisí s účelem poskytnuté dotace, bude nařízen odvod ve výši 1%
z poskytnuté částky dotace za nedodržení každého jednoho z uvedených způsobů prezentace, maximálně
však do výše 5% z částky poskytnuté dotace. Toto je příjemce povinen doložit přílohami, které jsou
uvedeny ve formuláři „finanční vypořádání“ příslušné kategorie vyhlášeného dotačního programu.

4. Pokud dojde k porušení rozpočtové kázně dle méně závažných podmínek, které jsou uvedeny v čl. VI. odst. 3.
písm. a) c) d) e) této smlouvy, jejichž porušení je dle této smlouvy považováno za méně závažné a jejich
podstata umožňuje nápravu, vyzve poskytovatel příjemce k provedení nápravy, a to ve lhůtě 30 dní. Lhůta
počíná běžet dnem následujícím po doručení výzvy k provedení opatření k nápravě.

V případě, že příjemce ve stanovené lhůtě méně závažná porušení odstraní, bude na něj, v rozsahu, v jakém
úspěšně provedl opatření k nápravě, pohlíženo jakoby k porušení rozpočtové kázně nedošlo.

V případě, že příjemce ve stanovené lhůtě nápravu neučiní, je toto porušení považováno za závažné porušení
rozpočtové kázně a poskytovatel písemně vyzve příjemce k vrácení poskytnuté dotace nebo její části a to do
15 pracovních dnů od písemného vyrozumění na účet poskytovatele, který je uveden v záhlaví smlouvy.

5. Použití dotace v rozporu se stanoveným účelem podle čl. II. odst. 1. této smlouvy je závažné porušení
rozpočtové kázně a příjemce je povinen poskytnutou dotaci vrátit poskytovateli v plné výši, a to do 15 pracovních
dnů od písemného vyrozumění na účet statutárního města Ústí nad Labem, který je veden v záhlaví této
smlouvy pod variabilním symbolem 12301.
O vrácení finanční dotace příjemce informuje poskytovatele prostřednictvím dotačního portálu města Ústí nad
Labem. Příjemci bude v tomto případě také vyměřeno penále v zákonné výši z neoprávněně použitých
prostředků, a to ode dne kdy došlo k tomuto porušení. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo
k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání vrácených peněžních prostředků na účet poskytovatele.

6. Pokud se prokáže, že údaje uvedené v čl. IX. odst. 8., které příjemce podpisem této smlouvy potvrdil, nejsou
pravdivé, bude příjemci nařízeno vrátit poskytovateli dotaci a to v celé výši a bude vyměřeno penále v zákonné
výši z neoprávněně použitých prostředků, a to ode dne, následujícího po dni připsání peněžních prostředků na
účet příjemce, do dne připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele.

7. Pokud příjemce nevyužije možnosti vrácení dotace nebo její části ve stanovené lhůtě, bude na zjištěné porušení
podmínek pohlíženo jako na porušení rozpočtové kázně. S příjemcem dotace bude zahájeno řízení o uložení
odvodu za porušení rozpočtové kázně. Příjemci bude v tomto případě vyměřeno také penále v zákonné výši z
neoprávněně použitých prostředků, a to ode dne, kdy došlo k tomuto porušení. Penále se počítá ode dne
následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání vrácených peněžních prostředků
na účet poskytovatele.

8. Dotace či její části se považují za vrácené dnem, kdy byly peněžní prostředky připsány v plné výši na účet
poskytovatele.

9. Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou bezhotovostního převodu na účet
poskytovatele, v termínu a na číslo účtu, které poskytovatel příjemci sdělí.

10. Uvedení nepravdivých údajů ve finančním vypořádání je důvodem pro vrácení celé výše finanční dotace,
poskytnuté na činnost dle čl. II. odst. 1 této smlouvy a může dojít k trvalému vyloučení subjektu z finanční
podpory města v této i v dalších oblastech.

VII.
Výpověď a zrušení smlouvy

1. Závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit výpovědí nebo dohodou na základě písemného návrhu
na zrušení smlouvy.

2. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět s udáním důvodů. Výpovědní lhůta
činí 14 dnů a počíná běžet 1. dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně na adresu
uvedenou v záhlaví smlouvy. V případě pochybností se má za to, že výpověď byla doručena 3. den od jejího
odeslání.

3. Po doručení výpovědi poskytovateli nebo příjemci dotace bude uvolňování finančních prostředků pozastaveno.

4. Důvody pro vypovězení smlouvy ze strany poskytovatele:
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a) použití dotace (případně její části) v rozporu s účelem, který je stanoven touto smlouvou a porušení
podmínek čerpání a finanční vypořádání dotace, které jsou uvedeny Programu;

b) nedodržení termínu pro použití dotace stanoveného v této smlouvě;
c) neumožnění poskytovateli provést kontrolu dle čl. V. této smlouvy;
d) uvedení nepravdivých údajů dle čl. IX. odst. 8. této smlouvy;
e) v době trvání smlouvy bude podán insolvenční návrh na majetek příjemce, nebo bude rozhodnuto o vstupu

příjemce do likvidace.

5. Pro případ, kdy příjemce nebude činnost realizovat (provozovat), je kterákoli ze smluvních stran oprávněna
smlouvu vypovědět.

6. V případě ukončení smlouvy dle tohoto článku je příjemce povinen vrátit dotaci, a to v plné výši poskytovateli,
nejpozději k 15. dni od ukončení platnosti a účinnosti této smlouvy. Nevrátí-li příjemce dotaci v tomto termínu,
považují se veškeré finanční prostředky dotace poskytnuté příjemci do této doby za zadržené.

7. Výpovědí smlouvy zanikají práva a povinnosti smluvních stran, vyjma smluvních ustanovení týkajících se řešení
sporů mezi smluvními stranami, sankčních ustanovení a jiných ustanovení, která podle projevené vůle
smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

8. Návrh na zrušení smlouvy musí být podán písemně a doručen druhé smluvní straně. Pokud druhá smluvní
strana se zrušením smlouvy souhlasí, zašle písemný souhlas smluvní straně, která návrh na zrušení podala.
Dnem doručením tohoto písemného souhlasu smlouva zaniká.

9. Návrh na zrušení smlouvy lze podat jen z důvodů vymezených v ustanovení § 167 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád.

VIII.
Ostatní ujednání

1. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu (jména), adresy (sídla), názvu činnosti a výše poskytnuté
dotace, případně dalších údajů uvedených ve zvláštních právních předpisech.

2. Příjemce souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“), pro
účely dotačního řízení. Je-li příjemcem fyzická osoba, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu
jméno, příjmení, rodné číslo, popř. datum narození a místa trvalého pobytu, a to ke všem úkonům souvisejícím
s dotačním řízením a s případným uvedením svých osobních údajů na tiskových materiálech určených k
projednávání Radou města Ústí nad Labem a Zastupitelstvem města Ústí nad Labem, jakožto i na internetových
stránkách poskytovatele dotace, a to po dobu nezbytnou k projednávání této záležitosti a k realizaci rozhodnutí
příslušného orgánu poskytovatele a dále po dobu, po kterou je poskytovatel povinen podle právních předpisů
dokumenty obsahující osobní údaje příjemce zpracovávat, popř. archivovat. (Souhlas se zpracováním osobních
údajů je přílohou žádosti o dotaci.)

3. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že statutární město Ústí nad Labem (poskytovatel), jako orgán
územní samosprávy, je povinno poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují,
že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označen za obchodní tajemství.

4. Vzájemný styk a doručování se řídí platnými právními předpisy.

5. Příjemce dotace prohlašuje, že:
a) poskytovatel je oprávněn, pokud postupuje podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných
údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových
dokladech, předávacích protokolech, finančním vypořádání či jiných písemnostech),

b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř., které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního
vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu
směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.

IX.
Závěrečná ustanovení
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1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy
v Registru smluv.

Pro účinky podepisování smlouvy platí, že podpisy musí být na téže listině. Jsou-li strany přítomny současně,
je smlouva uzavřena okamžikem připojení podpisu přítomných smluvních stran. Nejsou-li smluvní strany
přítomny a podepisování se děje distančně, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy návrh smlouvy opatřený
podpisem druhé smluvní strany, dojde zpět navrhovateli smlouvy.

2. V případě rozporu mezi zněním ustanovení obsažených ve smlouvě a zněním ustanovení obsažených v
Programu, se použijí ustanovení obsažená ve Smlouvě.

3. Změny smluvního vztahu schválené Radou města Ústí nad Labem či Zastupitelstvem města Ústí nad Labem
(účel činnosti a výše poskytnuté dotace) lze provádět pouze formou písemných postupně vzestupně číslovaných
dodatků, které budou jako dodatky výslovně označeny, a to na základě dohody obou smluvních stran. Ostatní
změny smluvního vztahu (např. změna názvu příjemce, změna sídla, statutárního orgánu či bankovního účtu
apod.) mohou být měněny jednostranným písemným oznámením smluvní strany.

4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se na smlouvu a právní vztahy z ní vyplývající příslušná
ustanovení správního řádu, případně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, s výjimkou uvedenou v ustanovení § 170 správního řádu a ustanovení zákona č. 250/2000
Sb., a zákona o finanční kontrole.

5. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží příjemce a jedno vyhotovení obdrží
poskytovatel.

6. Příjemce svým podpisem stvrzuje správnost údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, především pak název,
adresu (sídlo), IČ a číslo bankovního účtu.

7. Smluvní strany prohlašují, že žádost o poskytnutí dotace a Program mají k dispozici, a že je příjemci
jejich obsah znám. Příjemce se zavazuje, že pravidla dotačního Programu bude při realizaci činnosti dodržovat
a plnit všechny podmínky tam obsažené, a to zejména Podmínky využití dotace obsažené v čl. VI.
a v jednotlivých kategoriích dotačního Programu, Podmínky čerpání a finanční vypořádání dotace uvedené
v čl. IX. a Závěrečná ustanovení uvedená v čl. X.

8. Příjemce svým podpisem stvrzuje, že nemá k datu podpisu smlouvy závazky po lhůtě splatnosti vůči
veřejným rozpočtům, rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem, jeho městským obvodům a organizacím
zřizovaných městem Ústí nad Labem. Proti příjemci není a v posledních 3 letech nebylo zahájeno insolvenční
řízení. Vůči žadateli nebylo v posledních 3 letech vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl
zamítnut pro nedostatek jeho majetku. Příjemce není veden jako dlužník v insolvenčním rejstříku dle zákona č.
182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Proti příjemci
nebyl vydán Komisí (EU) inkasní příkaz ke zpětnému získání neoprávněně vyplacené podpory, v návaznosti na
rozhodnutí Komise (EU), jímž je vyplacená podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelná s vnitřním trhem.

9. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů, provede uveřejnění této smlouvy o poskytnutí dotace v Registru smluv.

10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a
vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Za poskytovatele: Za příjemce:

V Ústí nad Labem, dne …………………… V Ústí nad Labem, dne …………………………

………...................................................…..........                                       …………..….......................................................
Statutární město Ústí nad Labem                                                                      příjemce

jméno a příjmení                                                                              jméno a příjmení
osoby oprávněné jednat za poskytovatele                                          osoby oprávněné jednat za příjemce
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Smlouva o poskytnutí dotace
uzavřena formou smlouvy veřejnoprávní v souladu s ustanovením § 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.,“)

Smluvní strany

Statutární město Ústí nad Labem
se sídlem: Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem
IČ: 000 81 531
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, a.s.
Číslo účtu: 5017001555/5500
Zastoupené: ………….
Pověřená osoba: …………..
Kontaktní osoba: osoba, se kterou bude jednáno
E-mail: ………….
Telefon: ………….
jako poskytovatel (dále jen ”poskytovatel”)

a

…………………………. (název subjektu)
se sídlem ……………
IČ: ……………
Zastoupený: ……………
Pověřená osoba: ……………
Bankovní spojení: ……………
Číslo účtu: ……………
jako příjemce (dále jen ”příjemce”)

Příjemce je zapsán ve veřejném rejstříku u …………………….., oddíl ……… vložka ………

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen „smluvní strana“ nebo společně jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace
(dále jen „smlouva“)

k realizaci činnosti

„Podpora tradičních kolektivních a individuálních sportů – částečná úhrada nákladů spojených
s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 2023“

sportovní odvětví ………….

(dále jen „činnost“)

I.
Předmět smlouvy

1. Na základě usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem ze dne ……. č. ……. poskytne poskytovatel příjemci
neinvestiční účelovou dotaci ve výši ……….,- Kč, slovy: ……… korun českých, (dále jen „dotace“).

2. Dotaci poskytne poskytovatel příjemci jednorázově ve výši ………….. Kč (slovy: ………...…. korun  českých) do
15 pracovních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet příjemce
uvedený v záhlaví této smlouvy.

3. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „zákon o obcích“) a zákonem č. 250/2000 Sb.

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 (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou
finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

TKIS_2023_vzorová_smlouva_b_c_dospělí.pdf k usnesení č. 29/3Z/22
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5. Činnost kumulativně naplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování EU. Podpora na
základě této smlouvy je poskytována v režimu de minimis v souladu s nařízením Komise ES č. 1407/2013 ze
dne 18.12.2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední
věstník Evropské unie L 352/1, 24.12.2013).

II.
Účel poskytnutí dotace

1. Poskytovatel poskytuje příjemci dotaci k částečné úhradě nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní
činnosti za rok 2023:

„Podpora tradičních kolektivních a individuálních sportů – částečná úhrada nákladů spojených
s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 2023“

sportovní odvětví: ……………
(dále jen „činnost“)

2. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude činnost realizovat na svou vlastní zodpovědnost, v souladu
s právními předpisy, v souladu s touto smlouvou a s „Programem pro poskytování dotací v oblasti SPORTU
v roce 2023 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem““ (dále jen „Program“), který byl schválen Radou
města Ústí nad Labem dne 19. 9. 2022 usnesením č. 2968/122R/22.

3. Podmínky a pravidla stanovená v tomto Programu jsou pro příjemce i poskytovatele závazná.

4. Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne ……., identifikační číslo žádosti …….
(vlastní identifikátor ……….).

III.
Podmínky použití dotace, práva a povinnosti příjemce

1. Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně k účelu uvedenému v čl. II.
odst. 1. této smlouvy.

2. Dotace je poskytnuta přísně účelově a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných nákladů vzniklých
v kalendářním roce, ve kterém byla dotace poskytnuta, tj. uznatelné náklady uvedené ve finančním vypořádání
dotace musí být s uskutečnitelným daňovým plněním za období roku 2023. Finanční vypořádání dotace musí
být v souladu s podmínkami, které jsou součástí vyhlášeného dotačního programu. Prostředky nelze převádět
do roku následujícího. Činnost musí být realizována v roce poskytnutí dotace. Dotace musí být použita
na náklady uvedené v podané žádosti, příp. v podané žádosti o změnu údajů (sloupec „z toho náklady hrazené
z dotace“).

3. Podmínky, které je příjemce povinen dodržet a jejichž nesplnění je podle této smlouvy považováno za porušení
méně závažných povinností ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., a bude podle
ustanovení  10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. za takovéto porušení uložen odvod nižší, než odpovídá výši
neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, a to ve výši uvedených procent dle jednotlivých
ustanovení této smlouvy

4. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, tj. zejména zákonem č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), a zajistit řádné a oddělené
sledování čerpání dotace. Příjemce, který nevede účetnictví podle tohoto zákona, je povinen vést daňovou
evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby
příslušné doklady vztahující se k finanční dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona
o účetnictví, s výjimkou § 11 odst. 1 písm. f) tohoto zákona, a aby předmětné doklady byly správné, úplné,
průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvanlivost a aby
uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k finanční dotaci (na dokladech musí být
jednoznačně uvedeno, že se vážou k dotaci).

5. Příjemce se zavazuje, že povede evidenci o příjmech a výdajích, výnosech a nákladech souvisejících s činností
dle čl. II odst. 1 na zvláštních analytických účtech nebo na samostatném středisku či zakázce tak, aby bylo
průkazné, zda konkrétní příjem a výdej nebo výnos a náklad je či není vykazován na činnost dle čl. II. odst. 1.
Příjemci, kteří vedou pouze daňovou evidenci či tzv. „jednoduché“ účetnictví, budou postupovat analogicky.
Odvod za toto porušení rozpočtové kázně se stanoví ve výši 10% z částky poskytnuté dotace.
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6. Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití
dotace uvedením že je částka „plně čerpána z dotace SMÚ č. …..“ či částečně čerpána z dotace SMÚ č.
…… ve výši ……Kč“, případně jinou formou označení dokladu vč. čísla smlouvy. Příjemce uvede toto
označení zejména na originálech výdajových pokladních dokladů a dále pak na originálech faktur,
zjednodušených daňových dokladech, smlouvách a dohodách o PP či PČ (pokud na jejich základě probíhá
fakturace či platba).

7. Příjemce je povinen předložit poskytovateli v termínu dle čl. III. odst. 10 této smlouvy finanční vypořádání dotace
(dále jen „Vypořádání dotace“). Vypořádání dotace musí být podáno a odesláno prostřednictvím dotačního
portálu města Ústí nad Labem https://dotace.usti-nad-labem.cz/ (vypořádání dotace musí být vyplněno přes
dotační portál města Ústí nad Labem a odesláno prostřednictvím datové zprávy).
Vypořádání dotace musí obsahovat veškeré náležitosti uvedené v dotačním portálu města Ústí nad Labem,
příp. další povinné přílohy dle této smlouvy nebo dle Programu.

8. Náklady předkládané do vypořádání dotace musí souhlasit s rozpočtem, který byl předložen při podání
žádosti („z toho náklady hrazené z požadované dotace“). V případě změny je nezbytné v dostatečném
časovém předstihu (nejméně 15 dní) před termínem vypořádání dotace podat žádost o změnu rozpočtu a to
přes dotační portál města Ústí n/L.
Pokud je žádost akceptována, musí doklady předkládané do vypořádání dotace souhlasit s touto změnou
rozpočtu. Této změně však nemusí být vyhověno. Žadatel může podat pouze jednu žádost o změnu rozpočtu.
Náklady budou v rozpočtu rozděleny do čtyř částí – materiálové náklady, nemateriálové náklady - služby,
majetek a personální náklady. Žádosti o změnu údajů v předkládaném rozpočtu se předkládají pouze při
změnách mezi jednotlivými čtyřmi celky (např. mezi službami a personálními náklady). V rámci celku (např.
služby) lze rozpočet měnit bez předkládání žádosti o změnu údajů.

9. Poskytnutá dotace je účelovou dotací ke krytí nejvýše 70% celkových nákladů činnosti, na jejíž realizaci je
dotace poskytnuta.

10. Použití dotace k účelu uvedenému v čl. II. odst. 1. této smlouvy dokladuje příjemce poskytovateli předložením
finančního vypořádání dotace:
a) vypořádání poskytnuté dotace (dle čl. I. odst. 2. této smlouvy) nejpozději do 31. 1. 2024

· k vypořádání dotace se v čitelné podobě dokládá:
- úplná složka účetních dokladů, které jsou nárokovány jako čerpání dotace, a to naskenované a

vložené prostřednictvím dotačního portálu města Ústí nad Labem (kopie se nesmí překrývat a musí
být zcela čitelné);

- výpis z analytického účtu z účetnictví organizace, kde je přidělená dotace vedena příp. kopie daňové
evidence – nejedná se o výpis z bankovního účtu;

- doklad o přijetí dotace (kopie výpisu z účtu);
- pokud jsou předkládány dohody o provedení práce, je součástí vypořádání dotace přehledný rozpis

výše zákonných odvodů atp. tak, aby bylo zcela jasné, jaké náklady jsou do vypořádání započítány,
a to i s jasným označením na výpisu z bankovního účtu, kde jsou tyto náklady hrazeny;

- propagační materiály související s účelem poskytnuté dotace;
- fotografie související s účelem poskytnuté dotace;
- zpráva o činnosti za I. pololetí roku 2023;
- dokumenty dle čl. IV. odst. 2 a 4 této smlouvy.
- další povinné přílohy dle uzavřené smlouvy či tohoto programu.

11. Příjemce dotace je povinen hradit náklady uplatňované z dotace pouze z účtu, na který mu byla dotace
poskytnuta, a který je uveden v záhlaví této smlouvy. Používá-li příjemce dotace ke své činnosti i jiný účet,
než je uveden v záhlaví této smlouvy, pak lze hradit náklady uplatňované z dotace i z takového účtu, který byl
uveden v žádosti o dotaci a této smlouvě.

12. Pokud příjemce ze závažných důvodů nebude schopen předložit příslušné finanční vypořádání dotace
v termínu uvedeném v článku III. odst. 10 této smlouvy, může v časovém předstihu, tj. minimálně 30 dnů před
uplynutím tohoto termínu požádat se zdůvodněním poskytovatele dotace o prodloužení termínu předložení
finančního vypořádání dotace. Této žádosti však nemusí poskytovatel vyhovět. Změnu termínu finančního
vypořádání dotace lze provádět pouze formou písemných postupně vzestupně číslovaných dodatků, které
budou jako dodatky výslovně označeny, a to na základě dohody obou smluvních stran.

13. Příjemce je povinen průběžně informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání
zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho
pohledávky. Zejména je příjemce povinen oznámit poskytovateli do 5 dnů od jejich vzniku takové skutečnosti
nebo události, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik, transformaci, sloučení či splynutí
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s jiným subjektem, změnu statutárního orgánu příjemce, či změnu vlastnického vztahu k věci, na niž se dotace
poskytuje.
Odvod za toto porušení rozpočtové kázně se stanoví ve výši 1% z částky poskytnuté dotace.

14. Příjemce se zavazuje, že jak při realizaci, tak po jejím ukončení, bude dbát dobrého jména poskytovatele a
že bude činnost realizovat v souladu s právními předpisy, touto smlouvou a Programem.
Odvod za toto porušení rozpočtové kázně se stanoví ve výši poskytnuté dotace.

15. Příjemce je povinen po dobu deseti let od skončení realizace činnosti archivovat následující podkladové
materiály:
a) tuto smlouvu
b) originály dokladů prokazující čerpání dotace
c) evidenci účetnictví (včetně analytického vedení dotace), kde budou zavedeny doklady prokazující čerpání

dotace
d) finanční vypořádání dotace.
Odvod za toto porušení rozpočtové kázně se stanoví ve výši poskytnutých prostředků na výdaj, který je
chybějícím dokladem prokazován v případě, že neexistuje ani kopie dokladu. V případě, že existují kopie
dokladu, je možné vyměřit nižší odvod a to ve výši 2% z částky dokladu nárokované do vypořádání dotace.
Odvod se neukládá v případě, že absenci dokladů způsobil zásah vyšší moci (např. požár, záplavy apod.).

16. Příjemce je povinen zachovat nejvyšší ………… soutěž (……….) ve městě Ústí nad Labem. V případě
sestupu z této soutěže, má sportovní klub roční ochrannou lhůtu k navrácení do této soutěže.

17. Příjemce je povinen umožnit na své utkání a zápasy vstup pro děti do 120 cm a seniory nad 65 let
zdarma.
Odvod za toto porušení rozpočtové kázně se stanoví ve výši 1% z částky poskytnuté dotace.

IV.
Publicita

1. Příjemce se zavazuje v průběhu realizace činnosti prokazatelně a vhodným způsobem prezentovat statutární
město Ústí nad Labem. Vhodné způsoby prezentace jsou uvedeny v tomto článku odst. 4.

2. Příjemce se zavazuje uvádět logo statutárního města Ústí nad Labem ve správném formátu a ve vhodné
velikosti na všech propagačních či jiných materiálech, vztahujících se k akci v rámci činnosti a činnosti samotné.
Žadatel ručí za správnost a kvalitu použití loga dle grafického manuálu, který je k dispozici na webových
stránkách města Ústí nad Labem www.usti-nad-labem.cz .

3. Tradiční kolektivní a individuální sporty
Příjemce dotace má povinnost dodržet tyto uvedené podmínky:
- statutární město Ústí nad Labem bude prezentováno jako generální nebo hlavní partner a logo města

tak bude umístěno mezi těmito partnery;
- viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místě konání činnosti, v rozsahu

odpovídajícímu rozsahu akce v rámci činnosti;
- příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků uvést fakt, že činnost byla

podpořena statutárním městem Ústí nad Labem;
- logo poskytovatele umístěné (v souladu s logo manuálem) na pozvánkách, plakátech, programech,

vstupenkách souvisejících s činností;
- umístění aktivního odkazu www.usti-nad-labem.cz na internetových stránkách souvisejících

s dotovanou činností;
- v případě videoprojekce odvysílání loga poskytovatele na obrazovce či plátně;
- prezentace poskytovatele na sportovních dresech, příp. na dalším sportovním oblečení;
- oficiální pozvání zástupců poskytovatele, volný vstup do VIP prostor pro zástupce poskytovatele.

Příjemce dotace má dále povinnost dodržet alespoň jedno z níže uvedených:
- prezentace poskytovatele moderátorem v průběhu konání akce v rámci činnosti;
- verbální prezentace poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích pořádaných u příležitosti pořádání

akce v rámci činnosti;
- písemná prezentace poskytovatele v mediích s uvedením, že akce v rámci činnosti byla podpořena

statutárním městem Ústí nad Labem.

4. V případě, že příjemce prokazatelně doloží, že tištěné propagační materiály již nemohl opatřit logem města ani
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před termínem konání akce v rámci činnosti avšak až po podpisu smlouvy, nebude tato podmínka požadována
(např. v případě, že propagační materiály jsou již v tisku). Toto ustanovení se však netýká dalších způsobů
prezentace.

5. Příjemce doloží skutečnosti dle odst. 2 a 4 tohoto článku takto:
- vytištěný náhled webové stránky, kde bylo umístěno logo poskytovatele;
- vytištěný náhled prezentace na sociálních sítích;
- výtisk propagačních materiálů (leták, plakát, brožura, katalog, vstupenka, propozice atp., v případě např.

billboardů doložit fotografii);
- fotografie prezentace poskytovatele v místě konání akce v rámci činnosti (propagační banner, videoprojekce

atp.);
- fotografie z místa konání akce v rámci činnosti;
- fotografie dokládající umístění loga statutárního města Ústí nad Labem na sportovním oblečení

sportovce/sportovců;
- výtisk periodika, kde byla akce v rámci činnosti a samotná činnost subjektu inzerována – příp. kopii této

inzerce;
- články v tištěných médiích, náhledy webových stránek médií atp.;
- v případě verbální prezentace doložit videozáznam, příp. jiný záznam s touto prezentací.

6. Odvod za porušení rozpočtové kázně bude stanoven ve výši 1% z poskytnuté částky dotace za nedodržení
každého jednoho z uvedených způsobů prezentace, maximálně však do výše 5% z částky poskytnuté dotace.

7. Propagační komponent s logem statutárního města Ústí nad Labem (X-banner, rollup, nafukovací brána,
reklamní kapka) si může příjemce zapůjčit na Odboru školství, kultury a sportu před konáním akce v rámci
činnosti. Zapůjčené propagační komponenty je příjemce po skončení akce v rámci činnosti povinen neprodleně
vrátit zpět na OŠKS.
V případě zničení nebo ztráty propagačních komponentů bude požadována plná úhrada.
Příjemce dotace v dotační kategorii „tradiční kolektivní a individuální sporty“ má povinnost propagační
komponent jako je plachta, banner apod. s logem města Ústí nad Labem vyhotovit na své náklady.

V.
Kontrola

1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích
a zákonem č. 250/2000 Sb., 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 vznik uznatelných nákladů v souladu s účelem použití, zavedení účetních dokladů do účetní
evidence a využití prostředků v souladu s účelem použití.

3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu, jak v průběhu, tak i po uplynutí doby platnosti této
smlouvy, a to ještě po dobu deseti let od ukončení financování ze strany poskytovatele.

4. Za pravdivost i správnost finančního vypořádání dotace odpovídá osoba oprávněná jednat jménem příjemce.

5. Odvod za porušení rozpočtové kázně při porušení ustanovení čl. V. odst. 2 a 3 bude stanoven odvod ve výši
poskytnuté dotace.

VI.
Důsledky porušení povinností příjemce

1. V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové kázně, poskytovatel při
něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb. Porušením rozpočtové kázně se dle ustanovení §
22 odst. 1 písm. a) tohoto zákona rozumí každé neoprávněné použití, nebo zadržení peněžních prostředků
poskytnutých jako dotace z rozpočtu územního samosprávného celku.

2. Neoprávněným použitím peněžních prostředků dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy je jejich použití, kterým byla
porušena povinnost stanovená právním předpisem nebo touto smlouvou či Programem. Dále se za
neoprávněné použití peněžních prostředků podle čl. VI. odst. 1. této smlouvy považuje:
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a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, stanovené
právním předpisem nebo touto smlouvou či Programem, ke kterému došlo po připsání peněžních
prostředků na účet příjemce,

b) porušení povinnosti stanovené pod písm. a) tohoto odstavce, ke kterému došlo před připsáním peněžních
prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na účet
příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně,

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto peněžní prostředky použity.

3. Výjimku z ustanovení v čl. VI. odst. 1. a 2. této smlouvy určí vymezené podmínky, jejichž porušení bude
považováno za méně závažné a za které se uloží odvod za porušení rozpočtové kázně nižší, než částka
odpovídající neoprávněně použitým nebo zadrženým peněžním prostředkům. Podmínky, jejichž porušení bude
považováno za méně závažné, jsou následující:
a) V případě, že v předloženém vypořádání dotace dle čl. III odst. 7 této smlouvy budou zjištěny

administrativní chyby, může být nařízen odvod do výše 5% z celkové částky poskytnuté dotace nebo
z poskytnuté dotace, v souvislosti s jejichž použitím došlo k porušení rozpočtové kázně (tj. z výše
neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků). Za administrativní nedostatky se pro
potřeby této smlouvy považují chyby v psaní a počtech, kterými příjemce dokazuje použití dotace
v souladu se smluvně stanoveným účelem.

b) V případě porušení čl. III. odst. 10. této smlouvy tzn. předložení finančního vypořádání dotace vč.
povinných příloh po stanoveném termínu, bude nařízen odvod za porušení rozpočtové kázně následovně:

a. 0,25% za každý den prodlení z částky poskytnuté dotace, max. však do 20 dní,
b. 10% z částky poskytnuté dotace, je-li doloženo o 21 a více dní později,
c. 15% z částky poskytnuté dotace, je-li předloženo až po zahájení řízení o porušení rozpočtové

kázně ve lhůtě stanovené správcem daně, vždy však před vystavením platebního výměru.

c) v případě porušení čl. III. odst. 6. této smlouvy, tzn. absence záznamu o čerpání dotace na jednotlivých
účetních dokladech, bude nařízen odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 5% z částky uplatňované
dokladem do finančního vypořádání dotace za každý jednotlivý účetní případ (tzn. účetní případ = účetní
doklad + doklad prokazující jeho úhradu).

d) v případě porušení čl. III. odst. 5. této smlouvy, tzn., v případě nedodržení povinnosti vést odděleně
sledování čerpání dotace v účetnictví příjemce dotace (analytická evidence), bude nařízen odvod do výše
10% z celkové částky poskytnuté dotace.

e) v případě porušení čl. IV. odst. 2. a 4. této smlouvy, tzn., že příjemce řádně a prokazatelně nedoloží, jakým
vhodným způsobem prezentoval statutární město Ústí nad Labem, zejména jak viditelně uváděl logo
statutárního města Ústí nad Labem na všech písemnostech či jiných formách propagace akce v rámci
činnosti či činnosti samotné, která souvisí s účelem poskytnuté dotace, bude nařízen odvod ve výši 1%
z poskytnuté částky dotace za nedodržení každého jednoho z uvedených způsobů prezentace, maximálně
však do výše 5% z částky poskytnuté dotace. Toto je příjemce povinen doložit přílohami, které jsou
uvedeny ve formuláři „finanční vypořádání“ příslušné kategorie vyhlášeného dotačního programu.

4. Pokud dojde k porušení rozpočtové kázně dle méně závažných podmínek, které jsou uvedeny v čl. VI. odst. 3.
písm. a) c) d) e) této smlouvy, jejichž porušení je dle této smlouvy považováno za méně závažné a jejich
podstata umožňuje nápravu, vyzve poskytovatel příjemce k provedení nápravy, a to ve lhůtě 30 dní. Lhůta
počíná běžet dnem následujícím po doručení výzvy k provedení opatření k nápravě.

V případě, že příjemce ve stanovené lhůtě méně závažná porušení odstraní, bude na něj, v rozsahu, v jakém
úspěšně provedl opatření k nápravě, pohlíženo jakoby k porušení rozpočtové kázně nedošlo.

V případě, že příjemce ve stanovené lhůtě nápravu neučiní, je toto porušení považováno za závažné porušení
rozpočtové kázně a poskytovatel písemně vyzve příjemce k vrácení poskytnuté dotace nebo její části a to do
15 pracovních dnů od písemného vyrozumění na účet poskytovatele, který je uveden v záhlaví smlouvy.

5. Použití dotace v rozporu se stanoveným účelem podle čl. II. odst. 1. této smlouvy je závažné porušení
rozpočtové kázně a příjemce je povinen poskytnutou dotaci vrátit poskytovateli v plné výši, a to do 15 pracovních
dnů od písemného vyrozumění na účet statutárního města Ústí nad Labem, který je veden v záhlaví této
smlouvy pod variabilním symbolem 12301.
O vrácení finanční dotace příjemce informuje poskytovatele prostřednictvím dotačního portálu města Ústí nad
Labem. Příjemci bude v tomto případě také vyměřeno penále v zákonné výši z neoprávněně použitých
prostředků, a to ode dne kdy došlo k tomuto porušení. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo
k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání vrácených peněžních prostředků na účet poskytovatele.
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6. Pokud se prokáže, že údaje uvedené v čl. IX. odst. 8., které příjemce podpisem této smlouvy potvrdil, nejsou
pravdivé, bude příjemci nařízeno vrátit poskytovateli dotaci a to v celé výši a bude vyměřeno penále v zákonné
výši z neoprávněně použitých prostředků, a to ode dne, následujícího po dni připsání peněžních prostředků na
účet příjemce, do dne připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele.

7. Pokud příjemce nevyužije možnosti vrácení dotace nebo její části ve stanovené lhůtě, bude na zjištěné porušení
podmínek pohlíženo jako na porušení rozpočtové kázně. S příjemcem dotace bude zahájeno řízení o uložení
odvodu za porušení rozpočtové kázně. Příjemci bude v tomto případě vyměřeno také penále v zákonné výši z
neoprávněně použitých prostředků, a to ode dne, kdy došlo k tomuto porušení. Penále se počítá ode dne
následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání vrácených peněžních prostředků
na účet poskytovatele.

8. Dotace či její části se považují za vrácené dnem, kdy byly peněžní prostředky připsány v plné výši na účet
poskytovatele.

9. Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou bezhotovostního převodu na účet
poskytovatele, v termínu a na číslo účtu, které poskytovatel příjemci sdělí.

10. Uvedení nepravdivých údajů ve finančním vypořádání je důvodem pro vrácení celé výše finanční dotace,
poskytnuté na činnost dle čl. II. odst. 1 této smlouvy a může dojít k trvalému vyloučení subjektu z finanční
podpory města v této i v dalších oblastech.

VII.
Výpověď a zrušení smlouvy

1. Závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit výpovědí nebo dohodou na základě písemného návrhu
na zrušení smlouvy.

2. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět s udáním důvodů. Výpovědní lhůta
činí 14 dnů a počíná běžet 1. dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně na adresu
uvedenou v záhlaví smlouvy. V případě pochybností se má za to, že výpověď byla doručena 3. den od jejího
odeslání.

3. Po doručení výpovědi poskytovateli nebo příjemci dotace bude uvolňování finančních prostředků pozastaveno.

4. Důvody pro vypovězení smlouvy ze strany poskytovatele:
a) použití dotace (případně její části) v rozporu s účelem, který je stanoven touto smlouvou a porušení

podmínek čerpání a finanční vypořádání dotace, které jsou uvedeny Programu;
b) nedodržení termínu pro použití dotace stanoveného v této smlouvě;
c) neumožnění poskytovateli provést kontrolu dle čl. V. této smlouvy;
d) uvedení nepravdivých údajů dle čl. IX. odst. 8. této smlouvy;
e) v době trvání smlouvy bude podán insolvenční návrh na majetek příjemce, nebo bude rozhodnuto o vstupu

příjemce do likvidace.

5. Pro případ, kdy příjemce nebude činnost realizovat (provozovat), je kterákoli ze smluvních stran oprávněna
smlouvu vypovědět.

6. V případě ukončení smlouvy dle tohoto článku je příjemce povinen vrátit dotaci, a to v plné výši poskytovateli,
nejpozději k 15. dni od ukončení platnosti a účinnosti této smlouvy. Nevrátí-li příjemce dotaci v tomto termínu,
považují se veškeré finanční prostředky dotace poskytnuté příjemci do této doby za zadržené.

7. Výpovědí smlouvy zanikají práva a povinnosti smluvních stran, vyjma smluvních ustanovení týkajících se řešení
sporů mezi smluvními stranami, sankčních ustanovení a jiných ustanovení, která podle projevené vůle
smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

8. Návrh na zrušení smlouvy musí být podán písemně a doručen druhé smluvní straně. Pokud druhá smluvní
strana se zrušením smlouvy souhlasí, zašle písemný souhlas smluvní straně, která návrh na zrušení podala.
Dnem doručením tohoto písemného souhlasu smlouva zaniká.

9. Návrh na zrušení smlouvy lze podat jen z důvodů vymezených v ustanovení § 167 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád.
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VIII.
Ostatní ujednání

1. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu (jména), adresy (sídla), názvu činnosti a výše poskytnuté
dotace, případně dalších údajů uvedených ve zvláštních právních předpisech.

2. Příjemce souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“), pro
účely dotačního řízení. Je-li příjemcem fyzická osoba, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu
jméno, příjmení, rodné číslo, popř. datum narození a místa trvalého pobytu, a to ke všem úkonům souvisejícím
s dotačním řízením a s případným uvedením svých osobních údajů na tiskových materiálech určených k
projednávání Radou města Ústí nad Labem a Zastupitelstvem města Ústí nad Labem, jakožto i na internetových
stránkách poskytovatele dotace, a to po dobu nezbytnou k projednávání této záležitosti a k realizaci rozhodnutí
příslušného orgánu poskytovatele a dále po dobu, po kterou je poskytovatel povinen podle právních předpisů
dokumenty obsahující osobní údaje příjemce zpracovávat, popř. archivovat. (Souhlas se zpracováním osobních
údajů je přílohou žádosti o dotaci.)

3. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že statutární město Ústí nad Labem (poskytovatel), jako orgán
územní samosprávy, je povinno poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují,
že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označen za obchodní tajemství.

4. Vzájemný styk a doručování se řídí platnými právními předpisy.

5. Příjemce dotace prohlašuje, že:
a) poskytovatel je oprávněn, pokud postupuje podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných
údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových
dokladech, předávacích protokolech, finančním vypořádání či jiných písemnostech),

b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř., které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního
vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu
směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.

IX.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy
v Registru smluv.

Pro účinky podepisování smlouvy platí, že podpisy musí být na téže listině. Jsou-li strany přítomny současně,
je smlouva uzavřena okamžikem připojení podpisu přítomných smluvních stran. Nejsou-li smluvní strany
přítomny a podepisování se děje distančně, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy návrh smlouvy opatřený
podpisem druhé smluvní strany, dojde zpět navrhovateli smlouvy.

2. V případě rozporu mezi zněním ustanovení obsažených ve smlouvě a zněním ustanovení obsažených v
Programu, se použijí ustanovení obsažená ve Smlouvě.

3. Změny smluvního vztahu schválené Radou města Ústí nad Labem či Zastupitelstvem města Ústí nad Labem
(účel činnosti a výše poskytnuté dotace) lze provádět pouze formou písemných postupně vzestupně číslovaných
dodatků, které budou jako dodatky výslovně označeny, a to na základě dohody obou smluvních stran. Ostatní
změny smluvního vztahu (např. změna názvu příjemce, změna sídla, statutárního orgánu či bankovního účtu
apod.) mohou být měněny jednostranným písemným oznámením smluvní strany.

4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se na smlouvu a právní vztahy z ní vyplývající příslušná
ustanovení správního řádu, případně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, s výjimkou uvedenou v ustanovení § 170 správního řádu a ustanovení zákona č. 250/2000
Sb., a zákona o finanční kontrole.

5. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží příjemce a jedno vyhotovení obdrží
poskytovatel.

6. Příjemce svým podpisem stvrzuje správnost údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, především pak název,
adresu (sídlo), IČ a číslo bankovního účtu.
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7. Smluvní strany prohlašují, že žádost o poskytnutí dotace a Program mají k dispozici, a že je příjemci
jejich obsah znám. Příjemce se zavazuje, že pravidla dotačního Programu bude při realizaci činnosti dodržovat
a plnit všechny podmínky tam obsažené, a to zejména Podmínky využití dotace obsažené v čl. VI.
a v jednotlivých kategoriích dotačního Programu, Podmínky čerpání a finanční vypořádání dotace uvedené
v čl. IX. a Závěrečná ustanovení uvedená v čl. X.

8. Příjemce svým podpisem stvrzuje, že nemá k datu podpisu smlouvy závazky po lhůtě splatnosti vůči
veřejným rozpočtům, rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem, jeho městským obvodům a organizacím
zřizovaných městem Ústí nad Labem. Proti příjemci není a v posledních 3 letech nebylo zahájeno insolvenční
řízení. Vůči žadateli nebylo v posledních 3 letech vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl
zamítnut pro nedostatek jeho majetku. Příjemce není veden jako dlužník v insolvenčním rejstříku dle zákona č.
182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Proti příjemci
nebyl vydán Komisí (EU) inkasní příkaz ke zpětnému získání neoprávněně vyplacené podpory, v návaznosti na
rozhodnutí Komise (EU), jímž je vyplacená podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelná s vnitřním trhem.

9. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů, provede uveřejnění této smlouvy o poskytnutí dotace v Registru smluv.

10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a
vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Za poskytovatele: Za příjemce:

V Ústí nad Labem, dne …………………… V Ústí nad Labem, dne …………………………

………...................................................…..........                                       …………..….......................................................
Statutární město Ústí nad Labem                                                                      příjemce

jméno a příjmení                                                                              jméno a příjmení
osoby oprávněné jednat za poskytovatele                                          osoby oprávněné jednat za příjemce
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Smlouva o poskytnutí dotace
uzavřena formou smlouvy veřejnoprávní v souladu s ustanovením § 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.,“)

Smluvní strany

Statutární město Ústí nad Labem
se sídlem: Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem
IČ: 000 81 531
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, a.s.
Číslo účtu: 5017001555/5500
Zastoupené: ………….
Pověřená osoba: …………..
Kontaktní osoba: osoba, se kterou bude jednáno
E-mail: ………….
Telefon: ………….
jako poskytovatel (dále jen ”poskytovatel”)

a

…………………………. (název subjektu)
se sídlem ……………
IČ: ……………
Zastoupený: ……………
Pověřená osoba: ……………
Bankovní spojení: ……………
Číslo účtu: ……………
jako příjemce (dále jen ”příjemce”)

Příjemce je zapsán ve veřejném rejstříku u …………………….., oddíl ……… vložka ………

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen „smluvní strana“ nebo společně jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace
(dále jen „smlouva“)

k realizaci činnosti

„Podpora tradičních kolektivních a individuálních sportů – práce s mládeží do 20 let 2023“
sportovní odvětví ………….

(dále jen „činnost“)

I.
Předmět smlouvy

1. Na základě usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem ze dne ……. č. ……. poskytne poskytovatel příjemci
neinvestiční účelovou dotaci ve výši ……….,- Kč, slovy: ……… korun českých, (dále jen „dotace“).

2. Dotaci poskytne poskytovatel příjemci jednorázově ve výši ………….. Kč (slovy: ………...…. korun  českých) do
15 pracovních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet příjemce
uvedený v záhlaví této smlouvy.

3. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „zákon o obcích“) a zákonem č. 250/2000 Sb.

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 (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou
finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

TKIS_2023_vzorová_smlouva_d_mládež.pdf k usnesení č. 29/3Z/22
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5. Činnost nenaplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování EU. Poskytnutá podpora je
slučitelná s vnitřním trhem dle ustanovení čl. 107 odst. 3 Smlouvy o fungování EU.

II.
Účel poskytnutí dotace

1. Poskytovatel poskytuje příjemci dotaci k částečné úhradě nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní
činnosti za rok 2023:

„Podpora tradičních kolektivních a individuálních sportů – práce s mládeží do 20 let 2023“
sportovní odvětví: ……………

(dále jen „činnost“)

2. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude činnost realizovat na svou vlastní zodpovědnost, v souladu
s právními předpisy, v souladu s touto smlouvou a s „Programem pro poskytování dotací v oblasti SPORTU
v roce 2023 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem““ (dále jen „Program“), který byl schválen Radou
města Ústí nad Labem dne 19. 9. 2022 usnesením č. 2968/122R/22.

3. Podmínky a pravidla stanovená v tomto Programu jsou pro příjemce i poskytovatele závazná.

4. Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne ……., identifikační číslo žádosti …….
(vlastní identifikátor ……….).

III.
Podmínky použití dotace, práva a povinnosti příjemce

1. Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně k účelu uvedenému v čl. II.
odst. 1. této smlouvy.

2. Dotace je poskytnuta přísně účelově a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných nákladů vzniklých
v kalendářním roce, ve kterém byla dotace poskytnuta, tj. uznatelné náklady uvedené ve finančním vypořádání
dotace musí být s uskutečnitelným daňovým plněním za období roku 2023. Finanční vypořádání dotace musí
být v souladu s podmínkami, které jsou součástí vyhlášeného dotačního programu. Prostředky nelze převádět
do roku následujícího. Činnost musí být realizována v roce poskytnutí dotace. Dotace musí být použita
na náklady uvedené v podané žádosti, příp. v podané žádosti o změnu údajů (sloupec „z toho náklady hrazené
z dotace“).

3. Podmínky, které je příjemce povinen dodržet a jejichž nesplnění je podle této smlouvy považováno za porušení
méně závažných povinností ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., a bude podle
ustanovení  10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. za takovéto porušení uložen odvod nižší, než odpovídá výši
neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, a to ve výši uvedených procent dle jednotlivých
ustanovení této smlouvy

4. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, tj. zejména zákonem č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), a zajistit řádné a oddělené
sledování čerpání dotace. Příjemce, který nevede účetnictví podle tohoto zákona, je povinen vést daňovou
evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby
příslušné doklady vztahující se k finanční dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona
o účetnictví, s výjimkou § 11 odst. 1 písm. f) tohoto zákona, a aby předmětné doklady byly správné, úplné,
průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvanlivost a aby
uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k finanční dotaci (na dokladech musí být
jednoznačně uvedeno, že se vážou k dotaci).

5. Příjemce se zavazuje, že povede evidenci o příjmech a výdajích, výnosech a nákladech souvisejících s činností
dle čl. II odst. 1 na zvláštních analytických účtech nebo na samostatném středisku či zakázce tak, aby bylo
průkazné, zda konkrétní příjem a výdej nebo výnos a náklad je či není vykazován na činnost dle čl. II. odst. 1.
Příjemci, kteří vedou pouze daňovou evidenci či tzv. „jednoduché“ účetnictví, budou postupovat analogicky.
Odvod za toto porušení rozpočtové kázně se stanoví ve výši 10% z částky poskytnuté dotace.

6. Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití
dotace uvedením že je částka „plně čerpána z dotace SMÚ č. …..“ či částečně čerpána z dotace SMÚ č.
…… ve výši ……Kč“, případně jinou formou označení dokladu vč. čísla smlouvy. Příjemce uvede toto
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označení zejména na originálech výdajových pokladních dokladů a dále pak na originálech faktur,
zjednodušených daňových dokladech, smlouvách a dohodách o PP či PČ (pokud na jejich základě probíhá
fakturace či platba).

7. Příjemce je povinen předložit poskytovateli v termínu dle čl. III. odst. 10 této smlouvy finanční vypořádání dotace
(dále jen „Vypořádání dotace“). Vypořádání dotace musí být podáno a odesláno prostřednictvím dotačního
portálu města Ústí nad Labem https://dotace.usti-nad-labem.cz/ (vypořádání dotace musí být vyplněno přes
dotační portál města Ústí nad Labem a odesláno prostřednictvím datové zprávy).
Vypořádání dotace musí obsahovat veškeré náležitosti uvedené v dotačním portálu města Ústí nad Labem,
příp. další povinné přílohy dle této smlouvy nebo dle Programu.

8. Náklady předkládané do vypořádání dotace musí souhlasit s rozpočtem, který byl předložen při podání
žádosti („z toho náklady hrazené z požadované dotace“). V případě změny je nezbytné v dostatečném
časovém předstihu (nejméně 15 dní) před termínem vypořádání dotace podat žádost o změnu rozpočtu a to
přes dotační portál města Ústí n/L.
Pokud je žádost akceptována, musí doklady předkládané do vypořádání dotace souhlasit s touto změnou
rozpočtu. Této změně však nemusí být vyhověno. Žadatel může podat pouze jednu žádost o změnu rozpočtu.
Náklady budou v rozpočtu rozděleny do čtyř částí – materiálové náklady, nemateriálové náklady - služby,
majetek a personální náklady. Žádosti o změnu údajů v předkládaném rozpočtu se předkládají pouze při
změnách mezi jednotlivými čtyřmi celky (např. mezi službami a personálními náklady). V rámci celku (např.
služby) lze rozpočet měnit bez předkládání žádosti o změnu údajů.

9. Poskytnutá dotace je účelovou dotací ke krytí nejvýše 70% celkových nákladů činnosti, na jejíž realizaci je
dotace poskytnuta.

10. Použití dotace k účelu uvedenému v čl. II. odst. 1. této smlouvy dokladuje příjemce poskytovateli předložením
finančního vypořádání dotace:
a) vypořádání poskytnuté dotace (dle čl. I. odst. 2. této smlouvy) nejpozději do 31. 1. 2024

· k vypořádání dotace se v čitelné podobě dokládá:
- úplná složka účetních dokladů, které jsou nárokovány jako čerpání dotace, a to naskenované a

vložené prostřednictvím dotačního portálu města Ústí nad Labem (kopie se nesmí překrývat a musí
být zcela čitelné);

- výpis z analytického účtu z účetnictví organizace, kde je přidělená dotace vedena příp. kopie daňové
evidence – nejedná se o výpis z bankovního účtu;

- doklad o přijetí dotace (kopie výpisu z účtu);
- pokud jsou předkládány dohody o provedení práce, je součástí vypořádání dotace přehledný rozpis

výše zákonných odvodů atp. tak, aby bylo zcela jasné, jaké náklady jsou do vypořádání započítány,
a to i s jasným označením na výpisu z bankovního účtu, kde jsou tyto náklady hrazeny;

- propagační materiály související s účelem poskytnuté dotace;
- fotografie související s účelem poskytnuté dotace;
- zpráva o činnosti za I. + II. pololetí roku 2023;
- dokumenty dle čl. IV. odst. 2 a 4 této smlouvy.
- další povinné přílohy dle uzavřené smlouvy či tohoto programu.

11. Příjemce dotace je povinen hradit náklady uplatňované z dotace pouze z účtu, na který mu byla dotace
poskytnuta, a který je uveden v záhlaví této smlouvy. Používá-li příjemce dotace ke své činnosti i jiný účet,
než je uveden v záhlaví této smlouvy, pak lze hradit náklady uplatňované z dotace i z takového účtu, který byl
uveden v žádosti o dotaci a této smlouvě.

12. Pokud příjemce ze závažných důvodů nebude schopen předložit příslušné finanční vypořádání dotace
v termínu uvedeném v článku III. odst. 10 této smlouvy, může v časovém předstihu, tj. minimálně 30 dnů před
uplynutím tohoto termínu požádat se zdůvodněním poskytovatele dotace o prodloužení termínu předložení
finančního vypořádání dotace. Této žádosti však nemusí poskytovatel vyhovět. Změnu termínu finančního
vypořádání dotace lze provádět pouze formou písemných postupně vzestupně číslovaných dodatků, které
budou jako dodatky výslovně označeny, a to na základě dohody obou smluvních stran.

13. Příjemce je povinen průběžně informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání
zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho
pohledávky. Zejména je příjemce povinen oznámit poskytovateli do 5 dnů od jejich vzniku takové skutečnosti
nebo události, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik, transformaci, sloučení či splynutí
s jiným subjektem, změnu statutárního orgánu příjemce, či změnu vlastnického vztahu k věci, na niž se dotace
poskytuje.
Odvod za toto porušení rozpočtové kázně se stanoví ve výši 1% z částky poskytnuté dotace.
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14. Příjemce se zavazuje, že jak při realizaci, tak po jejím ukončení, bude dbát dobrého jména poskytovatele a
že bude činnost realizovat v souladu s právními předpisy, touto smlouvou a Programem.
Odvod za toto porušení rozpočtové kázně se stanoví ve výši poskytnuté dotace.

15. Příjemce je povinen po dobu deseti let od skončení realizace činnosti archivovat následující podkladové
materiály:
a) tuto smlouvu
b) originály dokladů prokazující čerpání dotace
c) evidenci účetnictví (včetně analytického vedení dotace), kde budou zavedeny doklady prokazující čerpání

dotace
d) finanční vypořádání dotace.
Odvod za toto porušení rozpočtové kázně se stanoví ve výši poskytnutých prostředků na výdaj, který je
chybějícím dokladem prokazován v případě, že neexistuje ani kopie dokladu. V případě, že existují kopie
dokladu, je možné vyměřit nižší odvod a to ve výši 2% z částky dokladu nárokované do vypořádání dotace.
Odvod se neukládá v případě, že absenci dokladů způsobil zásah vyšší moci (např. požár, záplavy apod.).

IV.
Publicita

1. Příjemce se zavazuje v průběhu realizace činnosti prokazatelně a vhodným způsobem prezentovat statutární
město Ústí nad Labem. Vhodné způsoby prezentace jsou uvedeny v tomto článku odst. 4.

2. Příjemce se zavazuje uvádět logo statutárního města Ústí nad Labem ve správném formátu a ve vhodné
velikosti na všech propagačních či jiných materiálech, vztahujících se k akci v rámci činnosti a činnosti samotné.
Žadatel ručí za správnost a kvalitu použití loga dle grafického manuálu, který je k dispozici na webových
stránkách města Ústí nad Labem www.usti-nad-labem.cz .

3. Tradiční kolektivní a individuální sporty
Příjemce dotace má povinnost dodržet tyto uvedené podmínky:
- statutární město Ústí nad Labem bude prezentováno jako generální nebo hlavní partner a logo města

tak bude umístěno mezi těmito partnery;
- viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místě konání činnosti, v rozsahu

odpovídajícímu rozsahu akce v rámci činnosti;
- příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků uvést fakt, že činnost byla

podpořena statutárním městem Ústí nad Labem;
- logo poskytovatele umístěné (v souladu s logo manuálem) na pozvánkách, plakátech, programech,

vstupenkách souvisejících s činností;
- umístění aktivního odkazu www.usti-nad-labem.cz na internetových stránkách souvisejících

s dotovanou činností;
- v případě videoprojekce odvysílání loga poskytovatele na obrazovce či plátně;
- prezentace poskytovatele na sportovních dresech, příp. na dalším sportovním oblečení;
- oficiální pozvání zástupců poskytovatele, volný vstup do VIP prostor pro zástupce poskytovatele.

Příjemce dotace má dále povinnost dodržet alespoň jedno z níže uvedených:
- prezentace poskytovatele moderátorem v průběhu konání akce v rámci činnosti;
- verbální prezentace poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích pořádaných u příležitosti pořádání

akce v rámci činnosti;
- písemná prezentace poskytovatele v mediích s uvedením, že akce v rámci činnosti byla podpořena

statutárním městem Ústí nad Labem.

4. V případě, že příjemce prokazatelně doloží, že tištěné propagační materiály již nemohl opatřit logem města ani
před termínem konání akce v rámci činnosti avšak až po podpisu smlouvy, nebude tato podmínka požadována
(např. v případě, že propagační materiály jsou již v tisku). Toto ustanovení se však netýká dalších způsobů
prezentace.

5. Příjemce doloží skutečnosti dle odst. 2 a 4 tohoto článku takto:
- vytištěný náhled webové stránky, kde bylo umístěno logo poskytovatele;
- vytištěný náhled prezentace na sociálních sítích;
- výtisk propagačních materiálů (leták, plakát, brožura, katalog, vstupenka, propozice atp., v případě např.

billboardů doložit fotografii);
- fotografie prezentace poskytovatele v místě konání akce v rámci činnosti (propagační banner, videoprojekce
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atp.);
- fotografie z místa konání akce v rámci činnosti;
- fotografie dokládající umístění loga statutárního města Ústí nad Labem na sportovním oblečení

sportovce/sportovců;
- výtisk periodika, kde byla akce v rámci činnosti a samotná činnost subjektu inzerována – příp. kopii této

inzerce;
- články v tištěných médiích, náhledy webových stránek médií atp.;
- v případě verbální prezentace doložit videozáznam, příp. jiný záznam s touto prezentací.

6. Odvod za porušení rozpočtové kázně bude stanoven ve výši 1% z poskytnuté částky dotace za nedodržení
každého jednoho z uvedených způsobů prezentace, maximálně však do výše 5% z částky poskytnuté dotace.

7. Propagační komponent s logem statutárního města Ústí nad Labem (X-banner, rollup, nafukovací brána,
reklamní kapka) si může příjemce zapůjčit na Odboru školství, kultury a sportu před konáním akce v rámci
činnosti. Zapůjčené propagační komponenty je příjemce po skončení akce v rámci činnosti povinen neprodleně
vrátit zpět na OŠKS.
V případě zničení nebo ztráty propagačních komponentů bude požadována plná úhrada.
Příjemce dotace v dotační kategorii „tradiční kolektivní a individuální sporty“ má povinnost propagační
komponent jako je plachta, banner apod. s logem města Ústí nad Labem vyhotovit na své náklady.

V.
Kontrola

1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích
a zákonem č. 250/2000 Sb., 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 vznik uznatelných nákladů v souladu s účelem použití, zavedení účetních dokladů do účetní
evidence a využití prostředků v souladu s účelem použití.

3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu, jak v průběhu, tak i po uplynutí doby platnosti této
smlouvy, a to ještě po dobu deseti let od ukončení financování ze strany poskytovatele.

4. Za pravdivost i správnost finančního vypořádání dotace odpovídá osoba oprávněná jednat jménem příjemce.

5. Odvod za porušení rozpočtové kázně při porušení ustanovení čl. V. odst. 2 a 3 bude stanoven odvod ve výši
poskytnuté dotace.

VI.
Důsledky porušení povinností příjemce

1. V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové kázně, poskytovatel při
něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb. Porušením rozpočtové kázně se dle ustanovení §
22 odst. 1 písm. a) tohoto zákona rozumí každé neoprávněné použití, nebo zadržení peněžních prostředků
poskytnutých jako dotace z rozpočtu územního samosprávného celku.

2. Neoprávněným použitím peněžních prostředků dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy je jejich použití, kterým byla
porušena povinnost stanovená právním předpisem nebo touto smlouvou či Programem. Dále se za
neoprávněné použití peněžních prostředků podle čl. VI. odst. 1. této smlouvy považuje:
a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, stanovené

právním předpisem nebo touto smlouvou či Programem, ke kterému došlo po připsání peněžních
prostředků na účet příjemce,

b) porušení povinnosti stanovené pod písm. a) tohoto odstavce, ke kterému došlo před připsáním peněžních
prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na účet
příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně,

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto peněžní prostředky použity.

3. Výjimku z ustanovení v čl. VI. odst. 1. a 2. této smlouvy určí vymezené podmínky, jejichž porušení bude
považováno za méně závažné a za které se uloží odvod za porušení rozpočtové kázně nižší, než částka
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odpovídající neoprávněně použitým nebo zadrženým peněžním prostředkům. Podmínky, jejichž porušení bude
považováno za méně závažné, jsou následující:
a) V případě, že v předloženém vypořádání dotace dle čl. III odst. 7 této smlouvy budou zjištěny

administrativní chyby, může být nařízen odvod do výše 5% z celkové částky poskytnuté dotace nebo
z poskytnuté dotace, v souvislosti s jejichž použitím došlo k porušení rozpočtové kázně (tj. z výše
neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků). Za administrativní nedostatky se pro
potřeby této smlouvy považují chyby v psaní a počtech, kterými příjemce dokazuje použití dotace
v souladu se smluvně stanoveným účelem.

b) V případě porušení čl. III. odst. 10. této smlouvy tzn. předložení finančního vypořádání dotace vč.
povinných příloh po stanoveném termínu, bude nařízen odvod za porušení rozpočtové kázně následovně:

a. 0,25% za každý den prodlení z částky poskytnuté dotace, max. však do 20 dní,
b. 10% z částky poskytnuté dotace, je-li doloženo o 21 a více dní později,
c. 15% z částky poskytnuté dotace, je-li předloženo až po zahájení řízení o porušení rozpočtové

kázně ve lhůtě stanovené správcem daně, vždy však před vystavením platebního výměru.

c) v případě porušení čl. III. odst. 6. této smlouvy, tzn. absence záznamu o čerpání dotace na jednotlivých
účetních dokladech, bude nařízen odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 5% z částky uplatňované
dokladem do finančního vypořádání dotace za každý jednotlivý účetní případ (tzn. účetní případ = účetní
doklad + doklad prokazující jeho úhradu).

d) v případě porušení čl. III. odst. 5. této smlouvy, tzn., v případě nedodržení povinnosti vést odděleně
sledování čerpání dotace v účetnictví příjemce dotace (analytická evidence), bude nařízen odvod do výše
10% z celkové částky poskytnuté dotace.

e) v případě porušení čl. IV. odst. 2. a 4. této smlouvy, tzn., že příjemce řádně a prokazatelně nedoloží, jakým
vhodným způsobem prezentoval statutární město Ústí nad Labem, zejména jak viditelně uváděl logo
statutárního města Ústí nad Labem na všech písemnostech či jiných formách propagace akce v rámci
činnosti či činnosti samotné, která souvisí s účelem poskytnuté dotace, bude nařízen odvod ve výši 1%
z poskytnuté částky dotace za nedodržení každého jednoho z uvedených způsobů prezentace, maximálně
však do výše 5% z částky poskytnuté dotace. Toto je příjemce povinen doložit přílohami, které jsou
uvedeny ve formuláři „finanční vypořádání“ příslušné kategorie vyhlášeného dotačního programu.

4. Pokud dojde k porušení rozpočtové kázně dle méně závažných podmínek, které jsou uvedeny v čl. VI. odst. 3.
písm. a) c) d) e) této smlouvy, jejichž porušení je dle této smlouvy považováno za méně závažné a jejich
podstata umožňuje nápravu, vyzve poskytovatel příjemce k provedení nápravy, a to ve lhůtě 30 dní. Lhůta
počíná běžet dnem následujícím po doručení výzvy k provedení opatření k nápravě.

V případě, že příjemce ve stanovené lhůtě méně závažná porušení odstraní, bude na něj, v rozsahu, v jakém
úspěšně provedl opatření k nápravě, pohlíženo jakoby k porušení rozpočtové kázně nedošlo.

V případě, že příjemce ve stanovené lhůtě nápravu neučiní, je toto porušení považováno za závažné porušení
rozpočtové kázně a poskytovatel písemně vyzve příjemce k vrácení poskytnuté dotace nebo její části a to do
15 pracovních dnů od písemného vyrozumění na účet poskytovatele, který je uveden v záhlaví smlouvy.

5. Použití dotace v rozporu se stanoveným účelem podle čl. II. odst. 1. této smlouvy je závažné porušení
rozpočtové kázně a příjemce je povinen poskytnutou dotaci vrátit poskytovateli v plné výši, a to do 15 pracovních
dnů od písemného vyrozumění na účet statutárního města Ústí nad Labem, který je veden v záhlaví této
smlouvy pod variabilním symbolem 12301.
O vrácení finanční dotace příjemce informuje poskytovatele prostřednictvím dotačního portálu města Ústí nad
Labem. Příjemci bude v tomto případě také vyměřeno penále v zákonné výši z neoprávněně použitých
prostředků, a to ode dne kdy došlo k tomuto porušení. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo
k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání vrácených peněžních prostředků na účet poskytovatele.

6. Pokud se prokáže, že údaje uvedené v čl. IX. odst. 8., které příjemce podpisem této smlouvy potvrdil, nejsou
pravdivé, bude příjemci nařízeno vrátit poskytovateli dotaci a to v celé výši a bude vyměřeno penále v zákonné
výši z neoprávněně použitých prostředků, a to ode dne, následujícího po dni připsání peněžních prostředků na
účet příjemce, do dne připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele.

7. Pokud příjemce nevyužije možnosti vrácení dotace nebo její části ve stanovené lhůtě, bude na zjištěné porušení
podmínek pohlíženo jako na porušení rozpočtové kázně. S příjemcem dotace bude zahájeno řízení o uložení
odvodu za porušení rozpočtové kázně. Příjemci bude v tomto případě vyměřeno také penále v zákonné výši z
neoprávněně použitých prostředků, a to ode dne, kdy došlo k tomuto porušení. Penále se počítá ode dne
následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání vrácených peněžních prostředků
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na účet poskytovatele.

8. Dotace či její části se považují za vrácené dnem, kdy byly peněžní prostředky připsány v plné výši na účet
poskytovatele.

9. Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou bezhotovostního převodu na účet
poskytovatele, v termínu a na číslo účtu, které poskytovatel příjemci sdělí.

10. Uvedení nepravdivých údajů ve finančním vypořádání je důvodem pro vrácení celé výše finanční dotace,
poskytnuté na činnost dle čl. II. odst. 1 této smlouvy a může dojít k trvalému vyloučení subjektu z finanční
podpory města v této i v dalších oblastech.

VII.
Výpověď a zrušení smlouvy

1. Závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit výpovědí nebo dohodou na základě písemného návrhu
na zrušení smlouvy.

2. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět s udáním důvodů. Výpovědní lhůta
činí 14 dnů a počíná běžet 1. dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně na adresu
uvedenou v záhlaví smlouvy. V případě pochybností se má za to, že výpověď byla doručena 3. den od jejího
odeslání.

3. Po doručení výpovědi poskytovateli nebo příjemci dotace bude uvolňování finančních prostředků pozastaveno.

4. Důvody pro vypovězení smlouvy ze strany poskytovatele:
a) použití dotace (případně její části) v rozporu s účelem, který je stanoven touto smlouvou a porušení

podmínek čerpání a finanční vypořádání dotace, které jsou uvedeny Programu;
b) nedodržení termínu pro použití dotace stanoveného v této smlouvě;
c) neumožnění poskytovateli provést kontrolu dle čl. V. této smlouvy;
d) uvedení nepravdivých údajů dle čl. IX. odst. 8. této smlouvy;
e) v době trvání smlouvy bude podán insolvenční návrh na majetek příjemce, nebo bude rozhodnuto o vstupu

příjemce do likvidace.

5. Pro případ, kdy příjemce nebude činnost realizovat (provozovat), je kterákoli ze smluvních stran oprávněna
smlouvu vypovědět.

6. V případě ukončení smlouvy dle tohoto článku je příjemce povinen vrátit dotaci, a to v plné výši poskytovateli,
nejpozději k 15. dni od ukončení platnosti a účinnosti této smlouvy. Nevrátí-li příjemce dotaci v tomto termínu,
považují se veškeré finanční prostředky dotace poskytnuté příjemci do této doby za zadržené.

7. Výpovědí smlouvy zanikají práva a povinnosti smluvních stran, vyjma smluvních ustanovení týkajících se řešení
sporů mezi smluvními stranami, sankčních ustanovení a jiných ustanovení, která podle projevené vůle
smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

8. Návrh na zrušení smlouvy musí být podán písemně a doručen druhé smluvní straně. Pokud druhá smluvní
strana se zrušením smlouvy souhlasí, zašle písemný souhlas smluvní straně, která návrh na zrušení podala.
Dnem doručením tohoto písemného souhlasu smlouva zaniká.

9. Návrh na zrušení smlouvy lze podat jen z důvodů vymezených v ustanovení § 167 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád.

VIII.
Ostatní ujednání

1. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu (jména), adresy (sídla), názvu činnosti a výše poskytnuté
dotace, případně dalších údajů uvedených ve zvláštních právních předpisech.

2. Příjemce souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“), pro
účely dotačního řízení. Je-li příjemcem fyzická osoba, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu
jméno, příjmení, rodné číslo, popř. datum narození a místa trvalého pobytu, a to ke všem úkonům souvisejícím



www.usti-nad-labem.cz

SML……………………..

s dotačním řízením a s případným uvedením svých osobních údajů na tiskových materiálech určených k
projednávání Radou města Ústí nad Labem a Zastupitelstvem města Ústí nad Labem, jakožto i na internetových
stránkách poskytovatele dotace, a to po dobu nezbytnou k projednávání této záležitosti a k realizaci rozhodnutí
příslušného orgánu poskytovatele a dále po dobu, po kterou je poskytovatel povinen podle právních předpisů
dokumenty obsahující osobní údaje příjemce zpracovávat, popř. archivovat. (Souhlas se zpracováním osobních
údajů je přílohou žádosti o dotaci.)

3. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že statutární město Ústí nad Labem (poskytovatel), jako orgán
územní samosprávy, je povinno poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují,
že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označen za obchodní tajemství.

4. Vzájemný styk a doručování se řídí platnými právními předpisy.

5. Příjemce dotace prohlašuje, že:
a) poskytovatel je oprávněn, pokud postupuje podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných
údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových
dokladech, předávacích protokolech, finančním vypořádání či jiných písemnostech),

b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř., které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního
vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu
směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.

IX.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy
v Registru smluv.

Pro účinky podepisování smlouvy platí, že podpisy musí být na téže listině. Jsou-li strany přítomny současně,
je smlouva uzavřena okamžikem připojení podpisu přítomných smluvních stran. Nejsou-li smluvní strany
přítomny a podepisování se děje distančně, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy návrh smlouvy opatřený
podpisem druhé smluvní strany, dojde zpět navrhovateli smlouvy.

2. V případě rozporu mezi zněním ustanovení obsažených ve smlouvě a zněním ustanovení obsažených v
Programu, se použijí ustanovení obsažená ve Smlouvě.

3. Změny smluvního vztahu schválené Radou města Ústí nad Labem či Zastupitelstvem města Ústí nad Labem
(účel činnosti a výše poskytnuté dotace) lze provádět pouze formou písemných postupně vzestupně číslovaných
dodatků, které budou jako dodatky výslovně označeny, a to na základě dohody obou smluvních stran. Ostatní
změny smluvního vztahu (např. změna názvu příjemce, změna sídla, statutárního orgánu či bankovního účtu
apod.) mohou být měněny jednostranným písemným oznámením smluvní strany.

4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se na smlouvu a právní vztahy z ní vyplývající příslušná
ustanovení správního řádu, případně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, s výjimkou uvedenou v ustanovení § 170 správního řádu a ustanovení zákona č. 250/2000
Sb., a zákona o finanční kontrole.

5. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží příjemce a jedno vyhotovení obdrží
poskytovatel.

6. Příjemce svým podpisem stvrzuje správnost údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, především pak název,
adresu (sídlo), IČ a číslo bankovního účtu.

7. Smluvní strany prohlašují, že žádost o poskytnutí dotace a Program mají k dispozici, a že je příjemci
jejich obsah znám. Příjemce se zavazuje, že pravidla dotačního Programu bude při realizaci činnosti dodržovat
a plnit všechny podmínky tam obsažené, a to zejména Podmínky využití dotace obsažené v čl. VI.
a v jednotlivých kategoriích dotačního Programu, Podmínky čerpání a finanční vypořádání dotace uvedené
v čl. IX. a Závěrečná ustanovení uvedená v čl. X.

8. Příjemce svým podpisem stvrzuje, že nemá k datu podpisu smlouvy závazky po lhůtě splatnosti vůči
veřejným rozpočtům, rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem, jeho městským obvodům a organizacím
zřizovaných městem Ústí nad Labem. Proti příjemci není a v posledních 3 letech nebylo zahájeno insolvenční
řízení. Vůči žadateli nebylo v posledních 3 letech vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl
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zamítnut pro nedostatek jeho majetku. Příjemce není veden jako dlužník v insolvenčním rejstříku dle zákona č.
182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Proti příjemci
nebyl vydán Komisí (EU) inkasní příkaz ke zpětnému získání neoprávněně vyplacené podpory, v návaznosti na
rozhodnutí Komise (EU), jímž je vyplacená podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelná s vnitřním trhem.

9. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů, provede uveřejnění této smlouvy o poskytnutí dotace v Registru smluv.

10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a
vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Za poskytovatele: Za příjemce:

V Ústí nad Labem, dne …………………… V Ústí nad Labem, dne …………………………

………...................................................…..........                                       …………..….......................................................
Statutární město Ústí nad Labem                                                                      příjemce

jméno a příjmení                                                                              jméno a příjmení
osoby oprávněné jednat za poskytovatele                                          osoby oprávněné jednat za příjemce


