
U s n e s e n í

z 28. zasedání zastupitelstva města Ústí nad Labem,
dne 4. 4. 2022

Usnesení č. 360/28Z/22 - 381/28Z/22

360/28Z/22
Informace o situaci Ukrajinců v našem městě a práci KACPU

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
 bere na vědomí

1.informace o fungování KACPU v Ústeckém kraji

361/28Z/22
Návrh změny názvu ulic Moskevská a Koněvova, v části obce Ústí nad Labem – 
centrum a ulice Žukovova v části obce Střekov

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
 neschvaluje

1.změnu názvu ulice „Koněvova“, v části obce Ústí nad Labem - centrum, na pozemcích p. 
č. 947/3, 4221, 4222, vše v katastrálním území Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem 
2.změnu názvu ulice „Žukovova“, v části obce Střekov, na pozemcích p. č. 2499, 2827/1, 
2827/3, 2140/1, 263, vše v katastrálním území Střekov, obec Ústí nad Labem 3.změnu 
názvu ulice „Moskevská“, v části obce Ústí nad Labem - centrum, na pozemku p. č. 4208/1, 
v katastrálním území Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem

362/28Z/22
Návrh na pojmenování veřejného prostranství na „Park rodiny Schichtů“, v části obce 
Střekov, v katastrálním území Střekov

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

název veřejného prostranství v části obce Střekov, na pozemcích p.č. 2568/1, 2574, 2573, 
2575/1, 2575/2, 2572, 2576, 2577, 2578/1, 2578/2, vše v katastrálním území Střekov, obec 
Ústí nad Labem, na „Park rodiny Schichtů“

B) ukládá
Ing. Romana Filáčková

zapsat název veřejného prostranství dle bodu A) tohoto usnesení do základního registru 
územní identifikace, adres a nemovitostí, dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních 
registrech

T: 30. 4. 2022
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363/28Z/22
Zrušení OZV č. 1/2019 o evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
 vydává

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022

364/28Z/22
Rozpočtové opatření ODM - oddělení evidence majetku (neinvestiční část 
výdajového rozpočtu - zasmluvněné, nečerpané finanční prostředky)

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a 
zasmluvněných, ale v roce 2021 nečerpaných finančních prostředků ve výši 5 575,68 tis. 
Kč do rozpočtu roku 2022 takto: a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech 
MmÚ vytvořených v roce 2021 nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 5 575,68 tis. 
Kč b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, Oddělení 
evidence majetku o částku 5 575,68 tis. Kč

365/28Z/22
Rozpočtová opatření ODM - údržba komunikací - zasmluvněné finanční prostředky

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a 
zasmluvněných, ale v roce 2021 nečerpaných prostředků v celkové výši 66 835,00 tis. Kč 
do rozpočtu roku 2022 takto: a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ 
vytvořených v roce 2021 nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 66 835,00 tis. Kč 
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 36 
835 tis. Kč v položce Údržba a opravy místních komunikací c) zvýšení neinvestiční části 
výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 30 000 tis. Kč v položce Rezerva 
na opravu Mariánského mostu

366/28Z/22
Dopravní opatření v městské části Klíše

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
 bere na vědomí

1. Zprávu o vyhodnocení fungování rezidenčních zón a zón placeného stání v městské části 
Klíše

367/28Z/22
Rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku v příjmové části rozpočtu

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje
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1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku v příjmové části rozpočtu ve výši 195 000 
tis. Kč takto: a snížení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o celkovou částku 195 000 tis. Kč v 
položce Ostatní nedaňové příjmy – odbor dopravy a majetku, z toho: -integrovaný dopravní 
systém (tzv. průtočka) o částku 180 000 tis. Kč -příměstská doprava (tzv. průtočka) o částku 
15 000 tis. Kč b) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o celkovou částku 195 000 tis. Kč v 
položce Účelové prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční, z toho: -integrovaný 
dopravní systém (tzv. průtočka) o částku 180 000 tis. Kč -příměstská doprava (tzv. 
průtočka) o částku 15 000 tis. Kč

368/28Z/22
Pronájem Zimního stadionu Ústí nad Labem

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1.v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, pronájem areálu Zimního 
stadionu Ústí nad Labem, který se nachází na pozemcích p.č. 418/2, 418/6, 418/8, 420/3, 
420/4, 420/5, 420/6, 420/7, 420/8 a 420/9, vše v k.ú. Klíše, včetně objektů a jejich součástí, 
na pozemcích se nacházejících a movitého majetku, sloužícího k provozu areálu, subjektu 
HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM spolek, IČ: 44227116, za podmínek: a) provozování 
sportovní činnosti, ke které je areál určen, včetně pořádání sportovních a kulturních akcí za 
účasti veřejnosti b) nájemné ve výši 900 000,-Kč bez DPH/rok c) nájemce odpovídá za 
zajištění správy, provozu, ochrany a údržby včetně revizí a servisu předmětu nájmu d) 
pronájem na dobu určitou 10 let e) zachování stávajících smluvních vztahů, uzavřených 
současným provozovatelem f) smluvní vztahy budou uzavírány vždy po předchozím 
souhlasu pronajímatele g) pronajímatel bude hradit uznatelné skutečné náklady na energie 
spotřebované v rámci provozu areálu, do maximální výše spotřeby elektrické energie 2 446 
000,- Kč, vodného 610 000,-Kč a tepla 1 780 000,-Kč, včetně DPH ročně h) pronajímatel 
bude hradit skutečné náklady na jednotlivé opravy a údržbu předmětu nájmu nad 10 
000,-Kč bez DPH do maximální výše 1 200 000,-Kč včetně DPH ročně ch) pronajímatel 
bude hradit částku na infrastrukturu (provoz areálu) ve výši 5 900 000,-Kč ročně i) nájemce 
zajistí minimálně 2x týdně v rozsahu nejméně 2 hodin konání veřejného bruslení. V době 
jarních prázdnin v okrese Ústí nad Labem poté min. 3x týdně v rozsahu 2 hodin j) nájemce 
pronajímateli rezervuje dva termíny ročně pro výpůjčku areálu za účelem konání akcí 
městem, určené po vzájemné dohodě vždy min. 6 měsíců před konáním samotné akce 
2.poskytnutí finančního příspěvku formou dotace v souladu s písm. g), h) a ch) po dobu 
trvání nájemního vztahu dle bodu 1 tohoto usnesení a uzavření smlouvy o poskytnutí 
finančního příspěvku dle důvodové zprávy, v upraveném znění takto: a) v čl. II. odst. 1 se 
doplňuje „dle čl. I. odst. 1.“ b) čl. VII. odst. 4 písm. d) nově zní: uvedení nepravdivých 
údajů dle čl. IX. odst. 7. a dle čl. VI odst. 9. této smlouvy c) v čl. IX. odst. 6. se vypouští 
slovo „přílohy“ 3. uzavírání následných dodatků k nájemnímu vztahu uzavřeného v souladu 
s bodem 1. tohoto usnesení na základě rozhodnutí Rady města Ústí nad Labem 4.s účinností 
od 1. 7. 2022 změnu zřizovací listiny Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace, formou dodatku č. 4 ke zřizovací listině, ve znění dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení, kterým se vyjímá z hospodaření následující: a) nemovitý majetek v k. ú. Klíše: - 
zastavěná plocha a nádvoří včetně objektu č. p. 974 (budova zimního stadionu) na pozemku 
st. p. č. 418/2 - ostatní plocha (ostatní komunikace) na pozemku p. č. 418/6 - ostatní plocha 
(ostatní komunikace) na pozemku p. č. 418/8 - zastavěná plocha a nádvoří včetně objektu 
bez čp/če (budova trafostanice) na pozemku st. p. č. 420/3 - ostatní plocha (ostatní 
komunikace) na pozemku p. č. 420/4 - ostatní plocha (manipulační plocha) na pozemku p. 
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č. 420/5 - zastavěná plocha a nádvoří včetně objektu bez čp/če (garáž) na pozemku st. p. č. 
420/6 - zastavěná plocha a nádvoří včetně objektu bez čp/če (garáž) na pozemku st. p. č. 
420/7 - zastavěná plocha a nádvoří včetně objektu bez čp/če (garáž) na pozemku st. p. č. 
420/8 - zastavěná plocha a nádvoří včetně objektu bez čp/če (garáž) na pozemku st. p. č. 
420/9 b) movitý majetek vedený na rozvahových účtech v celkové účetní hodnotě 46 244 
800,30 Kč (stav k 28. 2. 2022) c) movitý majetek vedený na podrozvahových účtech v 
celkové účetní hodnotě 91 057,47 Kč (stav k 28. 2. 2022) 5. rozpočtové opatření odboru 
městských organizací, strategického rozvoje a investic a odboru dopravy a majetku ve výši 
6 000 tis. Kč takto: a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení 
ekonomiky příspěvkových organizací – snížení příspěvku na provoz příspěvkové 
organizaci Městské služby Ústí nad Labem částku 6 000 tis. Kč b) zvýšení neinvestiční 
části výdajového rozpočtu ODM, oddělení evidence majetku o částku 6 000 tis. Kč- 
Rezerva na provoz Zimního stadionu

B) ukládá
Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

a) seznámit s nájemní smlouvou předsedy poslaneckých klubů před jejím podpisem

T: 31. 12. 2022

369/28Z/22
Poskytnutí dotací v oblasti nestátních sociálních služeb a služeb blízkých službám 
sociálním v roce 2022

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2022 Odboru sociálních služeb, určených na „podporu 
sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním“ a následné uzavřením smlouvy s 
těmito subjekty: a) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu 
nákladů služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež dle projektu „Nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež Tykadlo“ ve výši 23 760,-Kč b) Oblastní charita Ústí nad Labem 
(IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů služby sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi dle projektu „Centrum pro rodinu Ovečka“ ve výši 132 430,-Kč c) Oblastní charita 
Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů služby sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi dle projektu „Centrum služeb pro rodinu“ ve výši 147 840,-Kč d) 
Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů služby 
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež dle projektu „Klub Lucerna“ ve výši 51 730,-Kč e) 
Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů služby 
noclehárny dle projektu „Noclehárna Samaritán“ ve výši 68 300,-Kč f) Oblastní charita 
Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů služby nízkoprahová denní 
centra dle projektu „Centrum pomoci Samaritán“ ve výši 120 060,- Kč g) Oblastní charita 
Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů služby azylové domy dle 
projektu „Azylový dům Samaritán“ ve výši 140 810,-Kč h) Oblastní charita Ústí nad 
Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu „Terénní 
programy“ ve výši 86 910-Kč i) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na 
částečnou úhradu nákladů spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle žádosti 
„Centrum pro rodinu Ovečka“ ve výši 103 630,-Kč j) OPORA (IČ:63154935), na částečnou 
úhradu nákladů služby pečovatelská služby dle projektu „Pečovatelská služba OPORA“ ve 
výši 480 380,-Kč k) OPORA (IČ:63154935), na částečnou úhradu nákladů služby 
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odlehčovací služby dle projektu „Domácí hospicová péče OPORA“ ve výši 99 590,-Kč l) 
Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu (IČ:69411239), na částečnou úhradu nákladů služby 
odborné sociální poradenství dle projektu „Poradna Prosapia Ústí nad Labem“ ve výši 46 
000,-Kč m) Fokus Labe (IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů služby odborné 
sociální poradenství dle projektu „Fokus Labe-Ústí nad dLabem“ ve výši 91 250,-Kč n) 
Fokus Labe (IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů služby sociálně aktivizační 
služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením dle projektu „Fokus Labe-Ústí nad 
dLabem“ ve výši 91 250,-Kč o) Fokus Labe (IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů 
služby sociálně terapeutické dílny dle projektu „Fokus Labe-Ústí nad dLabem“ ve výši 441 
050,-Kč p) Fokus Labe (IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů služby sociální 
rehabilitace dle projektu „Fokus Labe-Ústí nad dLabem“ ve výši 425 840,-Kč q) Fokus 
Labe (IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů služby sociální rehabilitace dle projektu 
„Multidisciplinární tým pro děti a mladé lidi“ ve výši 95 260,-Kč r) Fokus Labe 
(IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů služby sociální rehabilitace dle projektu 
„Centrum duševního zdraví Ústí nad Labem“ ve výši 225 620,-Kč s) Fokus Labe 
(IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů služby chráněné bydlení dle projektu „Fokus 
Labe-Ústí nad dLabem“ ve výši 623 550,-Kč t) DRUG-OUT Klub, z.s. (IČ:44554559), na 
částečnou úhradu nákladů služby kontaktní centra dle projektu „Kontaktní centrum pro 
drogově závislé“ ve výši 180 790,-Kč u) DRUG-OUT Klub, z.s. (IČ: 44554559), na 
částečnou úhradu nákladů služby terénní programy dle projektu „Terénní program“ ve výši 
366 570,-Kč v) DRUG-OUT Klub, z.s. (IČ: 44554559), na částečnou úhradu nákladů 
služby odborné sociální poradenství dle projektu „Krajská adiktologická ambulance a 
poradna pro děti a dorost“ ve výši 37 560,-Kč w) DRUG-OUT Klub, z.s. (IČ: 44554559), 
na částečnou úhradu nákladů služby odborné sociální poradenství dle projektu „Ambulantní 
adiktologické služby“ ve výši 37 430,- Kč x) WHITE LIGHT I, z.ú. (IČ:64676803), na 
částečnou úhradu nákladů služby odborné sociální poradenství dle projektu „Ambulantní 
léčba a poradenství pro osoby ohrožené závislostním chováním“ ve výši 91 520,-Kč y) 
WHITE LIGHT I, z.ú. (IČ:64676803), na částečnou úhradu nákladů služby služby následné 
péče dle projektu „Následná péče o ex-uživatele drog s podporovaným bydlením“ ve výši 
100 460,-Kč z) Helias Ústí nad Labem, o.p.s. (IČ:27324001), na částečnou úhradu nákladů 
služby osobní asistence dle projektu „Osobní asistence u osob s mentálním postižením, s 
tělesným postižením a u osob s poruchou autistického spektra“ ve výši 125 480,- Kč aa) 
Helias Ústí nad Labem, o.p.s. (IČ:27324001), na částečnou úhradu nákladů služby denní 
stacionáře dle projektu „Denní stacionář Helias“ ve výši 630 020,-Kč bb) Bateau z. s. 
(IČ:01507311), na částečnou úhradu nákladů služby odborné sociální poradenství dle 
projektu „Bateau, z.s. 2022“ ve výši 141 300,-Kč cc) Člověk v tísni, o.p.s. (IČ:25755277), 
na částečnou úhradu nákladů služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež dle projektu 
„Nízkoprahový klub Nový svět“ ve výši 80 730,-Kč dd) Člověk v tísni, o.p.s. 
(IČ:25755277), na částečnou úhradu nákladů služby nízkoprahová zařízení pro děti a 
mládež dle projektu „Nízkoprahový klub Mixér“ ve výši 80 260,-Kč ee) Člověk v tísni, 
o.p.s. (IČ:25755277), na částečnou úhradu nákladů služby sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi dle projektu „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ ve výši 278 
970,-Kč ff) Člověk v tísni, o.p.s. (IČ:25755277), na částečnou úhradu nákladů služby 
terénní programy dle projektu „Terénní sociální práce“ ve výši 278 250,- Kč gg) Člověk v 
tísni, o.p.s. (IČ:25755277), na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací aktivit na 
podporu rodiny dle projektu „Předškolní kluby Stonožka a Stromeček“ ve výši 60 130,-Kč 
hh) Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s. (IČ:70100691), na částečnou 
úhradu nákladů služby terénní programy dle projektu „Návrat do společnosti“ ve výši 158 
610,-Kč ii) Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s. (IČ:70100691), na 
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částečnou úhradu nákladů služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dědtmi dle 
projektu „Návrat dítěte do rodiny“ ve výši 88 070,-Kč jj) CENTRUM PRO NÁHRADNÍ 
RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná společnost (IČ:26999234), na částečnou úhradu 
nákladů služby sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi dle projektu „Sociálně 
aktivizační služba pro rodiny s dětmi“ ve výši 245 100,-Kč kk) CENTRUM PRO 
NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná společnost (IČ:26999234), na 
částečnou úhradu nákladů spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle projektu 
„Doučování dětí v NRP“ ve výši 71 910,-Kč ll) Spirála, Ústecký kraj, z.s. (IČ:68954221), 
na částečnou úhradu nákladů služby intervenční centra dle projektu „Intervenční centrum 
Ústecký kraj-kontaktní místo Ústí nad Labem“ ve výši 166 810,-Kč mm) Spirála, Ústecký 
kraj, z.s. (IČ:68954221), na částečnou úhradu nákladů služby krizová pomoc dle projektu 
„Triangl-krizové centrum pro děti a nedospělé“ ve výši 25 690,-Kč nn) Spirála, Ústecký 
kraj, z.s. (IČ:68954221), na částečnou úhradu nákladů služby krizová pomoc dle projektu 
„Centrum krizové intervence“ ve výši 343 580,-Kč oo) Spirála, Ústecký kraj, z.s. 
(IČ:68954221), na částečnou úhradu nákladů služby telefonická krizová pomoc dle 
projektu „Telefonická krizová pomoc – Linka pomoci“ ve výši 190 680,-Kč pp) Spirála, 
Ústecký kraj, z.s. (IČ:68954221), na částečnou úhradu nákladů služby odborné sociální 
poradenství dle projektu „Odborné sociální poradenství“ ve výši 29 960,-Kč qq) Spirála, 
Ústecký kraj, z.s. (IČ:68954221), na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací aktivit 
na podporu rodiny dle projektu „Šance pro všechny – domov bez násilí“ ve výši 66 390,-Kč 
rr) Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s. (IČ:26670763), na částečnou úhradu 
nákladů služby odborné sociální poradenství dle projektu „Odborné sociální poradenství“ 
ve výši 95 590,-Kč ss) Poradna pro integraci, z.ú. (IČ:67362621), na částečnou úhradu 
nákladů služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dědtmi dle projektu „Sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ ve výši 193 670,-Kč tt) Poradna pro integraci, z.ú. 
(IČ:67362621), na částečnou úhradu nákladů služby sociálně odborné sociální poradenství 
dle projektu „Odborné sociální poradenství“ ve výši 75 370,-Kč uu) Dobrovolnické 
centrum, z.s. (IČ:70225842), na částečnou úhradu nákladů služby sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dědtmi dle projektu „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ ve 
výši 137 370,-Kč vv) Dobrovolnické centrum, z.s. (IČ:70225842), na částečnou úhradu 
nákladů spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle projektu „Dobrovolnické 
mentoringové programy pro děti a mládež v Ústí nad Labem“ ve výši 22 120,-Kč ww) 
Kleja, z.s. (IČ:01181491), na částečnou úhradu nákladů služby terénní programy dle 
projektu „Kleja, z.s.-Terénní program v Ústí nad Labem“ ve výši 191 520,-Kč xx) Kleja, 
z.s. (IČ:01181491), na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací aktivit na podporu 
rodiny dle projektu „Předškolní klub Klíček“ ve výši 15 500,-Kč yy) Demosthenes, o.p.s. 
(IČ:25421018), na částečnou úhradu nákladů služby raná péče dle projektu „Raná péče 
DEMOSTHENA“ ve výši 147 620,-Kč zz) Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého 
kraje, o.p.s. (IČ:26593661), na částečnou úhradu nákladů služby odborné sociální 
poradenství dle projektu „Podpora služby OSP Centra pro zdravotně postižené Ústeckého 
kraje, o.p.s. v roce 2022“ ve výši 22 800,-Kč aaa) Centrum pro zdravotně postižené 
Ústeckého kraje, o.p.s. na částečnou úhradu nákladů služby osobní asistence dle projektu 
„Podpora osobní asistence Centra pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s. v roce 
2022“ ve výši 71 760,-Kč bbb) Sociální agentura, o.p.s. (IČ:26540495), na částečnou 
úhradu nákladů služby odborné sociální poradenství dle projektu „Odborné sociální 
poradenství“ ve výši 104 190,-Kč ccc) Sociální agentura, o.p.s. (IČ: 26540495), na 
částečnou úhradu nákladů služby sociální rehabilitace dle projektu „Sociální rehabilitace“ 
ve výši 114 800,-Kč ddd) Tyfloservis, o.p.s. (IČ:26200481), na částečnou úhradu nákladů 
služby sociální rehabilitace dle projektu „Sociální rehabilitace pro osoby s těžkým 
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zrakovým a kombinovaným postižením“ ve výši 123 600,-Kč eee) Oblastní charita Česká 
Kamenice (IČ:70818134), na částečnou úhradu nákladů služby chráněné bydlení dle 
projektu „Chráněné bydlení“ ve výši 199 020,-Kč fff) Oblastní charita Česká Kamenice 
(IČ:70818134), na částečnou úhradu nákladů služby sociálně terapeutické dílny dle 
projektu „Sociálně terapeutické dílny“ ve výši 99 640,-Kč ggg) Oblastní charita Česká 
Kamenice (IČ:70818134), na částečnou úhradu nákladů služby podpora samostatného 
bydlení dle projektu „Podpora samostatného bydlení“ ve výši 137 210,-Kč hhh) Oblastní 
charita Česká Kamenice (IČ:70818134), na částečnou úhradu nákladů služby domovy se 
zvláštním režimem dle projektu „Domov se zvláštním režimem“ ve výši 137 400,-Kč iii) 
HEWER, z.s. (IČ:66000653), na částečnou úhradu nákladů služby osobní asistence dle 
projektu „Osobní asistence pro občany města Ústí nad Labem“ ve výši 39 670,-Kč

370/28Z/22
Poskytnutí dotací v oblasti kultury 2022

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1.poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2022 Odboru školství, kultury a sportu, určených na 
„podporu celoroční kulturní činnosti“ a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto: 
a)Církvická kulturní společnost, z.s. (IČ 27053989) na částečnou úhradu nákladů spojených 
s činností „Celoroční pořádání koncertů v roce 2022“ ve výši 72.000,- Kč b) KULT, spolek 
(IČ 26602598) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Divadelní rozmanitost“ 
ve výši 130.000,- Kč c) Mladá Scéna z.s. (IČ 26558441) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s činností „Celoroční činnost divadelního souboru Mladá Scéna z.s.“ ve výši 
130.000,- Kč d) Rodinné centrum Slunečník, z.s. (IČ 27026876) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s činností „Kreativní a výtvarná dílna DUHA“ ve výši 25.000,- Kč e) 
Ústecký dětský sbor, z.s. (IČ 22846361) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Celoroční činnost Ústeckého dětského sboru 2022“ ve výši 131.000,- Kč f) Veselá Brná 
z.s. (IČ 04411307) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „U nás na vsi“ ve 
výši 55.000,- Kč g) Věra Malcherová (IČ 73860255) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s činností „Celoroční program Café Max 2022“ ve výši 85.000,- Kč h) YMCA 
Ústí nad Labem (IČ 26533839) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Taneční 
studio Scenic“ ve výši 70.000,- Kč 2.poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2022 Odboru 
školství, kultury a sportu, určených na „podporu reprezentace města na akcích krajského, 
republikového nebo mezinárodního charakteru“ a následné uzavření smlouvy s těmito 
subjekty takto: a) Film & Sociologie, s.r.o. (IČ 27455645) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s projektem „Mýdlové bubliny“ ve výši 170.000,- Kč b) Divčí komorní sbor PF 
UJEP v Ústí nad Labem (IČ 44555598) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
projektem „Mezinárodní hudební festival Vinodolské hudební slavnosti“ ve výši 93.000,- 
Kč 3.udělení výjimky z „Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2022 z 
rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ ustanovení čl. II odstavec A) žadatel, odst. 3: 
a) Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IČ 44555601) – organizace 
zřízena zákonem 4.Poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2022 Odboru školtsví, kultury a 
sportu, určených na „podporu akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad 
Labem“ a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto: a) bujón s.r.o. (IČ 09279440) 
na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „ELBE DOCK – Cena Pavla Kouteckého 
2022“ ve výši 180.000,- Kč b) CATERING NA RYCHTĚ, s.r.o. (IČ 28749901) na 
částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „10. Ústecký pivních jarmark malých a 
rodinných pivovarů“ ve výši 150.000,- Kč c) KULT, spolek (IČ 26602598) na částečnou 
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úhradu nákladů spojených s činností „Loď Tajemství“ ve výši 120.000,- Kč d) Kušej Pavel 
(IČ 46730672) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Ústecký helloween 2022 – 
Club Mácháč Tour“ ve výši 170.000,- Kč e) Malá Paříž z.s. (IČ 01335081) na částečnou 
úhradu nákladů spojených s akcí „Malý Hamburk“ ve výši 150.000,- Kč f) Morpheus Art, 
s.r.o. (IČ 28693787) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Hudební setkání 11“ 
ve výši 190.000,- Kč g) Pém Jaroslav (IČ 87075288) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s činností „Ústecké slavnosti“ ve výši 170.000,- Kč h) Útulek fest, z. s. (IČ 
03655989) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Útulek fest 2022“ ve výši 
120.000,- Kč i) Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IČ 44555601) na 
částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „12. sjezd českých historiků v Ústí nad Labem 
20.-22.9.2022“ ve výši 100.000,- Kč

371/28Z/22
Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o. p. s. - informace k zápůjčce peněz

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
 bere na vědomí

1. informaci společnosti Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o. p. s. (IČ 
25049011) o stěhování Galerie Emila Filly z prostor Kulturního domu Ústí nad Labem a 
vypořádání zápůjčky peněz s účelem "Celoroční výstavní program Galerie Emila Filly v 
Ústí nad Labem na rok 2020" ve výši 230.000,- Kč

372/28Z/22
Poskytnutí dotace Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v roce 
2022

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1.poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru školství, kultury a sportu, určených na oblast 
kultury v roce 2022 pro Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IČ 
44555601), v celkové výši 400.000 Kč a následné uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, 
dle přílohy tohoto usnesení, jejíž účelem je částečná úhrada nákladů na projekt „Podpora 
aktivit UJEP významných pro město Ústí nad Labem v roce 2022“ takto: a) 300.000 Kč na 
"Oblast informačních technologií a techniky" b) 100.000 Kč na "Celoroční podpora aktivit 
Domu umění Ústí nad Labem"

373/28Z/22
Projekt „Čelakovského – smíšený dům“ – Smlouva o poskytnutí dotace č. 
1128110042 a Smlouva o úvěru č. 1128120043

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

1. že dne 21. 2. 2022 byla doručena Smlouva o úvěru č. 1128110043 z programu „Výstavba 
pro obce – Výzva č. 2/112/2019 – na pořízení dostupných bytů, dostupných domů a 
smíšených domů“ a Zástavní smlouva k nemovitostem na realizaci projektu „Čelakovského 
– smíšený dům“. 2. že dne 21. 2. 2022 byla doručena Smlouva o poskytnutí dotace č. 
1128110042 z programu „Výstavba pro obce – Výzva č. 1/112/2019 – na pořízení 
sociálních bytů, sociálních domů a smíšených domů“ a Pověřovací akt na realizaci projektu 
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„Čelakovského – smíšený dům“.

B) schvaluje

1. uzavření Smlouvy o úvěru a Zástavní smlouvy k nemovitostem dle bodu A) 1. tohoto 
usnesení, které jsou přílohou tohoto usnesení. 2. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace a 
Pověřovacího aktu dle bodu A) 2. tohoto usnesení, které jsou přílohou tohoto usnesení.

C) ukládá
PhDr. Ing. Petru Nedvědickému, primátorovi města

podepsat Smlouvy dle bodu B) tohoto usnesení.

T: 15. 4. 2022

374/28Z/22
Rozpočtové opatření OMOSRI - poskytnutí návratné finanční výpomoci Domovu pro 
seniory Krásné Březno, příspěvkové organizaci pro rok 2022

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 2 500 tis. Kč Domovu pro seniory Krásné 
Březno, příspěvkové organizací (IČ 44555334), za účelem dočasného krytí neinvestičních 
potřeb příjemce v roce 2022 se splatností do 30.6.2022 2. uzavření Smlouvy o poskytnutí 
návratné finanční výpomoci pro rok 2022 dle podmínek uvedených pod bodem 1 tohoto 
usnesení 3. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a 
investic ve výši 2 500 tis. Kč takto: a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu 
OMOSRI, oddělení ekonomiky příspěvkových organizací o částku 2 500 tis. Kč, v položce 
Rezerva na provoz DS, AD, Pečovatelská služba b) zvýšení neinvestiční části výdajového 
rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky příspěvkových organizací - poskytnutí návratné 
finanční výpomoci Domovu pro seniory Krásné Březno příspěvkové organizaci, ve výši 2 
500 tis. Kč, na pokrytí neinvestičních nákladů souvisejících se zabezpečením sociálních 
služeb v roce 2022

375/28Z/22
Prodej pozemků p. č. 1018/19 a 1018/20 v k. ú. Předlice

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. prodej pozemků p. č. 1018/19 o výměře 65 m2 a p. č. 1018/20 o výměře 186 m2 v k. ú. 
Předlice společnosti AEC NOVÁK s. r. o., Beethovenova 216/28, 400 01 Ústí nad Labem, 
IČ 49097652 za těchto podmínek: a) kupní cena ve výši 315.000,- Kč b) kupní cena bude 
uhrazena před podpisem kupní smlouvy c) funkční využití předmětných pozemků musí být 
v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem d) nabyvatel bere na vědomí, že předmětné 
pozemky se nachází v ochranném pásmu lesa a na území archeologických nalezišť – ÚAN 
III. e) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitostí včetně znaleckého 
posudku.

376/28Z/22
Prodej části pozemku p. č. 674 s částí stavby č. p. 44 v k.ú. Skorotice

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
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 schvaluje

1. prodej části pozemku p. č. 674 o výměře cca 14 m2, jejíž součástí je část stavby č. p. 44 
v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem, manželům Pavlu a Renatě Kulesovým, bytem 
*************************************, za těchto podmínek: a) kupní cena ve výši 
1.000,- Kč/m2 b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy c) nabyvatelé 
uhradí náklady spojené s převodem d) funkční využití musí být v souladu s Územním 
plánem Ústí nad Labem

377/28Z/22
Úprava usnesení ZM č. 294/22Z/21 ze dne 13.9.2021

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
 upravuje

1. usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem č. 294/22Z/21 ze dne 13.9.2021 takto: a) v 
bodě 1.d) se výměra „1169 m2“ nahrazuje výměrou „1162 m2“

378/28Z/22
Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v oblasti sportu 
"Lodní doprava"

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2022 Odboru školství, kultury a sportu určených na 
oblast sportu „Lodní doprava“ a následné uzavření smlouvy s Ivo Jirouškem (IČ 134 73 
867) na částečnou úhradu nákladů spojených s projektem „Převozní loď Marie – zajištění 
lodní dopravy na cyklostezce Vaňov – Píšťany - Vaňov“ ve výši 170.000,- Kč 2. znění 
Smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

379/28Z/22
Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v oblasti sportu 
"Úprava běžeckých stop Adolfov"

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2022 Odboru školství, kultury a sportu, určených na 
oblast sportu „Údržba běžeckých stop“ a následné uzavření smlouvy s Horský spolek 
Adolfov, z. s. (IČ 048 07 278) na částečnou úhradu nákladů spojených s projektem „Úprava 
běžeckých stop v Adolfově“ ve výši 120.000,- Kč 2. znění vzoru Smlouvy o poskytnutí 
dotace dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

380/28Z/22
Poskytnutí dotací v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v 
roce 2022 "Tradiční kolektivní a individuální sporty" - II. část

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2022 Odboru školství, kultury a sportu, určených na 
oblast sportu „Tradiční kolektivní a individuální sporty - tradiční olympijské sporty 
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reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži ČR včetně 
mládežnických kategorií“ a následné uzavření smluv 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 2.216.000,- 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 rok 2022" ve výši 
2.550.500,- 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 sportů - práce s mládeží do 20 let“ ve výši 2.838.000,- 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 rok 
2022" ve výši 3.032.500,- 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 1.345.500,- 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 2022" ve výši 1.769.000,- 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 
1.275.000,- 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 2022" ve výši 1.769.000,- 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 
816.500,- 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 2022" ve výši 505.500,- Kč 2. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2022 Odboru školství, 
kultury a sportu, určených na oblast sportu „Tradiční kolektivní a individuální sporty - 
individuální juniorské sporty" a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto: a) 
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" ve výši 80.000,- Kč 3. znění Smluv o poskytnutí dotace v oblasti 
sportu "Tradiční kolektivní a individuální sporty" dle přílohy č. 1- 2 tohoto usnesení.

Mgr. Tomáš Vlach PhDr. Ing. Petr Nedvědický

náměstek primátora primátor města

Statutární město Ústí nad Labem
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S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O   Ú S T Í  N A D   L A B E M 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM 

 

Obecně závazná vyhláška č. 1 /2022, 

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2019 ze dne 16. 12. 2019 

 

 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem se na svém zasedání dne …………usnesením č. ……usneslo 

vydat na základě ustanovené § 84 odst. 2 písm. h) zákona č 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 

 

 

Článek 1 

Zrušovací ustanovení 

Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Labem č. 1/2019 o evidenci trvale označených psů a jejich 

chovatelů ze dne 16. 12. 2019 se zrušuje. 

 

 

 

Článek 2 

Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení. 

 

 

 

 

 

 

………………….         ……………………… 

Mgr. Tomáš Vlach      PhDr. Ing. Petr Nedvědický 

náměstek primátora       primátor 

 

návrh OZV č. 1-2022.pdf k usnesení č. 363/28Z/22
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Statutární město Ústí nad Labem, 
400 01 Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, IČ 00081531 

 

 
   Č. j. MMUL/OMOSRI/PTO/…………../2022/JakoR 

 

 

Dodatek č. 4 
k zřizovací listině ze dne 26. 3. 2019 

 

Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace 
 

 

Na základě usnesení Zastupitelstva města č. 32/3Z/19 A) 1. d) ze dne 18. 2. 2019 vydalo 

Statutární město Ústí nad Labem dne 26. 3. 2019 zřizovací listinu Městských služeb Ústí nad 

Labem, příspěvkové organizace, IČ 71238301, s účinností od 1. 4. 2019. 

 

Usnesením Zastupitelstva města č. 139/11Z/20 ze dne 25. 6. 2020 byl s účinností  

od 1. 7. 2020 schválen dodatek č. 1, kterým se mění Čl. V. citované zřizovací listiny ze dne  

26. 3. 2019.  

 

Usnesením Zastupitelstva města č. 173/12Z/20 ze dne 21. 9. 2020 byl s účinností  

od 1. 10. 2020 schválen dodatek č. 2, kterým se mění Čl. V. odst. 1 písm. A) citované 

zřizovací listiny ze dne 26. 3. 2019. 

 

Usnesením Zastupitelstva města č. 274/19Z/21 ze dne 14. 6. 2021 byl s účinností  

od 1. 7. 2021 schválen dodatek č. 3, kterým se mění Čl. V. odst. 1 písm. B) citované zřizovací 

listiny ze dne 26. 3. 2019. 

 

Usnesením Zastupitelstva města č. ………….. ze dne 4. 4. 2022 byl s účinností  

od 1. 7. 2022 schválen tento dodatek č. 4, kterým se mění Čl. V. odst. 1 písm. B) a příloha  

č. 1 citované zřizovací listiny ze dne 26. 3. 2019 ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 takto: 

 

Čl. V. 

Vymezení majetku zřizovatele předávaného organizaci k hospodaření 

 

B) Majetek movitý:  
1. Majetek movitý vedený na rozvahových účtech v celkové účetní hodnotě 

84 748 435,91 Kč stav zjištěný inventarizací ke dni 31. 12. 2021 se snižuje  

o movitý majetek v účetní hodnotě 46  244 800,30 Kč (stav k 28. 2. 2022). Soupis 

vyjímaného movitého majetku na rozvahových účtech je uveden v příloze č. 2 a 3 

tohoto dodatku č. 4.   

 

2. Majetek movitý vedený na podrozvahových účtech v celkové účetní hodnotě 

763 344,83 Kč stav zjištěný inventarizací ke dni 31. 12. 2021 se snižuje  

o movitý majetek v účetní hodnotě 91 057,47 Kč (stav k 28. 2. 2022). Soupis 

vyjímaného movitého majetku na podrozvahových účtech je uveden v příloze  

č. 4 tohoto dodatku č. 4. 

Dodatek č. 4 k ZL Městských služeb Ústí nad Labem p. o._P1_final.pdf k usnesení č. 368/28Z/22
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Z přílohy č. 1 citované zřizovací listiny se vyjímá níže uvedený nemovitý majetek v k. ú. 

Klíše: 

- zastavěná plocha a nádvoří včetně objektu č. p. 974 (budova zimního stadionu) na 

pozemku st. p. č. 418/2 

- ostatní plocha (ostatní komunikace) na pozemku p. č. 418/6 

- ostatní plocha (ostatní komunikace) na pozemku p. č. 418/8 

- zastavěná plocha a nádvoří včetně objektu bez čp/če (budova trafostanice)  

na pozemku st. p. č. 420/3 

- ostatní plocha (ostatní komunikace) na pozemku p. č. 420/4 

- ostatní plocha (manipulační plocha) na pozemku p. č. 420/5 

- zastavěná plocha a nádvoří včetně objektu bez čp/če (garáž) na pozemku  

st. p. č. 420/6 

- zastavěná plocha a nádvoří včetně objektu bez čp/če (garáž) na pozemku  

st. p. č. 420/7 

- zastavěná plocha a nádvoří včetně objektu bez čp/če (garáž) na pozemku  

st. p. č. 420/8 

- zastavěná plocha a nádvoří včetně objektu bez čp/če (garáž) na pozemku  

st. p. č. 420/9 

 

 

Nové úplné znění přílohy č. 1 citované zřizovací listiny ze dne 26. 3. 2019 tvoří přílohu  

č. 1 tohoto dodatku. 

 

Ostatní ustanovení zřizovací listiny ze dne 26. 3. 2019 ve znění dodatků 1, 2 a 3 se nemění  

a zůstávají nadále v platnosti. 

 

Tento dodatek č. 4 zřizovací listiny je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, které mají stejnou 

platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží organizace a dvě vyhotovení obdrží zřizovatel. 

 

Příloha č. 1 - Soupis nemovitého majetku předávaného k hospodaření 

Příloha č. 2 - Vyjímaný movitý majetek na rozvahovém účtu 022 – Zimní stadion  

Příloha č. 3 - Vyjímaný movitý majetek na rozvahovém účtu 028 – Zimní stadion 

Příloha č. 4 – Vyjímaný movitý majetek na podrozvahovém účtu 902 – Zimní stadion 

 

 

V Ústí nad Labem dne ………………. 

 

 

 

 

       PhDr. Ing. Petr Nedvědický 

              primátor města Ústí nad Labem 



Příloha č. 1 dodatku č. 4 ke zřizovací listině Městských služeb Ústí nad Labem

Soupis nemovitého majetku předávaného k hospodaření organizaci :
Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace

označení nemovitosti .stpč./ppč. výměra katastrální

v m
2

území

garáže pod Mariánskou skálou
zastavěná plocha a nádvoří včetně vlastnického podílu na 

společné části domu (dále jen podíl na SČD) ve výši 

102235/108889 na objektu č.p. 3356 včetně jednotek

č.3356/2 - jiný nebytový prostor (podíl na SČD 10927/108889)

č.3356/3 - jiný nebytový prostor (podíl na SČD 8842/108889)

č.3356/5 - jiný nebytový prostor (podíl na SČD 22586/108889)

č.3356/7 - jiný nebytový prostor (podíl na SČD 23951/108889)

č.3356/8 - jiný nebytový prostor (podíl na SČD 23951/108889)

č.3356/9 - jiný nebytový prostor (podíl na SČD 11697/108889)

č.3356/11 - jiný nebytový prostor (podíl na SČD 281/108889)

2864/1 2 314 Ústí nad Labem

pozemky u OMV PLUS ČR

zastavěná plocha a nádvoří bez objektu (objekt jiného vlastníka) 2864/12 245 Ústí nad Labem

Městské lázně, Panská č.p. 1700

zastavěná plocha a nádvoří včetně objektu č.p. 1700 .121/1 2 016 Ústí nad Labem

zahrada 122 171 Ústí nad Labem

zahrada 123 201 Ústí nad Labem

zastavěná plocha a nádvoří včetně objektu bez čp/če .121/2 377 Ústí nad Labem

Koupaliště Brná, Lázeňská 459

zastavěná plocha a nádvoří včetně objektu bez čp/če .4113 109 Střekov

ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) 4114/2 335 Střekov

ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) 4115/1 923 Střekov

zastavěná plocha a nádvoří včetně objektu bez čp/če .4115/2 145 Střekov

ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) .4118 1 830 Střekov

ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) 4119/1 6 794 Střekov

ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) 4119/2 360 Střekov

ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) 4119/3 199 Střekov

ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) 4119/4 79 Střekov

ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) 4119/5 184 Střekov

zastavěná plocha a nádvoří (zbořeniště) .4120 201 Střekov

zastavěná plocha a nádvoří (zbořeniště) 4121/1 209 Střekov

ostatní plocha - manipulační plocha 4121/2 141 Střekov

ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) .4122/1 1 924 Střekov

zastavěná plocha a nádvoří včetně objektu bez čp/če .4122/2 283 Střekov

ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) .4122/3 509 Střekov

ostatní plocha (jiná plocha) 4122/4 55 Střekov

ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) 4122/5 668 Střekov

ostatní plocha (ostatní komunikace) 4122/6 331 Střekov

ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) 4122/7 419 Střekov
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označení nemovitosti .stpč./ppč. výměra katastrální

v m
2

území

ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) 4122/8 461 Střekov

ostatní plocha (ostatní komunikace) 4122/9 57 Střekov

ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) 4122/10 539 Střekov

zastavěná plocha a nádvoří včetně objektu bez čp/če .4122/11 501 Střekov

ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) 4122/12 244 Střekov

ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) 4122/13 131 Střekov

ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) 4122/14 15 Střekov

ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) 4122/16 259 Střekov

ostatní plocha (ostatní komunikace) 4122/17 59 Střekov

ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) 4122/21 212 Střekov

ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) 921/1 101 Brná nad Labem

ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) 921/2 1 294 Brná nad Labem

zastavěná plocha a nádvoří včetně objektu č.p. 459 .921/3 500 Brná nad Labem

ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) 921/4 2 171 Brná nad Labem

ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) 921/5 341 Brná nad Labem

ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) 921/6 112 Brná nad Labem

ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) 921/7 1 095 Brná nad Labem

ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) 921/8 41 Brná nad Labem

ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) 921/9 54 Brná nad Labem

zastavěná plocha a nádvoří včetně objektu bez čp/če .921/10 75 Brná nad Labem

ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) 921/11 131 Brná nad Labem

ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) 921/12 16 Brná nad Labem

ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) 921/13 96 Brná nad Labem

ostatní plocha (zeleň) 921/14 261 Brná nad Labem

zastavěná plocha a nádvoří včetně objektu bez čp/če .921/17 108 Brná nad Labem

ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) .921/18 1 838 Brná nad Labem

ostatní plocha (ostatní komunikace) 921/19 474 Brná nad Labem

zastavěná plocha a nádvoří včetně objektu bez čp/če .921/20 425 Brná nad Labem

ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) 921/25 702 Brná nad Labem

ostatní plocha (zeleň) 921/26 562 Brná nad Labem

zastavěná plocha a nádvoří včetně objektu bez čp/če .921/30 8 Brná nad Labem

ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) .938 399 Brná nad Labem

ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) 939/1 1 186 Brná nad Labem

ostatní plocha (jiná plocha) 939/3 251 Brná nad Labem

ostatní plocha (jiná plocha) 939/4 228 Brná nad Labem

zastavěná plocha a nádvoří včetně objektu bez čp/če .940 227 Brná nad Labem

zastavěná plocha a nádvoří (zbořeniště) .941 161 Brná nad Labem

ostatní plocha (jiná plocha) 942 327 Brná nad Labem

ostatní plocha (zeleň) 921/21 2 002 Brná nad Labem

ostatní plocha (ostatní komunikace) 921/22 39 Brná nad Labem

ostatní plocha (ostatní komunikace) 921/23 80 Brná nad Labem

ostatní plocha (zeleň) 921/24 1 100 Brná nad Labem

ostatní plocha (ostatní komunikace) 910/3 5 259 Brná nad Labem

ostatní plocha (jiná plocha) 910/4 294 Brná nad Labem
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označení nemovitosti .stpč./ppč. výměra katastrální

v m
2

území

Hřbitovy 

ostatní plocha (pohřebiště) 787 2 579 Vaňov

ostatní plocha (neplodná půda) 788 206 Vaňov

zastavěná plocha a nádvoří (zbořeniště) .790 132 Vaňov

ostatní plocha (pohřebiště) 897/1 6 420 Krásné Březno

zastavěná plocha a nádvoří včetně objektu bez čp/če 897/2 163 Krásné Březno

ostatní plocha (pohřebiště) 898 4 326 Krásné Březno

zastavěná plocha a nádvoří (zbořeniště) .899 162 Krásné Březno

ostatní plocha (pohřebiště) 898 10 988 Skorotice u ÚL

zastavěná plocha a nádvoří včetně objektu č.p. 44 .674 456 Skorotice u ÚL

Areál koupaliště Klíše

ostatní plocha (zeleň) 1857/1 3 045 Klíše

ostatní plocha (zeleň) 1857/3 432 Klíše

ostatní plocha (jiná plocha) 1857/4 1 409 Klíše

ostatní plocha (zeleň) 1857/5 209 Klíše

ostatní plocha (ostatní komunikace) 1857/8 253 Klíše

ostatní plocha (zeleň) 1857/9 7 656 Klíše

ostatní plocha (zeleň) 1857/12 330 Klíše

ostatní plocha (zeleň) 1857/15 325 Klíše

ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) 1857/16 1 243 Klíše

ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) 1857/17 2 136 Klíše

ostatní plocha (zeleň) 1857/18 216 Klíše

ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) 1857/22 508 Klíše

zastavěná plocha a nádvoří včetně objektu bez čp/če 1857/23 157 Klíše

ostatní plocha (zeleň) 1857/24 705 Klíše

ostatní plocha (zeleň) 1857/25 5 950 Klíše

trvalý travní porost 1861 318 Klíše

zastavěná plocha  vč. objektu bez čp/če - jiná stavba 1860/2 16 Klíše

ostatní plocha (ostatní komunikace) 1883/6 619 Klíše

ostatní plocha (jiná plocha) 1883/7 2 154 Klíše

zastavěná plocha a nádvoří včetně objektu č.p. 1094 1883/8 146 Klíše

ostatní plocha (jiná plocha) 1883/9 72 Klíše

trvalý travní porost 1884/14 1 009 Klíše

ostatní plocha (ostatní komunikace) 1884/15 66 Klíše

trvalý travní porost 1884/16 142 Klíše

ostatní plocha (ostatní komunikace) 1897/4 2 486 Klíše

ostatní plocha (zeleň) 1896/13 486 Klíše

ostatní plocha (jiná plocha) 1896/14 488 Klíše

ostatní plocha (zeleň) 1896/15 258 Klíše

zastavěná plocha vč. objektu bez čp/če - jiná stavba 1990/1 16 Klíše

ostatní plocha (zeleň) 1897/5 230 Klíše

zastavěná plocha vč. objektu bez čp/če - jiná stavba 1857/29 221 Klíše

zastavěná plocha vč. objektu bez čp/če - jiná stavba 1857/30 239 Klíše

Plavecká hala Klíše, U Koupaliště 575
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označení nemovitosti .stpč./ppč. výměra katastrální

v m
2

území

zastavěná plocha a nádvoří včetně objektu č.p. 575 .1883/2 6 264 Klíše

 Krematorium, U Krematoria 398

ostatní plocha (pohřebiště) 3252 13 119 Střekov

ostatní plocha (pohřebiště) 3251/1 31 857 Střekov

ostatní plocha (pohřebiště) 3251/2 676 Střekov

zastavěná plocha a nádvoří včetně objektu č.p. 398 .3253 530 Střekov

zastavěná plocha a nádvoří včetně objektu č.p. 26 .3254 119 Střekov

Tenisový areál u Zimního stadionu

ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) 422/1 3 261 Klíše

ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) 422/3 7 284 Klíše

zastavěná plocha a nádvoří včetně objektu bez čp/če 422/4 1 018 Klíše

objekt Prokopa Diviše 1605/5

zastavěná plocha a nádvoří včetně objektu č.p. 1605 .668/1 352 Ústí nad Labem

zastavěná plocha a nádvoří (společný dvůr) 668/3 52 Ústí nad Labem

objekt Štefánikova 246/1

ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) 721/1 836 Klíše

ostatní plocha (ostatní komunikace) 721/2 246 Klíše

zastavěná plocha a nádvoří včetně objektu č.e. 5400 (garáž) 721/3 61 Klíše

ostatní plocha (jiná plocha) 721/4 67 Klíše

zastavěná plocha a nádvoří včetně objektu č.p. 246 720 455 Klíše

zahrada 719/1 1 109 Klíše

zastavěná plocha a nádvoří včetně objektu bez čp/če 719/2 114 Klíše

areál TJ Český Lev, Sportovní 595

ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) 213/1 15 812 Neštěmice

zastavěná plocha a nádvoří včetně objektu bez čp/če 213/2 72 Neštěmice

ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) 213/3 5 706 Neštěmice

ostatní plocha (ostatní komunikace) 213/4 698 Neštěmice

ostatní plocha (jiná plocha) 213/5 63 Neštěmice

zastavěná plocha a nádvoří bez objektu (objekt jiného vlastníka) 213/6 22 Neštěmice

zastavěná plocha a nádvoří bez objektu (objekt jiného vlastníka) 213/8 225 Neštěmice

zastavěná plocha a nádvoří včetně objektu č.p. 595 214 720 Neštěmice

zastavěná plocha a nádvoří včetně objektu bez čp/če 215 1 135 Neštěmice

ostatní plocha (neplodná půda) 218 1 335 Neštěmice
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Příloha č. 2 dodatku č. 4 ke zřizovací listině Městských služeb Ústí nad Labem 

Vyjímaný movitý majetek vedený na rozvahovém účtu 022 - Zimní stadion

Inv. č. Název majetku
Majetkový 

účet
 Pořizovací cena 

Datum 

zařazení

100335 usměrňovač svař. 02210 5 142,00 01.01.2005

100336 ostřička nožů 02210 44 882,00 01.01.2005

100337 rolba Destarol 02210 281 440,00 01.01.2005

100338 ukazatel skore světelný 02210 252 828,00 01.01.2005

100341 vys. voz. DV 1733-1 kom. 02210 122 968,00 01.01.2005

100372 rozbrušovačka 02210 9 986,00 01.01.2005

100409 rolba Derol 99 02210 1 083 495,00 01.07.2006

100434 multimediální kostka 02210 15 087 443,00 30.04.2007

100436 ZS - vzduchotechnika 02210 26 659 621,00 31.07.2007

100483 Škoda Fabia 1,9 SDI 6U8 9566 02203 67 000,00 16.02.2012

100541 Podlahový mycí stroj HAKO 02208 111 539,12 26.01.2018

100542 Nákladní výtah malý NG 200 02208 427 000,00 18.04.2018

100545 Mobilní podlahová krytina pro hal. sporty 02210 495 000,00 28.08.2018

Účet 022 celkem 44 648 344,12
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Příloha č. 3 dodatku č. 4 ke zřizovací listině Městských služeb Ústí nad Labem 

Vyjímaný movitý majetek vedený na rozvahovém účtu 028 - Zimní stadion

Inv.č. Název majetku
Majetkový 

účet
 Pořizovací cena Datum zařazení

200018 Switch 8 port. rozbočovač 02818 672,00 28.02.2005

200067 stav. rozvaděč plastový 02816 9 472,27 31.05.2005

200262 inf. skříňka nástěnná 02819 3 830,00 31.05.2006

200322 prodlužovací kabel 60 m 02820 4 610,08 31.08.2006

200323 zásobník na toal. papír 02820 470,57 31.08.2006

200505 trezor SAF 101 S 02820 2 722,57 31.01.2007

200507 pokladna příruční 02820 301,68 31.01.2007

200632 hokejová branka 02820 7 142,55 31.08.2007

200633 hokejová branka 02820 7 142,55 31.08.2007

200641 vak. přísavky pro úchyt skla 02820 1 565,94 27.09.2007

200642 vak. přísavky pro úchyt skla 02820 1 565,94 27.09.2007

200643 vak. přísavky pro úchyt skla 02820 1 565,94 27.09.2007

200644 vak. přísavky pro úchyt skla 02820 1 565,94 27.09.2007

200724 čtečka čipových karet 02820 8 900,00 30.04.2008

200763 Chránič spodní podpěry, proti odrážení puků 02819 960,00 01.08.2008

200765 Zdroj svařovací KITin 165 02819 6 452,00 01.08.2008

200767 Akumul.  baterie pro rolbu 02819 2 714,17 01.08.2008

200785 Chránič spodní podpěry, proti odrážení puků 02819 960,00 01.08.2008

200786 Chránič zad. svislé pod. proti odr.puků 02819 440,00 01.08.2008

200787 Chránič zad. svislé pod. proti odr.puků 02819 440,00 01.08.2008

200816 Gola sada FESTA 02816 1 840,26 31.10.2008

200817 Příklepová vrtačka METABO SBE 500 02816 1 252,05 31.10.2008

200818 Závitník kazeta 02816 1 004,16 31.10.2008

200821 Gola sada Industrila 6-24 02816 1 059,32 31.10.2008

200822 Gola sada Industrial 6-32 02816 1 509,56 31.10.2008

200823 Měřící přístroj REVEXplus 02816 12 312,60 31.10.2008

200827 Zabezpečovací zařízení 02820 10 666,39 30.11.2008

200839 Čidla k zabezpečovacímu zařízení LARGO 02816 1 242,85 03.12.2008

200972 Monitor 19"LCD Acer 02818 3 250,00 31.12.2008

201094 Kancelářská židle ZORO Ergo 02819 2 795,00 31.12.2009

201307 Kalové čerpadlo PS 750 l 02816 1 158,29 10.06.2011

201312 Mikrovlná trouba 02819 842,58 28.07.2011

201395 El. ohřívač + topná jednotka 02820 26 709,24 25.04.2012

201396 El. ohřívač + topná jednotka 02820 26 709,24 25.04.2012

201406 Kompresor 02816 2 137,41 22.06.2012

201408 Magnetická tabule 02820 975,83 04.07.2012

201415 Sekačka Viking 02816 21 158,30 21.09.2012

201514 Vysavač pro vysávání such.a mok.nečistot 02816 13 000,00 13.06.2013

201522 Mobilní zábrana Standard 02820 2 120,00 19.06.2013

201523 Mobilní zábrana Standard 02820 2 120,00 19.06.2013

201524 Mobilní zábrana Standard 02820 2 120,00 19.06.2013

201525 Mobilní zábrana Standard 02820 2 120,00 19.06.2013

201526 Mobilní zábrana Standard 02820 2 120,00 19.06.2013

201527 Mobilní zábrana Standard 02820 2 120,00 19.06.2013
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Příloha č. 3 dodatku č. 4 ke zřizovací listině Městských služeb Ústí nad Labem 

Vyjímaný movitý majetek vedený na rozvahovém účtu 028 - Zimní stadion

Inv.č. Název majetku
Majetkový 

účet
 Pořizovací cena Datum zařazení

201528 Mobilní zábrana Standard 02820 2 120,00 19.06.2013

201529 Mobilní zábrana Standard 02820 2 120,00 19.06.2013

201631 Žaluzie 02819 659,00 12.08.2013

201632 Žaluzie 02819 659,00 12.08.2013

201633 Žaluzie 02819 659,00 12.08.2013

201634 Žaluzie 02819 659,00 12.08.2013

201724 Žebřík hliníkový 02820 784,30 10.02.2014

201800 Konvektor 02820 495,04 29.01.2015

201861 GPS Škoda Fabia 6U8 95-66 02818 2 450,50 14.09.2015

201917 Zdroj záložní EATON 02818 4 562,19 05.10.2015

202144 Odpadkový koš betonový venkovní 02820 3 225,00 14.01.2016

202169 Kleště COBRA 02820 578,48 11.02.2016

202246 Síť na hokejovou branku KANADA 02818 3 351,00 25.05.2016

202247 Síť na hokejovou branku KANADA 02818 3 351,00 25.05.2016

202248 Síť na hokejovou branku KANADA 02818 3 351,00 25.05.2016

202249 Síť na hokejovou branku KANADA 02818 3 351,00 25.05.2016

202308 Bezdrátový mikrofon 02818 2 250,00 16.08.2016

202309 Bezdrátový mikrofon 02818 2 250,00 16.08.2016

202310 Bezdrátový mikrofon 02818 2 250,00 16.08.2016

202311 Bezdrátový mikrofon 02818 2 250,00 16.08.2016

202312 Počítač Alza Intel Extreme 02818 31 606,63 16.08.2016

202335 Odpadkový koš s popelníkem nerez 02820 1 140,00 19.09.2016

202336 Odpadkový koš s popelníkem nerez 02820 1 140,00 19.09.2016

202364 Mobilní telefon Huawei 02820 5 793,39 07.12.2016

202403 Hokejová síť 02819 2 662,00 22.02.2017

202404 Hokejová síť 02819 2 662,00 22.02.2017

202506 Vrtačka na led 02816 5 199,00 18.09.2017

202507 Oběhové čerpadlo 02816 14 146,34 06.10.2017

202508 Rudl 02820 1 917,36 02.11.2017

202529 Kancelářská židle 02819 2 313,22 26.03.2018

202530 Hokejová branka CANADA 02820 18 002,99 27.03.2018

202531 Hokejová branka CANADA 02820 18 002,98 27.03.2018

202570 Ochranná síť 02820 9 392,00 31.05.2018

202571 Ochranná síť 02820 9 392,00 31.05.2018

202573 Pila přímočará Bosch 02816 1 485,95 31.05.2018

202575 Registrační pokladna Bingo 02820 2 565,00 07.06.2018

202591 Police na brusle 02819 3 490,00 03.07.2018

202592 Police na brusle 02819 3 490,00 03.07.2018

202595 Mikrovlnná trouba Sencor 02816 1 073,49 16.07.2018

202596 Rychlovarná konev 02816 247,09 16.07.2018

202686 Vrtačka příklepová 02816 2 478,51 23.11.2018

202696 Nádoba na nebezpečný odpad 02820 711,00 28.11.2018

202697 Nádoba na nebezpečný odpad 02820 711,00 28.11.2018

202702 Okružní pila 02816 2 189,26 30.11.2018
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Příloha č. 3 dodatku č. 4 ke zřizovací listině Městských služeb Ústí nad Labem 

Vyjímaný movitý majetek vedený na rozvahovém účtu 028 - Zimní stadion
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Majetkový 
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202705 Vysavač Karcher 02809 1 486,78 06.12.2018

202708 Svářečka na plast 02820 1 334,65 10.12.2018

202740 Skříň šatní 02819 3 191,03 08.04.2019

202741 Skříň šatní 02819 3 191,03 08.04.2019

202742 Skříň šatní 02819 3 191,03 08.04.2019

202743 Skříň šatní 02819 3 191,03 08.04.2019

202744 Skříň satní 02819 3 191,02 08.04.2019

202773 Myčka tlaková Edison TM2200 02816 2 301,01 13.06.2019

202811 Mikrovlnná trouba Sencor 02819 1 382,95 08.08.2019

202828 LED hodiny 02819 20 042,19 01.08.2019

202872 Šatnová lavice 950mm 02819 5 826,91 09.12.2019

202873 Šatnová lavice 950mm 02819 5 826,91 09.12.2019

202874 Šatnová lavice 950mm 02819 5 826,91 09.12.2019

202875 Šatnová lavice 950mm 02819 5 826,91 09.12.2019

202876 Šatnová lavice 950mm 02819 5 826,91 09.12.2019

202877 Šatnová lavice 950mm 02819 5 826,91 09.12.2019

202878 Šatnová lavice 950mm 02819 5 826,91 09.12.2019

202879 Šatnová lavice 950mm 02819 5 826,91 09.12.2019

202880 Šatnová lavice 950mm 02819 5 826,91 09.12.2019

202881 Šatnová lavice 950mm 02819 5 826,93 09.12.2019

202882 Šatnová lavice 1900mm 02819 9 510,39 09.12.2019

202883 Šatnová lavice 1900mm 02819 9 510,39 09.12.2019

202884 Šatnová lavice 1900mm 02819 9 510,39 09.12.2019

202885 Šatnová lavice 1900mm 02819 9 510,39 09.12.2019

202886 Šatnová lavice 1900mm 02819 9 510,39 09.12.2019

202887 Šatnová lavice 1900mm 02819 9 510,39 09.12.2019

202888 Šatnová lavice 1900mm 02819 9 510,39 09.12.2019

202889 Šatnová lavice 1900mm 02819 9 510,39 09.12.2019

202890 Šatnová lavice 1900mm 02819 9 510,39 09.12.2019

202891 Šatnová lavice 1900mm 02819 9 510,39 09.12.2019

202892 Šatnová lavice 1900mm 02819 9 510,39 09.12.2019

202893 Šatnová lavice 1900mm 02819 9 510,39 09.12.2019

202894 Šatnová lavice 1900mm 02819 9 510,39 09.12.2019

202895 Šatnová lavice 1900mm 02819 9 510,39 09.12.2019

202896 Šatnová lavice 1900mm 02819 9 510,39 09.12.2019

202897 Šatnová lavice 1900mm 02819 9 510,39 09.12.2019

202898 Šatnová lavice 1900mm 02819 9 510,39 09.12.2019

202899 Šatnová lavice 1900mm 02819 9 510,39 09.12.2019

202900 Šatnová lavice 1900mm 02819 9 510,39 09.12.2019

202901 Šatnová lavice 1900mm 02819 9 510,39 09.12.2019

202902 Šatnová lavice 1900mm 02819 9 510,39 09.12.2019

202903 Šatnová lavice 1900mm 02819 9 510,39 09.12.2019

202904 Šatnová lavice 1900mm 02819 9 510,39 09.12.2019

202905 Šatnová lavice 1900mm 02819 9 510,39 09.12.2019
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202906 Šatnová lavice 1900mm 02819 9 510,39 09.12.2019

202907 Šatnová lavice 1900mm 02819 9 510,39 09.12.2019

202908 Šatnová lavice 1900mm 02819 9 510,39 09.12.2019

202909 Šatnová lavice 1900mm 02819 9 510,39 09.12.2019

202910 Šatnová lavice 1900mm 02819 9 510,39 09.12.2019

202911 Šatnová lavice 1900mm 02819 9 510,39 09.12.2019

202912 Šatnová lavice 1900mm 02819 9 510,39 09.12.2019

202913 Šatnová lavice 1900mm 02819 9 510,39 09.12.2019

202914 Šatnová lavice 1900mm 02819 9 510,39 09.12.2019

202915 Šatnová lavice 1900mm 02819 9 510,39 09.12.2019

202916 Šatnová lavice 1900mm 02819 9 510,39 09.12.2019

202917 Šatnová lavice 1900mm 02819 9 510,39 09.12.2019

202918 Šatnová lavice 1900mm 02819 9 510,39 09.12.2019

202919 Šatnová lavice 1900mm 02819 9 510,39 09.12.2019

202920 Šatnová lavice 1900mm 02819 9 510,39 09.12.2019

202921 Šatnová lavice 1900mm 02819 9 510,39 09.12.2019

202922 Šatnová lavice 1900mm 02819 9 510,39 09.12.2019

202923 Šatnová lavice 1900mm 02819 9 510,39 09.12.2019

202924 Šatnová lavice 1900mm 02819 9 510,39 09.12.2019

202925 Šatnová lavice 1900mm 02819 9 510,39 09.12.2019

202926 Šatnová lavice 1900mm 02819 9 510,39 09.12.2019

202927 Šatnová lavice 1900mm 02819 9 510,39 09.12.2019

202928 Šatnová lavice 1900mm 02819 9 510,39 09.12.2019

202929 Šatnová lavice 1900mm 02819 9 510,39 09.12.2019

202930 Šatnová lavice 1900mm 02819 9 510,39 09.12.2019

202931 Šatnová lavice 1900mm 02819 9 510,39 09.12.2019

202932 Šatnová lavice 1900mm 02819 9 510,39 09.12.2019

202933 Šatnová lavice 1900mm 02819 9 510,59 09.12.2019

202993 Terminál - docházkový systém 02818 28 105,50 15.05.2020

203014 Stojan na dezinfekci rukou 02819 4 987,37 01.06.2020

203018 LCD monitor 34" LG 02818 7 159,12 05.06.2020

203050 Rekordér kamerového systému 02818 7 938,45 15.07.2020

203051 5 megapix. venk. HD kamera 02818 3 638,67 15.07.2020

203052 5 megapix. venk. HD kamera 02818 3 638,67 15.07.2020

203053 5 megapix. venk. HD kamera 02818 3 638,67 15.07.2020

203054 5 megapix. venk. HD kamera 02818 3 638,67 15.07.2020

203055 5 megapix. venk. HD kamera 02818 3 638,67 15.07.2020

203056 4 megapix. venk. IP kamera 02818 6 975,95 15.07.2020

203057 4 megapix. venk. IP kamera 02818 6 975,95 15.07.2020

203058 LCD monitor 22" 02818 4 779,14 15.07.2020

203060 držák monitoru - vrátnice 02818 3 928,22 15.07.2020

203136 Chladnička ZEROWATT 02820 3 880,44 19.04.2021

203148 KASAmax Mobile PROFI 10" 02818 10 804,00 19.08.2021

203230 Hokejová síť na hokejovou branku 02820 3 025,00 30.12.2021
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203231 Hokejová síť na hokejovou branku 02820 3 025,00 30.12.2021

400229 stánek prodejní 0,5 02811 67 400,00 01.01.2005

400660 stůl kancelářský 02811 2 250,00 01.01.2005

401032 lavice kov. lať. 02811 1 632,00 01.01.2005

401033 lavice kov. lať. 02811 1 632,00 01.01.2005

401036 skříň  A 133 02811 970,00 01.01.2005

401048 lavice kov. lať. 02811 1 632,00 01.01.2005

401049 lavice kov. lať. 02811 1 632,00 01.01.2005

401050 lavice kov. lať. 02811 1 632,00 01.01.2005

401051 lavice kov. lať. 02811 1 632,00 01.01.2005

401052 lavice kov. lať. 02811 1 632,00 01.01.2005

401053 lavice kov. lať. 02811 1 632,00 01.01.2005

401054 lavice kov. lať. 02811 1 632,00 01.01.2005

401055 lavice kov. lať. 02811 1 632,00 01.01.2005

401056 lavice kov. lať. 02811 1 632,00 01.01.2005

401057 lavice kov. lať. 02811 1 632,00 01.01.2005

401058 lavice kov. lať. 02811 1 632,00 01.01.2005

401059 lavice kov. lať. 02811 1 632,00 01.01.2005

401060 lavice 02811 950,00 01.01.2005

401093 stůl operační 02811 1 180,00 01.01.2005

401094 chladnička Artic 02811 3 400,00 01.01.2005

401096 stůl pracovní 02811 1 800,00 01.01.2005

401099 věšák železný půl. 02811 860,00 01.01.2005

401102 věšák železný obou. 02811 800,00 01.01.2005

401103 věšák železný obou. 02811 800,00 01.01.2005

401105 lavice kov. lať. 02811 1 632,00 01.01.2005

401108 lavice kov. lať. 02811 1 632,00 01.01.2005

401110 lavice kov. lať 02811 1 632,00 01.01.2005

401111 lavice kov. lať 02811 1 632,00 01.01.2005

401112 lavice kov. lať 02811 1 632,00 01.01.2005

401113 lavice kov. lať 02811 1 632,00 01.01.2005

401114 lavice kov. lať 02811 1 632,00 01.01.2005

401115 lavice kov. lať 02811 1 632,00 01.01.2005

401116 lavice kov. lať 02811 1 632,00 01.01.2005

401117 lavice kov. lať 02811 1 632,00 01.01.2005

401118 lavice kov. lať 02811 1 632,00 01.01.2005

401119 lavice kov. lať 02811 1 632,00 01.01.2005

401120 lavice kov. lať 02811 1 632,00 01.01.2005

401121 lavice kov. lať 02811 1 632,00 01.01.2005

401122 lavice kov. lať 02811 1 632,00 01.01.2005

401123 lavice kov. lať 02811 1 632,00 01.01.2005

401124 lavice kov. lať 02811 1 632,00 01.01.2005

401125 lavice kov. lať 02811 1 632,00 01.01.2005

401126 lavice kov. lať 02811 1 632,00 01.01.2005
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401127 lavice kov. lať 02811 1 632,00 01.01.2005

401128 lavice kov. lať 02811 1 632,00 01.01.2005

401129 lavice kov. lať 02811 1 632,00 01.01.2005

401130 lavice kov. lať 02811 1 632,00 01.01.2005

401131 lavice kov. lať 02811 1 632,00 01.01.2005

401132 lavice kov. lať 02811 1 632,00 01.01.2005

401133 lavice kov. lať 02811 1 632,00 01.01.2005

401134 lavice 02811 950,00 01.01.2005

401135 lavice 02811 950,00 01.01.2005

401139 cirkulárka 02811 1 820,00 01.01.2005

401140 Gola sada + přísl. 02811 660,00 01.01.2005

401142 chladnička Calex 255 l 02811 4 440,00 01.01.2005

401144 vrtačka stojanová 02811 7 359,00 01.01.2005

401146 svářecí souprava 02811 780,00 01.01.2005

401147 vozík na autogen 02811 674,00 01.01.2005

401150 hoblovka 02811 4 480,00 01.01.2005

401151 skříň pol. kovová 02811 1 191,00 01.01.2005

401152 skříň pol. kovová 02811 1 191,00 01.01.2005

401153 skříň dvoudveř. 02811 1 255,00 01.01.2005

401154 skříň dvoudveř. 02811 1 255,00 01.01.2005

401155 skříň dvoudveř. 02811 1 255,00 01.01.2005

401156 skříň dvoudveř. 02811 1 255,00 01.01.2005

401157 skříň dvoudveř. 02811 1 255,00 01.01.2005

401158 skříň dvoudveř. 02811 845,00 01.01.2005

401159 skříň jednodveř. 02811 675,00 01.01.2005

401162 skříň dvoudveř. kov. 02811 960,00 01.01.2005

401163 stůl pracovní 02811 1 575,00 01.01.2005

401164 stůl pracovní 02811 1 575,00 01.01.2005

401165 stůl pracovní 02811 1 575,00 01.01.2005

401166 stolek konferenční 02811 667,00 01.01.2005

401175 bruska TM 1 BP 02811 1 200,00 01.01.2005

401176 bruska el. 02811 1 390,00 01.01.2005

401177 bruska el. 02811 1 370,00 01.01.2005

401178 zvedák kovový 02811 2 150,00 01.01.2005

401179 lavice kov. lať. 02811 1 632,00 01.01.2005

401180 skříň dvoudveř. 02811 845,00 01.01.2005

401181 branka hokejová 02811 1 590,00 01.01.2005

401182 branka hokejová 02811 1 590,00 01.01.2005

401223 stůl vyšetřovací 02811 2 070,00 01.01.2005

401256 skříň pol. kovová 02811 1 191,00 01.01.2005

401257 skříň dvoudveř. 02811 1 255,00 01.01.2005

401259 skříň jednodveř. 02811 675,00 01.01.2005

401261 stolek konfer. mah. 02811 689,00 01.01.2005

401262 skříň kov. pol. 02811 1 191,00 01.01.2005
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401265 stůl kanc. oboustr. 02811 2 310,00 01.01.2005

401270 skříň dvoudveř. 02811 1 000,00 01.01.2005

401274 skříňka prosklená 02811 730,00 01.01.2005

401275 skříňka plná malá 02811 495,00 01.01.2005

401276 skříňka plná malá 02811 495,00 01.01.2005

401279 skříňka plná malá 02811 495,00 01.01.2005

401280 skříň šatníková 02811 1 230,00 01.01.2005

401281 stolek konferenční 02811 800,00 01.01.2005

401282 stolek konferenční S 470 02811 800,00 01.01.2005

401284 křeslo 02811 879,00 01.01.2005

401285 křeslo 02811 879,00 01.01.2005

401286 křeslo 02811 879,00 01.01.2005

401290 podnož 02811 105,00 01.01.2005

401291 podnož 02811 105,00 01.01.2005

401292 podnož 02811 105,00 01.01.2005

401295 skříňka prosklená 02811 730,00 01.01.2005

401297 skříň na spisy 02811 2 360,00 01.01.2005

401299 knihovna 02811 1 600,00 01.01.2005

401301 skříň zásuvková 02811 1 550,00 01.01.2005

401306 stolek konf. mah. 02811 689,00 01.01.2005

401307 stůl kanc. oboustr. 02811 2 310,00 01.01.2005

401310 knihovna 02811 1 740,00 01.01.2005

401311 skříň dvoudveř. 02811 1 000,00 01.01.2005

401314 skříň dvoudveř. pol. 02811 975,00 01.01.2005

401315 skříň dvoudveř. 02811 1 255,00 01.01.2005

401318 přístroj měřící 02811 620,00 01.01.2005

401320 hlava závitová 02811 810,00 01.01.2005

401321 přístroj měřící 02811 1 050,00 01.01.2005

401323 skříň pol. kovová 02811 1 191,00 01.01.2005

401325 skříň dvoudveř. 02811 845,00 01.01.2005

401327 knihovna ořech. 02811 2 490,00 01.01.2005

401334 bruska B015002 02811 1 160,00 01.01.2005

401335 bruska B015002 02811 1 160,00 01.01.2005

401336 lavice kov. lať. 02811 1 632,00 01.01.2005

401341 zábradlí přenosné 02811 942,00 01.01.2005

401342 zábradlí přenosné 02811 942,00 01.01.2005

401343 zábradlí přenosné 02811 942,00 01.01.2005

401344 zábradlí přenosné 02811 942,00 01.01.2005

401345 zábradlí přenosné 02811 942,00 01.01.2005

401346 zábradlí přenosné 02811 942,00 01.01.2005

401347 kladkostroj 02811 1 235,00 01.01.2005

401349 skříň dvoudveř. 02811 845,00 01.01.2005

401350 skříň dvoudveř. 02811 845,00 01.01.2005

401359 lavice kov. lať 02811 1 632,00 01.01.2005
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401360 lavice kov. lať 02811 1 632,00 01.01.2005

401362 lavice 02811 950,00 01.01.2005

401365 buňka Renata 02811 27 930,00 01.01.2005

401369 stolek konferenční 02811 609,00 01.01.2005

402504 židle čalouněná 02811 220,00 01.01.2005

402513 židle čalouněná 02811 150,00 01.01.2005

402514 židle čalouněná 02811 150,00 01.01.2005

402515 židle čalouněná 02811 150,00 01.01.2005

402634 regulátor odběru el. energie 02811 38 675,00 01.07.2006

402694 kufřík 02811 19,88 01.07.2006

402695 měřič odporu PU 183 02811 113,17 01.07.2006

402699 přístroj měřící MX 620 02811 64,37 01.07.2006

402960 ampérmetr klešťový 02811 67,15 01.07.2006

403210 lavice kov. velká 02811 430,19 01.07.2006

403211 lavice kov. velká 02811 430,19 01.07.2006

403213 lavice kov. velká 02811 430,19 01.07.2006

403214 lavice kov. velká 02811 430,19 01.07.2006

403215 lavice kov. velká 02811 430,19 01.07.2006

403216 lavice kov. velká 02811 430,19 01.07.2006

403217 lavice kov. velká 02811 430,19 01.07.2006

403218 lavice kov. velká 02811 430,19 01.07.2006

403219 lavice kov. velká 02811 430,19 01.07.2006

403220 lavice kov. velká 02811 430,19 01.07.2006

403221 lavice kov. velká 02811 430,19 01.07.2006

403222 lavice kov. velká 02811 430,19 01.07.2006

403223 lavice kov. velká 02811 430,19 01.07.2006

403224 lavice kov. velká 02811 430,19 01.07.2006

403228 hodiny elektronické 02811 868,70 01.07.2006

403231 lavička na rovné tlaky 02811 5 087,25 01.07.2006

403232 multi pres 02811 6 051,15 01.07.2006

403233 lavička na tlaky 02811 5 140,80 01.07.2006

403234 hack dřep s odkl. ostny 02811 6 568,80 01.07.2006

403235 leg pres 45 st. s odkl. ost. 02811 6 783,00 01.07.2006

403236 twister kombinovaný 02811 1 392,30 01.07.2006

403237 lavička šikmá 20 - 40 st. 02811 1 142,40 01.07.2006

403238 lavička šikmá nastav. 02811 1 410,15 01.07.2006

403239 lavička šikmá nastav. 02811 1 410,15 01.07.2006

403240 peck dech a cihly 100 kg 02811 5 533,50 01.07.2006

403242 přednožování v sedě 02811 5 230,05 01.07.2006

403243 unožování cihly 75 kg 02811 5 225,77 01.07.2006

403244 přinožování cihly 75 kg 02811 5 801,25 01.07.2006

403245 leg pres horizont 200kg 02811 6 193,95 01.07.2006

403246 lýtka ve stroji 200 kg 02811 4 765,95 01.07.2006

403247 lýtka v sedě cihly 150 kg 02811 5 051,55 01.07.2006
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403248 klec na dřepy 02811 1 846,88 01.07.2006

403250 hyperextense, předkl. 02811 1 408,96 01.07.2006

403252 lavička bicepsová 02811 4 462,50 01.07.2006

403257 lavička rovná, pevná 02811 651,64 01.07.2006

403258 lavička rovná, pevná 02811 651,64 01.07.2006

403259 kladka se sedačkou, horní 02811 3 337,95 01.07.2006

403260 kladka horní se sedačkou 02811 3 337,95 01.07.2006

403261 kladka spodní se sadačkou 02811 3 364,84 01.07.2006

403262 kladka spodní se sedačkou 02811 3 364,84 01.07.2006

403263 kladka tricepsová 75 kg 02811 3 274,88 01.07.2006

403264 kladka triceps. cihly 50 kg 02811 3 122,56 01.07.2006

403265 izolov. biceps, 75 kg 02811 3 351,04 01.07.2006

403266 kladka spodní, cihly 50 kg 02811 3 008,32 01.07.2006

403267 kladka křižně 2x cihly 50kg 02811 6 130,88 01.07.2006

403268 bradka mobil., cihly 100 kg 02811 3 858,46 01.07.2006

403269 bradka pevná 02811 1 839,26 01.07.2006

403270 držadlo osa chrom. 02811 61,64 01.07.2006

403271 držadlo osa chrom. 02811 61,64 01.07.2006

403272 držadlo osa chrom. 02811 61,64 01.07.2006

403273 držadlo osa chrom. 02811 61,64 01.07.2006

403274 držadlo osa chrom. 02811 61,64 01.07.2006

403275 držadlo osa chrom. 02811 61,64 01.07.2006

403276 držadlo osa chrom. 02811 61,64 01.07.2006

403277 držadlo osa chrom. 02811 61,64 01.07.2006

403278 držadlo osa chrom. 02811 61,64 01.07.2006

403279 držadlo osa chrom. 02811 61,64 01.07.2006

403280 držadlo osa chrom. 02811 61,64 01.07.2006

403281 držadlo osa chrom. 02811 61,64 01.07.2006

403282 držadlo osa chrom. 02811 61,64 01.07.2006

403283 držadlo osa chrom. 02811 61,64 01.07.2006

403284 držadlo osa chrom. 02811 61,64 01.07.2006

403285 držadlo osa chrom. 02811 61,64 01.07.2006

403286 držadlo osa chrom. 02811 61,64 01.07.2006

403287 držadlo osa chrom. 02811 61,64 01.07.2006

403288 držadlo osa chrom. 02811 61,64 01.07.2006

403289 držadlo osa chrom. 02811 61,64 01.07.2006

403290 držadlo osa chrom. 02811 61,64 01.07.2006

403291 držadlo osa chrom. 02811 61,64 01.07.2006

403292 držadlo osa chrom. 02811 61,64 01.07.2006

403293 držadlo osa chrom. 02811 61,64 01.07.2006

403294 držadlo osa chrom. 02811 61,64 01.07.2006

403295 držadlo osa chrom. 02811 61,64 01.07.2006

403296 držadlo osa chrom. 02811 61,64 01.07.2006

403297 držadlo osa chrom. 02811 61,64 01.07.2006
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403298 držadlo osa chrom. 02811 61,64 01.07.2006

403299 držadlo osa chrom. 02811 61,64 01.07.2006

403300 držadlo osa chrom. 02811 61,64 01.07.2006

403301 držadlo osa chrom. 02811 61,64 01.07.2006

403302 držadlo osa chrom. 02811 61,64 01.07.2006

403303 držadlo osa chrom. 02811 61,64 01.07.2006

403304 držadlo osa chrom. 02811 61,64 01.07.2006

403305 držadlo osa chrom. 02811 61,64 01.07.2006

403306 držadlo osa chrom. 02811 61,64 01.07.2006

403307 držadlo osa chrom. 02811 61,64 01.07.2006

403308 držadlo osa chrom. 02811 61,64 01.07.2006

403309 držadlo osa chrom. 02811 61,64 01.07.2006

403310 držadlo osa chrom. 02811 61,64 01.07.2006

403311 držadlo osa chrom. 02811 61,64 01.07.2006

403312 držadlo osa chrom. 02811 61,64 01.07.2006

403313 držadlo osa chrom. 02811 61,64 01.07.2006

403314 držadlo osa chrom. 02811 61,64 01.07.2006

403315 držadlo osa chrom. 02811 61,64 01.07.2006

403316 držadlo osa chrom. 02811 61,64 01.07.2006

403317 držadlo osa chrom. 02811 61,64 01.07.2006

403318 držadlo osa chrom. 02811 61,64 01.07.2006

403319 držadlo osa chrom. 02811 61,64 01.07.2006

403320 držadlo osa chrom. 02811 61,64 01.07.2006

403321 držadlo osa chrom. 02811 61,64 01.07.2006

403322 držadlo osa chrom. 02811 61,64 01.07.2006

403323 držadlo osa chrom. 02811 61,64 01.07.2006

403324 osa na činku s uzávěry 02811 307,26 01.07.2006

403325 osa na činku s uzávěry 02811 307,26 01.07.2006

403326 osa na činku s uzávěry 02811 307,26 01.07.2006

403327 osa na zkrácenou činku 02811 293,22 01.07.2006

403329 stojan patrový na činky 02811 1 125,74 01.07.2006

403330 stojan patrový na činky 02811 1 125,74 01.07.2006

403331 stojan patrový na činky 02811 1 125,74 01.07.2006

403332 stojan patrový na činky 02811 1 125,74 01.07.2006

403333 stojan odkl. na 2 činky 02811 1 151,92 01.07.2006

403336 adaptér jednoruční 02811 101,15 01.07.2006

403337 adaptér jednoruční 02811 101,15 01.07.2006

403338 adaptér jednoruční 02811 101,15 01.07.2006

403339 adaptér jednoruční 02811 101,15 01.07.2006

403340 adaptér jednoruční 02811 101,15 01.07.2006

403341 adaptér sklopný 02811 125,66 01.07.2006

403342 adaptér s držadly 02811 136,14 01.07.2006

403345 kotouč chrom 1 kg 02811 34,03 01.07.2006

403346 kotouč chrom 1 kg 02811 34,03 01.07.2006
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403347 kotouč chrom 1 kg 02811 34,03 01.07.2006

403348 kotouč chrom 1 kg 02811 34,03 01.07.2006

403349 kotouč chrom 1 kg 02811 34,03 01.07.2006

403350 kotouč chrom 1 kg 02811 34,03 01.07.2006

403351 kotouč chrom 1 kg 02811 34,03 01.07.2006

403352 kotouč chrom 1 kg 02811 34,03 01.07.2006

403353 kotouč chrom 1 kg 02811 34,03 01.07.2006

403354 kotouč chrom 1 kg 02811 34,03 01.07.2006

403355 kotouč chrom 1 kg 02811 34,03 01.07.2006

403356 kotouč chrom 1 kg 02811 34,03 01.07.2006

403357 kotouč chrom 1 kg 02811 34,03 01.07.2006

403358 kotouč chrom 1 kg 02811 34,03 01.07.2006

403359 kotouč chrom 1 kg 02811 34,03 01.07.2006

403360 kotouč chrom 1 kg 02811 34,03 01.07.2006

403361 kotouč chrom 1 kg 02811 34,03 01.07.2006

403362 kotouč chrom 1 kg 02811 34,03 01.07.2006

403363 kotouč chrom 1 kg 02811 34,03 01.07.2006

403364 kotouč chrom 1 kg 02811 34,03 01.07.2006

403365 kotouč chrom 1 kg 02811 34,03 01.07.2006

403366 kotouč chrom 1 kg 02811 34,03 01.07.2006

403367 kotouč chrom 1 kg 02811 34,03 01.07.2006

403370 kotouč chrom 2 kg 02811 49,98 01.07.2006

403371 kotouč chrom 2 kg 02811 49,98 01.07.2006

403372 kotouč chrom 2 kg 02811 49,98 01.07.2006

403373 kotouč chrom 2 kg 02811 49,98 01.07.2006

403374 kotouč chrom 2 kg 02811 49,98 01.07.2006

403375 kotouč chrom 2 kg 02811 49,98 01.07.2006

403376 kotouč chrom 2 kg 02811 49,98 01.07.2006

403377 kotouč chrom 2 kg 02811 49,98 01.07.2006

403378 kotouč chrom 2 kg 02811 49,98 01.07.2006

403379 kotouč chrom 2 kg 02811 49,98 01.07.2006

403380 kotouč chrom 2 kg 02811 49,98 01.07.2006

403381 kotouč chrom 2 kg 02811 49,98 01.07.2006

403382 kotouč chrom 2 kg 02811 49,98 01.07.2006

403383 kotouč chrom 2 kg 02811 49,98 01.07.2006

403384 kotouč chrom 2 kg 02811 49,98 01.07.2006

403385 kotouč chrom 2 kg 02811 49,98 01.07.2006

403386 kotouč chrom 2 kg 02811 49,98 01.07.2006

403387 kotouč chrom 2 kg 02811 49,98 01.07.2006

403388 kotouč chrom 2 kg 02811 49,98 01.07.2006

403389 kotouč chrom 2 kg 02811 49,98 01.07.2006

403390 kotouč chrom 2 kg 02811 49,98 01.07.2006

403391 kotouč chrom 2 kg 02811 49,98 01.07.2006

403392 kotouč chrom 2 kg 02811 49,98 01.07.2006
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403393 kotouč chrom 2 kg 02811 49,98 01.07.2006

403394 kotouč chrom 2 kg 02811 49,98 01.07.2006

403395 kotouč chrom 2 kg 02811 49,98 01.07.2006

403396 kotouč chrom 2 kg 02811 49,98 01.07.2006

403397 kotouč chrom 2 kg 02811 49,98 01.07.2006

403398 kotouč chrom 2 kg 02811 49,98 01.07.2006

403399 kotouč chrom 2 kg 02811 49,98 01.07.2006

403400 kotouč chrom 2 kg 02811 49,98 01.07.2006

403401 kotouč chrom 2 kg 02811 49,98 01.07.2006

403402 kotouč chrom 2 kg 02811 49,98 01.07.2006

403403 kotouč chrom 2 kg 02811 49,98 01.07.2006

403404 kotouč chrom 2 kg 02811 49,98 01.07.2006

403405 kotouč chrom 2 kg 02811 49,98 01.07.2006

403406 kotouč chrom 2 kg 02811 49,98 01.07.2006

403407 kotouč chrom 2 kg 02811 49,98 01.07.2006

403408 kotouč chrom 2 kg 02811 49,98 01.07.2006

403409 kotouč chrom 2 kg 02811 49,98 01.07.2006

403410 kotouč chrom 2 kg 02811 49,98 01.07.2006

403414 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403415 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403416 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403417 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403418 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403419 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403420 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403421 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403422 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403423 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403424 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403425 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403426 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403427 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403428 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403429 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403430 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403431 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403432 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403433 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403434 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403435 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403436 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403437 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403438 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403439 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006
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403440 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403441 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403442 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403443 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403444 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403445 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403446 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403447 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403448 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403449 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403450 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403451 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403452 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403453 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403454 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403455 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403456 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403457 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403458 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403459 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403460 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403461 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403462 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403463 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403464 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403465 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403466 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403467 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403468 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403469 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403470 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403471 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403472 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403473 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403474 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403475 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403476 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403477 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403478 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403479 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403480 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403481 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403482 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403483 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006
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403484 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403485 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403486 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403487 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403488 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403489 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403490 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403491 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403492 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403493 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403494 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403495 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403496 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403497 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403498 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403499 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403500 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403501 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403502 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403503 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403504 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403505 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403506 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403507 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403508 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403509 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403510 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403511 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403512 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403513 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403514 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403515 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403516 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403517 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403518 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403519 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403520 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403521 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403522 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403523 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403524 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403525 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403526 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403527 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006
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403528 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403529 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403530 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403531 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403532 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403533 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403534 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403535 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403536 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403537 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403538 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403539 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403540 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403541 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403542 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403543 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403544 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403545 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403546 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403547 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403548 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403549 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403550 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403551 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403552 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403553 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403554 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403555 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403556 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403557 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403558 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403559 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403560 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403561 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403562 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403563 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403564 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403565 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403566 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403567 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403568 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403569 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403570 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403571 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006
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403572 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403573 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403574 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403575 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403576 kotouč chrom 3 kg 02811 65,93 01.07.2006

403577 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403578 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403579 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403580 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403581 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403582 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403583 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403584 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403585 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403586 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403587 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403588 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403589 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403590 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403591 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403592 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403593 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403594 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403595 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403596 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403597 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403598 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403599 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403600 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403601 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403602 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403603 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403604 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403605 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403606 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403607 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403608 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403609 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403610 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403611 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403612 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403613 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403614 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403615 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006
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403616 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403617 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403618 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403619 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403620 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403621 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403622 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403623 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403624 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403625 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403626 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403627 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403628 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403629 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403630 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403631 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403632 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403633 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403634 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403635 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403636 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403637 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403638 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403639 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403640 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403641 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403642 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403643 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403644 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403645 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403646 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403647 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403648 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403649 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403650 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403651 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403652 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403653 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403654 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403655 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403656 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403657 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403658 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403659 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006
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403660 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403661 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403662 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403663 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403664 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403665 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403666 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403667 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403668 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403669 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403670 kotouč chrom 5 kg 02811 96,87 01.07.2006

403671 kotouč chrom 10 kg 02811 146,61 01.07.2006

403672 kotouč chrom 10 kg 02811 146,61 01.07.2006

403673 kotouč chrom 10 kg 02811 146,61 01.07.2006

403674 kotouč chrom 10 kg 02811 146,61 01.07.2006

403675 kotouč chrom 10 kg 02811 146,61 01.07.2006

403676 kotouč chrom 10 kg 02811 146,61 01.07.2006

403677 kotouč chrom 10 kg 02811 146,61 01.07.2006

403678 kotouč chrom 10 kg 02811 146,61 01.07.2006

403679 kotouč chrom 10 kg 02811 146,61 01.07.2006

403680 kotouč chrom 10 kg 02811 146,61 01.07.2006

403681 kotouč chrom 10 kg 02811 146,61 01.07.2006

403682 kotouč chrom 10 kg 02811 146,61 01.07.2006

403683 kotouč chrom 10 kg 02811 146,61 01.07.2006

403684 kotouč chrom 10 kg 02811 146,61 01.07.2006

403685 kotouč chrom 10 kg 02811 146,61 01.07.2006

403686 kotouč chrom 10 kg 02811 146,61 01.07.2006

403687 kotouč chrom 10 kg 02811 146,61 01.07.2006

403688 kotouč chrom 15 kg 02811 209,44 01.07.2006

403689 kotouč chrom 15 kg 02811 209,44 01.07.2006

403690 kotouč chrom 15 kg 02811 209,44 01.07.2006

403691 kotouč chrom 15 kg 02811 209,44 01.07.2006

403692 kotouč chrom 15 kg 02811 209,44 01.07.2006

403693 kotouč chrom 15 kg 02811 209,44 01.07.2006

403694 kotouč chrom 15 kg 02811 209,44 01.07.2006

403695 kotouč chrom 15 kg 02811 209,44 01.07.2006

403696 kotouč chrom 15 kg 02811 209,44 01.07.2006

403697 kotouč chrom 15 kg 02811 209,44 01.07.2006

403698 kotouč chrom 15 kg 02811 209,44 01.07.2006

403699 kotouč chrom 15 kg 02811 209,44 01.07.2006

403700 kotouč chrom 15 kg 02811 209,44 01.07.2006

403701 kotouč chrom 15 kg 02811 209,44 01.07.2006

403702 kotouč chrom 15 kg 02811 209,44 01.07.2006

403703 kotouč chrom 15 kg 02811 209,44 01.07.2006
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403704 kotouč chrom 15 kg 02811 209,44 01.07.2006

403705 kotouč chrom 15 kg 02811 209,44 01.07.2006

403706 kotouč chrom 15 kg 02811 209,44 01.07.2006

403708 kotouč chrom 20 kg 02811 272,99 01.07.2006

403709 kotouč chrom 20 kg 02811 272,99 01.07.2006

403710 kotouč chrom 20 kg 02811 272,99 01.07.2006

403711 kotouč chrom 20 kg 02811 272,99 01.07.2006

403712 kotouč chrom 20 kg 02811 272,99 01.07.2006

403713 kotouč chrom 20 kg 02811 272,99 01.07.2006

403714 kotouč chrom 20 kg 02811 272,99 01.07.2006

403715 kotouč chrom 20 kg 02811 272,99 01.07.2006

403716 kotouč chrom 20 kg 02811 272,99 01.07.2006

403717 kotouč chrom 20 kg 02811 272,99 01.07.2006

403718 kotouč chrom 20 kg 02811 272,99 01.07.2006

403719 kotouč chrom 20 kg 02811 272,99 01.07.2006

403720 kotouč chrom 20 kg 02811 272,99 01.07.2006

403721 kotouč chrom 20 kg 02811 272,99 01.07.2006

403722 kotouč chrom 20 kg 02811 272,99 01.07.2006

403723 kotouč chrom 20 kg 02811 272,99 01.07.2006

403724 kotouč chrom 20 kg 02811 272,99 01.07.2006

403725 kotouč chrom 20 kg 02811 272,99 01.07.2006

403726 kotouč chrom 20 kg 02811 272,99 01.07.2006

403727 kotouč chrom 20 kg 02811 272,99 01.07.2006

403728 kotouč chrom 20 kg 02811 272,99 01.07.2006

403729 kotouč chrom 20 kg 02811 272,99 01.07.2006

403730 kotouč chrom 20 kg 02811 272,99 01.07.2006

403731 kotouč chrom 20 kg 02811 272,99 01.07.2006

403732 kotouč chrom 20 kg 02811 272,99 01.07.2006

403733 štafle 11 příčkové 02811 66,76 01.07.2006

403734 souprava svářecí U6-14 02811 174,68 01.07.2006

403735 žebřík trojdílný Alve+ 02811 1 269,73 01.07.2006

403736 nůžky pákové 02811 745,18 01.07.2006

403743 hodiny elektronické 02811 868,70 01.07.2006

403755 stůl pod PC 02811 464,10 01.07.2006

403760 koberec vento 02811 1 370,88 01.07.2006

403761 stůl pod PC 02811 464,10 01.07.2006

403767 kladivo komb. 02811 613,84 01.07.2006

403768 souprava pájecí 02811 140,30 01.07.2006

403773 bruska excentr. 02811 973,42 01.07.2006

403774 pistole stříkací 02811 247,28 01.07.2006

403775 pistole horkovzd. Steinel 02811 721,14 01.07.2006

Účet 028 celkem 1 596 456,18
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801194 kukaň trojdílná 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801195 kukaň trojdílná 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801196 kukaň trojdílná 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801197 kukaň trojdílná 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801198 kukaň trojdílná 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801199 kukaň dvoudílná 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801200 kukaň dvoudílná 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801201 kukaň dvoudílná 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801202 kukaň jednodílná 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801203 kukaň jednodílná 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801204 kukaň jednodílná 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801205 kukaň jednodílná 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801206 kukaň dvoudílná 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801207 kukaň trojdílná 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801209 kukaň dvoudílná 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801210 kukaň dvoudílná 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801211 kukaň dvoudílná 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801212 kukaň dvoudílná 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801213 kukaň dvoudílná 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801214 kukaň dvoudílná 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801215 kukaň dvoudílná 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801216 kukaň dvoudílná 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801217 kukaň dvoudílná 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801218 kukaň jednodílná 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801219 kukaň jednodílná 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801225 skříň dvoudveř. kov. 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801235 nosítka sanitární 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801300 kuchyňská linka 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801305 skříň jednodveřová 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801306 skříň dvoudveř. mahag. 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801307 skříň dvoudveř. mahag. 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801308 stolek konf. Lito 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801324 svěrák 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801325 svěrák York 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801326 svěrák York 80 mm 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801331 svěrák York 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801339 kolečko bantam 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801340 kanystr 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801342 stolek konf. Lito 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801343 stolek konf. Lito 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801344 stolek konf. Lito 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801345 kukla ke sváření 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801346 lékárna dřevěná 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19
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801361 lavice malá 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801366 hodiny 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801427 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801428 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801429 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801430 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801431 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801432 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801433 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801434 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801435 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801436 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801437 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801438 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801439 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801440 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801441 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801442 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801443 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801444 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801445 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801446 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801447 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801448 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801449 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801450 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801451 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801452 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801453 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801454 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801455 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801456 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801457 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801458 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801459 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801460 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801461 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801462 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801463 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801464 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801465 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801466 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801467 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19
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801468 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801469 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801470 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801471 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801472 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801473 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801474 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801475 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801476 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801477 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801478 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801479 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801480 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801481 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801482 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801483 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801484 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801485 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801486 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801487 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801488 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801489 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801490 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801491 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801492 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801493 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801494 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801495 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801496 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801497 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801498 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801499 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801500 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801501 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801502 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801503 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801504 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801505 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801506 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801507 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801508 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801509 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801510 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19
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801511 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801512 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801513 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801514 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801515 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801516 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801517 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801518 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801519 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801520 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801521 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801522 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801523 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801524 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801525 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801526 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801527 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801528 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801529 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801530 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801531 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801532 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801533 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801534 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801535 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801536 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801537 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801538 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801539 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801540 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801541 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801542 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801543 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801544 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801545 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801546 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801547 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801548 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801549 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801550 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801551 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801552 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801553 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19
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801554 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801555 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801556 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801557 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801558 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801559 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801560 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801561 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801562 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801563 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801564 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801565 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801566 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801567 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801568 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801569 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801570 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801571 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801572 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801573 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801574 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801575 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801576 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801577 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801578 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801579 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801580 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801581 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801582 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801583 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801584 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801585 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801586 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801587 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801588 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801589 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801590 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801591 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801592 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801593 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801594 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801595 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801596 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19
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801597 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801598 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801599 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801600 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801601 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801602 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801603 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801604 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801605 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801606 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801607 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801608 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801609 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801610 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801611 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801612 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801613 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801614 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801615 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801616 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801617 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801618 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801619 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801620 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801621 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801622 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801623 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801624 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801625 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801626 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801627 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801628 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801629 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801630 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801631 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801632 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801633 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801634 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801635 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801636 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801637 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801638 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801639 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19
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801640 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801641 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801642 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801643 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801644 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801645 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801646 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801647 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801648 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801649 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801650 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801651 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801652 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801653 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801654 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801655 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801656 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801657 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801658 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801659 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801660 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801661 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801662 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801663 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801664 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801665 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801666 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801667 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801668 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801669 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801670 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801671 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801672 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801673 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801674 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801675 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801676 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801677 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801678 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801679 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801680 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801681 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801682 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19
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801683 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801684 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801685 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801686 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801687 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801688 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801689 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801690 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801691 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801692 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801693 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801694 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801695 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801696 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801697 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801698 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801699 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801700 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801701 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801702 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801703 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801704 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801705 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801706 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801707 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801708 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801709 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801710 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801711 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801712 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801713 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801714 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801715 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801716 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801717 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801718 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801719 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801720 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801721 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801722 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801723 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801724 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801725 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19
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801726 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801727 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801728 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801729 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801730 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801731 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801732 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801733 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801734 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801735 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801736 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801737 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801738 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801739 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801740 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801741 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801742 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801743 židle skládací 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801868 věšák 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801875 polička 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801881 regál dvoudílný 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801882 regál dvoudílný 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801883 regál dvoudílný 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801884 regál dvoudílný 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801887 koš odpadkový 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801892 dávkov. box toal. pap. 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801893 dávkov. box toal. pap. 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801894 dávkov. box toal. pap. 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801896 dávkov. box toal. pap. 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801897 dávkov. box toal. pap. 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801898 dávkov. box toal. pap. 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801899 dávkov. box toal. pap. 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801900 dávkov. box toal. pap. 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801901 pokladna kov. příruční 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801902 stolek pod psací stroj 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801903 stolek pod psací stroj 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801904 věšák 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801905 lékárna 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801906 lampička 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801907 skříň šatní plech. 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801908 skříň šatní plech. 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801909 skříň šatní plech. 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19

801912 pokladna kovová 902 01.07.2006 1,000 ks 1,19 1,19
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802231 dávkovač toal. papíru 902 15.01.2007 1,000 ks 735,00 735,00

802356 Vodoměr 902 01.10.2008 1,000 ks 585,00 585,00

802410 vodoměr 902 01.10.2008 1,000 ks 349,99 349,99

802411 vodoměr 902 01.10.2008 1,000 ks 349,99 349,99

802412 vodoměr 902 01.10.2008 1,000 ks 349,99 349,99

802413 vodoměr 902 01.10.2008 1,000 ks 349,99 349,99

802420 Brašna na nářadí 902 01.10.2008 1,000 ks 569,05 569,05

802444 schůdky 902 26.02.2009 1,000 ks 783,16 783,16

802459 zvedák 902 30.09.2009 1,000 ks 294,10 294,10

802522 Sada šroubováků 902 01.01.2011 1,000 ks 489,98 489,98

802534 Stavební kolečko 902 25.09.2012 1,000 ks 733,30 733,30

802535 Stavební kolečko 902 27.09.2012 1,000 ks 733,30 733,30

802538 Hliníkové schůdky 902 01.11.2012 1,000 ks 415,82 415,82

802542 Ruční lampa 902 28.01.2013 1,000 ks 177,69 177,69

802556 Přilba ochranná 902 30.09.2013 1,000 ks 822,32 822,32

802587 Stolní svítidlo 902 20.10.2014 1,000 ks 354,53 354,53

802708 Brusle FORCE 902 15.03.2018 20,000 ks 799,00 15 980,00

802709 Brusle FORCE 902 15.03.2018 3,000 ks 690,00 2 070,00

802710 Brusle Kačenka 902 15.03.2018 4,000 ks 399,00 1 596,00

802711 Brusle QUEST 902 15.03.2018 8,000 ks 599,00 4 792,00

802712 Kufr s nářadím 902 14.03.2018 1,000 ks 825,62 825,62

802714 Zkoušečka napětí 902 14.03.2018 1,000 ks 1 606,50 1 606,50

802727 Ložiskový tříramenný stahovák 902 25.04.2018 1,000 ks 2 275,91 2 275,91

802735 Brusle FORCE 902 02.11.2018 5,000 ks 799,00 3 995,00

802736 Brusle FORCE 902 30.11.2018 5,000 ks 690,00 3 450,00

802739 Svítilna nabíjecí 902 10.12.2018 1,000 ks 474,35 474,35

802750 Brusle hokej černé 902 22.02.2019 3,000 ks 479,50 1 438,50

802752 Brusle dívčí 902 22.02.2019 6,000 ks 349,50 2 097,00

802768 Koš na tříděný odpad 902 17.07.2019 9,000 ks 1 135,80 10 222,20

802774 Rychlovarná konvice Sencor 902 08.08.2019 1,000 ks 351,91 351,91

802775 Stojan na tři pytle 902 09.08.2019 2,000 ks 997,73 1 995,46

802776 Stojan na jeden pytel 902 09.08.2019 6,000 ks 737,41 4 424,46

802785 Olejový radiátor 902 07.10.2019 1,000 ks 1 057,50 1 057,50

802788 Brusle lední EMILY 902 12.12.2019 5,000 ks 799,00 3 995,00

802789 Brusle lední LUXURY 902 12.12.2019 1,000 ks 899,00 899,00

802809 Autonabíječka 902 27.02.2020 1,000 ks 1 018,27 1 018,27

802810 Příklepová vrtačka METABO 902 19.02.2020 1,000 ks 2 948,57 2 948,57

802821 Úklidový vozík 902 27.04.2020 1,000 ks 2 527,43 2 527,43

802837 Vrtačka 902 23.06.2020 1,000 ks 1 999,00 1 999,00

802898 Bruska úhlová 902 21.09.2020 1,000 ks 1 061,66 1 061,66

802926 Rychlovarná konev ECG 902 13.05.2021 1,000 ks 412,39 412,39

803016 Brusle lední EMILY 902 12.11.2021 5,000 ks 799,00 3 995,00

803017 Brusle lední ATTACK 902 12.11.2021 5,000 ks 999,00 4 995,00
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účet 902 celkem 91 057,47
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Smlouva o poskytnutí dotace 

uzavřená 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 ustanovením zákona 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, 401 00 Ústí nad Labem 
IČ: 000 81 531 
Zastoupené: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem statutárního města Ústí nad Labem 
Kontaktní osoba:   
Email:  
Telefon:  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu:             5017001555/5500 
 
jako poskytovatel (dále jen ”poskytovatel”) 

a 

xxxxx 

se sídlem: xxxx 
IČ: xxxx 
Zastoupená: xxxx 
Bankovní spojení: xxx 
Číslo účtu:     xxxxx 
jako příjemce (dále jen ”příjemce”) 

 
(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 akce/činnosti/projektu 

 
 

„xxxxx“ 

 
I. 

Předmět smlouvy 

 
1. Na základě usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem ze dne xxxx č. xxx/xxx/xx poskytne poskytovatel 

příjemci neinvestiční účelovou dotaci ve výši xxxx,- Kč, slovy: xxxx korun českých (dále jen „dotace“). 

  
2. Dotaci poskytne poskytovatel příjemci jednorázově ve výši xxxx,- Kč (slovy: xxxx 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 zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „zákon o obcích“) a zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů. 
 

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 je „zákon o finanční kontrole“), veřejnou finanční 
podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
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II. 
Účel poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel poskytuje příjemci dotaci k částečné úhradě nákladů spojených s  projektem: 

 
„xxxx“                  

(dále jen „projekt“). 
 

2. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude projekt realizovat na svou vlastní zodpovědnost, v souladu 
s právními předpisy, v souladu s touto smlouvou a s „Programem pro poskytování dotací v oblasti kultury 
v roce 2022 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“, (dále jen „Program“), který byl schválen Radou 
města Ústí nad Labem dne 3. 12. 2021 usnesením č. 2342/97R/21.  

 
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 xxx pod evidenčním číslem podané 

žádosti. 
 

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 roce, kdy 
byla dotace poskytnuta, tj. uznatelné náklady uvedené ve vyúčtování musí být s uskutečnitelným daňovým 
plněním za období za rok 2022. Vyúčtování musí být v souladu s  podmínkami, které jsou součástí vyhlášeného 
„Programu“. Prostředky dotace nelze převádět do roku následujícího. Projekt musí být realizován v roce 
poskytnutí dotace. Dotace musí být využita pouze na náklady uvedené v podané žádosti příp. v podané žádosti 
o změnu údajů (sloupec „z toho náklady hrazené z požadované dotace“). 

 
3. Za porušení podmínek, 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. 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 v účetnictví příjemce. 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. 
 

5. Příjemce se zavazuje, že povede evidenci o příjmech a výdajích, výnosech a nákladech souvisejících 
s projektem 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 projekt dle čl. II. 
odst. 1. Příjemci, kteří vedou pouze daňovou evidenci či tzv. „jednoduché“ účetnictví, budou postupovat 
analogicky. Tento článek se netýká fyzických osob nepodnikajících. 

 
6. Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití 

dotace uvedením, že je částka „úplně čerpána z dotace SMÚ č. SMLxxx“ či „částečně čerpána z dotace 
SMÚ č. SMLxxx ve výši xxx,- Kč“, příp. jiným způsobem označit, že je náklad čerpán z dotace a číslo 
smlouvy. Příjemce uvede toto označení na originálech výdajových pokladních dokladů a dále pak na 

originálech faktur, zjednodušených daňových dokladech, smlouvách (pokud na jejich základě probíhá 
fakturace či platba), originálech evidence docházky a mzdových listech.  

 
7. Příjemce je povinen předložit poskytovateli v termínu dle odst. 8 tohoto článku finanční vypořádání dotace na 

formuláři vyúčtování dotace oblasti kultury a soupisem všech prvotních účetních a dalších dokladů 
prokazujících vznik uznatelných nákladů (viz Příloha č. 1). Příjemce doloží finanční vypořádání dotace kopiemi 
všech prvotních účetních a dalších dokladů prokazujících čerpání dotace (faktur, smluv, paragonů apod.).  
A dalšími přílohami uvedenými v „Programu“. 

 
8. Použití dotace k účelu uvedenému v čl. II. odst. 1. této smlouvy dokladuje příjemce poskytovateli předložením 

finančního vypořádání dotace („dále jen vyúčtování“) nejpozději do xxxx.  
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9. Poskytnutá dotace je účelovou dotací ke krytí nejvýše 70% celkových nákladů projektu, na jehož realizaci je 

dotace poskytnuta. 
 

10. 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.  

 
11. Pokud příjemce ze závažných důvodů nebude schopen předložit příslušné vyúčtování v termínu uvedeném 

v článku III. odst. 8. této smlouvy, může v  časovém předstihu, tj. minimálně 30 dnů před uplynutím tohoto 
termínu požádat se zdůvodněním poskytovatele dotace o prodloužení termínu předložení vyúčtování. Této 
žádosti však nemusí poskytovatel vyhovět. 

 
12. 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. 
Pokud příjemce poruší tuto povinnost, bude za toto porušení rozpočtové kázně stanoven odvod ve výši 0,5% 
z částky poskytnuté dotace. 

 
13. Příjemce se zavazuje, že jak při realizaci, tak po jejím ukončení, bude dbát dobrého jména poskytovatele,  

a že bude projekt realizovat v souladu s právními předpisy, touto smlouvou a „Programem“. 
Pokud příjemce poruší tuto povinnost, bude za toto porušení rozpočtové kázně stanoven odvod ve výši 
poskytnuté dotace. 

 
14. Příjemce je povinen po dobu deseti let od skončení realizace akce archivovat následující podkladové materiály: 
 

a) žádost o dotaci, případně podané žádosti o změnu údajů dotace, 
b) tuto smlouvu, 
c) originály dokladů, prokazujících čerpání dotace, 
d) evidenci účetnictví, kde budou zavedeny doklady prokazující čerpání dotace, 
e) vyúčtování dotace. 

 
Pokud příjemce poruší tuto povinnost v bodě c), bude za toto porušení rozpočtové kázně stanoven odvod ve 
výši poskytnutých prostředků na výdaj, který je chybějícím dokladem prokazován v případě, že neexistuje ani 
kopie dokladu. V případě, že existují kopie dokladu, bude možné vyměřit nižší odvod ve výši 2% z částky 
dokladu nárokované do vyúčtování. Za toto porušení v dalších bodech může být stanoven odvod ve výši 1-
10% z částky poskytnuté dotace, přičemž výše odvodu bude zohledňovat dobu již uplynulou od roku 
poskytnutí 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 projektu prokazatelně a vhodným způsobem prezentovat statutární 
město Ústí nad Labem. Vhodné způsoby prezentace jsou uvedeny v tomto článku odst. 3.  
 

2. Příjemce se zavazuje zaslat propagační materiál (leták, plakát) nebo odkaz na akci nebo krátkou zprávu  
o akci v elektronické podobě na pověřeného pracovníka Odboru školství, kultury a sportu uvedeného v záhlaví 
této smlouvy jako kontaktní osoba (leták ve formátu .jpg a png). 

 
3. Do 20 tis. Kč – Příjemce je povinen dodržet alespoň tři z níže uvedených: 

 Umístění loga statutárního města Ústí nad Labem včetně aktivního odkazu na webových 

stránkách;  

 Prezentace na sociálních sítích (v události k akci, v samostatném příspěvku na stránce); 

 Umístění loga statutárního města Ústí nad Labem na propagačních materiálech, jako jsou 

především plakáty, letáky a bannery; 

 Viditelné umístění loga statutárního města Ústí nad Labem v místě konání akce/činnosti.  

(V rámci celoroční činnosti souborů umístění loga v prostoru, kde je celoroční činnost 

provozována). 

21 tis. – 50 tis. Kč – Příjemce je povinen dodržet alespoň tři z níže uvedených: 

 Umístění loga statutárního města Ústí nad Labem včetně aktivního odkazu na webových stránkách;  

 Prezentace na sociálních sítích (v události k akci, v samostatném příspěvku na stránce); 

 Umístění loga statutárního města Ústí nad Labem na všech vyráběných propagačních materiálech 

(plakáty, letáky, bannery, atd.); 
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 Viditelné umístění loga statutárního města Ústí nad Labem v místě konání akce/činnosti. (V rámci 

celoroční činnosti souborů umístění loga v prostoru, kde je celoroční činnost provozována). 

51 tis. Kč – 100 tis. Kč – Příjemce je povinen dodržet níže uvedené:  

 Umístění loga statutárního města Ústí nad Labem včetně aktivního odkazu na webových stránkách; 

 Prezentace na sociálních sítích (v události k akci, v samostatném příspěvku na stránce, v placené 

reklamě); 

 Umístění loga statutárního města Ústí nad Labem na všech vyráběných propagačních materiálech 

(plakáty, letáky, bannery, billboardy, atd.) včetně vstupenek na akci/projekt; 

 Viditelné umístění loga statutárního města Ústí nad Labem v místě konání akce/činnosti. (V rámci 

celoroční činnosti souborů umístění loga v prostoru, kde je celoroční činnost provozována); 

 Umístění loga statutárního města Ústí nad Labem ve všech inzercích; 

 Oficiální pozvání zástupců poskytovatele; 

 Příjemce je povinen v případě informování prostřednictvím sdělovacích prostředků  

o akci/projektu/činnosti uvést fakt, že akce/činnost/projekt byl podpořen městem Ústí nad Labem. 

Nad 101 tis. Kč – Příjemce je povinen dodržet níže uvedené:  

 Umístění loga statutárního města Ústí nad Labem včetně aktivního odkazu na webových stránkách;  

 Prezentace na sociálních sítích (v události k akci, v samostatném příspěvku na stránce, v placené 

reklamě); 

 Umístění loga statutárního města Ústí nad Labem na všech vyráběných propagačních materiálech 

(plakáty, letáky, bannery, billboardy, atd.) včetně programu, pozvánek a vstupenek na akci/projekt; 

 Viditelné a prominentní umístění loga statutárního města Ústí nad Labem v místě konání 

akce/činnosti. (V rámci celoroční činnosti souborů umístění loga v prostoru, kde je celoroční činnost 

provozována);  

 Umístění loga statutárního města Ústí nad Labem ve všech inzercích/médiích včetně písemné 

prezentace statutárního města Ústí nad Labem s uvedením, že „akce/projekt/činnost/účast na „název“ 

v rámci reprezentace byla podpořena statutárním městem Ústí nad Labem“; 

 Verbální prezentace statutárního města Ústí nad Labem v médiích a na tiskových konferencích 

pořádaných u příležitosti pořádání akce; 

 Verbální prezentace statutárního města Ústí nad Labem v průběhu konání akce (např. moderátorem 

akce) nebo na tiskových konferencích; 

 V případě videoprojekce prezentace statutárního města Ústí nad Labem na obrazovce či plátně 

v průběhu konání akce; 

 Statutární město Ústí nad Labem bude prezentováno jako generální nebo hlavní partner a logo 

města tak bude umístěno mezi těmito partnery;  

 Oficiální pozvání zástupců poskytovatele, volný vstup do VIP prostor pro zástupce poskytovatele; 

 Příjemce je povinen v případě informování prostřednictvím sdělovacích prostředků  

o akci/projektu/činnosti uvést fakt, že akce/činnost/projekt byl podpořen 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, 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 3. tohoto článku takto: 

 vytištěný e-mail o zaslání propagačních materiálů dle odst. 2 

 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/činnosti/projektu (propagační banner, 
videoprojekce atp.) 

 jeden kus od každého vydaného média, pokud bylo vydání účelem uvedeným ve smlouvě (publikace, 
CD, DVD atp.) 

 výtisk periodika, kde byla akce/činnost/projekt 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. Pokud příjemce poruší povinnosti stanovené v tomto článku, bude za porušení rozpočtové kázně odvod 
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. 
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V. 
Kontrola 

 

1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem  
o obcích, a zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 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 (toto se netýká fyzických osob nepodnikajících) 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 vyúčtování dotace odpovídá osoba oprávněná jednat jménem příjemce, která tuto 

skutečnost ve vyúčtování dotace písemně potvrdí. 
 

5. Pokud příjemce poruší povinnosti stanovené v odst. 2. a 3. tohoto článku, bude za porušení rozpočtové kázně 
stanoven odvod ve výši poskytnuté dotace. 

 
VI. 

Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. V případě, že porušení podmínek smlouvy bude klasifikováno 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. 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 nebo 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 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 vyúčtování 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, formální nedostatky předkládaných dokladů, 
kterými příjemce dokazuje použití dotace v souladu se smluvně stanoveným účelem. Za formální 
nedostatky předkládaných dokladů jsou považovány chybějící náležitosti účetních dokladů § 11 odst.  
1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

 
b) V případě porušení čl. III. odst. 8. 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 
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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 3. 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/činnosti/projektu a v místě konání akce, 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 dotace“ 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 nápravy.   
 
V případě, že příjemce ve stanovené lhůtě méně závažná porušení odstraní, bude na něj v rozsahu, v jakém 
úspěšně provedl nápravu, 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 uveden 
v záhlaví této smlouvy pod variabilním symbolem 012301.  

O vrácení finanční dotace předloží příjemce písemný doklad (výpis z účtu či doklad o převodu finančních 
prostředků). Příjemci bude v tomto případě také vyměřeno penále v zákonné výši denně 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. VIII odst. 6 a 7, 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 v předloženém vyúčtování je důvodem pro vrácení celé poskytnuté dotace 
s účelem použití dle čl. II odst. 1 této smlouvy a může dojít k trvalému vyloučení subjektu z finanční podpory 
města v této i v dalších oblastech. 

 
VI. 

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 
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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 zastaveno. 
 
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 vyúčtování dotace, které jsou uvedeny ve vyhlášeném dotačním programu; 

b) nedodržení lhůty pro použití dotace stanoveného v této smlouvě; 
c) neumožnění poskytovateli provést kontrolu dle čl. V. této smlouvy; 
d) uvedení nepravdivých údajů dle čl. VIII. odst. 6 a 7. 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 již akci realizovat, je kterákoliv 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, ve znění pozdějších předpisů. 
 

VII. 
Ostatní ujednání 

 
1. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu (jména), adresy sídla, názvu akce/činnosti/projektu 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 uzavření této smlouvy. 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 SMÚ a Zastupitelstvem SMÚ, 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.  

 
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 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, vyúčtování, 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. 
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VIII. 

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 a Zastupitelstvem města Ústí nad Labem 
(účel projektu, výše poskytnuté dotace) a změnu termínu finančního vypořádání 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., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona  
č. 320/2001, o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 

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

poskytovatel. 
 
6. Příjemce svým podpisem stvrzuje správnost údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, především pak název 

(jméno), adresu (sídlo, bydliště), IČ, datum narození a číslo bankovního účtu. 
 
7. 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 třech 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 vnitřním trhem. 

 
8. Smluvní strany prohlašují, že žádost o poskytnutí dotace, příp. žádost o změnu údajů a příslušný 

„Program“ mají k dispozici a že je příjemci jejich obsah znám. Příjemce se zavazuje, že pravidla 

„Programu“ bude při realizaci projektu dodržovat a plnit všechny podmínky tam obsažené, a to především 
Podmínky čerpání a vyúčtování dotace v části IX. 

 
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 ………………………. 
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    ………………................................................                           ………….…….............................................                                                
       Statutární město Ústí nad Labem                    Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem    
            PhDr. Ing. Petr Nedvědický                                                       doc. Ing. Martin Novák, Ph.D. 
      primátor          prorektor pro vědu              
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Smlouva o poskytnutí dotace 

uzavřená 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 ustanovením zákona 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 
Zastoupené: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem statutárního města Ústí nad Labem 
Kontaktní osoba:  Bc. Martina Čmejlová, vedoucí Odboru školství, kultury a  sportu  
Email: martina.cmejlova@mag-ul.cz 
Telefon: 475 271 344 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu:             5017001555/5500 
 
jako poskytovatel (dále jen ”poskytovatel”) 

a 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

se sídlem: Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem - centrum 
IČ: 44555601 
Zastoupená: doc. Ing. Martinem Novákem, Ph. D., prorektorem pro vědu (na základě plné moci ze dne 11. 2. 
2022) 
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 
Číslo účtu:     260112295/0300 
jako příjemce (dále jen ”příjemce”) 
 
(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 projektu 
 
 

„Podpora aktivit UJEP významných pro město Ústí nad Labem v roce 2022“ 

 
I. 

Předmět smlouvy 

 
1. Na základě usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem ze dne xxxx  č. xxxx/xx/xx poskytne poskytovatel 

příjemci neinvestiční účelovou dotaci ve výši 400.000,- Kč, slovy: čtyřista tisíc korun českých (dále jen „dotace“). 

  
2. Dotaci poskytne poskytovatel příjemci jednorázově ve výši 400.000,- Kč  (slovy: čtyřista tisíc 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 zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „zákon o obcích“) a zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů. 
 

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

 
 
 
 

UJEP.pdf k usnesení č. 372/28Z/22
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II. 
Účel poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel poskytuje příjemci dotaci k částečné úhradě nákladů spojených s projektem: 

 
„Podpora aktivit UJEP významných pro město Ústí nad Labem v roce 2022“                  

(dále jen „akce/činnost/projekt“). 
 

2. Příjemce se zavazuje dotaci čerpat následovně: 
a) 300.000,-  Kč na projekt „Oblast informačních technologií a techniky“ 
b) 100.000,- Kč na projekt „Celoroční podpora aktivit Domu umění Ústí nad Labem“ 

 
3. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude projekt realizovat na svou vlastní zodpovědnost, v souladu 

s právními předpisy, v souladu s touto smlouvou.  
 

4. Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 16. 3. 2022  pod evidenčním číslem 
96752.  

 
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 roce, kdy 
byla dotace poskytnuta, tj. uznatelné náklady uvedené ve vyúčtování musí být s uskutečnitelným daňovým 
plněním za období za rok 2022. Vyúčtování musí být v souladu s  podmínkami, které jsou součástí smlouvy 
v příloze 1. Prostředky dotace nelze převádět do roku následujícího. Akce/projekt/činnost musí být realizována 
v roce poskytnutí dotace. Dotace musí být využita pouze 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 tohoto článku považováno za 

porušení méně závažných povinností ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 a podle § 10a odst. 6 zákona č. 
250/2000 Sb. za ně bude uložen odvod nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených 
prostředků, a to ve výši uvedených procent dle jednotlivých odstavců 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 v účetnictví příjemce. 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. 
 

5. Příjemce se zavazuje, že povede evidenci o příjmech a výdajích, výnosech a nákladech souvisejících 
s projektem 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 projekt dle čl. II. 
odst. 1. Příjemci, kteří vedou pouze daňovou evidenci či tzv. „jednoduché“ účetnictví, budou postupovat 
analogicky. Tento článek se netýká fyzických osob nepodnikajících. 
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 „úplně čerpána z dotace SMÚ č. SMLxxxx“ či „částečně čerpána z dotace 
SMÚ č. SMLxxxxx ve výši xxxx Kč“, příp. jiným způsobem označit, že je náklad čerpán z dotace a číslo 
smlouvy. Příjemce uvede toto označení na originálech výdajových pokladních dokladů a dále pak na 

originálech faktur, zjednodušených daňových dokladech, smlouvách (pokud na jejich základě probíhá 
fakturace či platba), originálech evidence docházky a mzdových listech.  

 
7. Příjemce je povinen předložit poskytovateli v termínu dle odst. 8 tohoto článku finanční vypořádání dotace na 

formuláři vyúčtování dotace oblasti kultury a soupisem všech prvotních účetních a dalších dokladů 
prokazujících vznik uznatelných nákladů. Příjemce doloží finanční vypořádání dotace kopiemi všech prvotních 
účetních a dalších dokladů prokazujících čerpání dotace (faktur, smluv, paragonů apod.). A dalšími přílohami 
uvedenými v příloze č. 1. 
 

8. Použití dotace k účelu uvedenému v čl. II. odst. 1. této smlouvy dokladuje příjemce poskytovateli předložením 
finančního vypořádání dotace („dále jen vyúčtování“) nejpozději do 28. 2. 2023.  
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9. Poskytnutá dotace je účelovou dotací ke krytí nejvýše 70% celkových nákladů akce/činnosti/projektu, na jehož 
realizaci je dotace poskytnuta. 
 

10. 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.  

 
11. Pokud příjemce ze závažných důvodů nebude schopen předložit příslušné vyúčtování v termínu uvedeném 

v článku III. odst. 8. této smlouvy, může v  časovém předstihu, tj. minimálně 30 dnů před uplynutím tohoto 
termínu požádat se zdůvodněním poskytovatele dotace o prodloužení termínu předložení vyúčtování. Této 
žádosti však nemusí poskytovatel vyhovět. 

 
12. 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. 

 
13. Příjemce se zavazuje, že jak při realizaci, tak po jejím ukončení, bude dbát dobrého jména poskytovatele, a že 

bude projekt realizovat v souladu s právními předpisy a touto smlouvou. 
Odvod za toto porušení rozpočtové kázně se stanoví ve výši poskytnuté dotace. 

 
14. Příjemce je povinen po dobu deseti let od skončení realizace akce archivovat následující podkladové materiály: 
 

a) tuto smlouvu, 
b) originály dokladů, prokazujících čerpání dotace, 
c) evidenci účetnictví, kde budou zavedeny doklady prokazující čerpání dotace, 
d) vyúčtování 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 2% z částky dokladu nárokované do vyúčtování. 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 projektu prokazatelně a vhodným způsobem prezentovat statutární 
město Ústí nad Labem. Vhodné způsoby prezentace jsou uvedeny v tomto článku odst. 3.  
 

2. Příjemce se zavazuje zaslat propagační materiál (leták, plakát) nebo odkaz na akci nebo krátkou zprávu o akci 
v elektronické podobě na pověřeného pracovníka Odboru školství, kultury a sportu uvedeného v záhlaví této 
smlouvy jako kontaktní osoba (leták ve formátu .jpg a .png). 
V případě, že bude poskytnuta dotace na akci/činnost/projekt, která se již uskutečnila, není povinností příjemce 
tento závazek splnit. 
 

3.  Příjemce je povinen zajistit: 

 umístění loga statutárního města Ústí nad Labem včetně aktivního odkazu na webových stránkách;  

 prezentaci města Ústí nad Labem na sociálních sítích (v události k akci, v samostatném příspěvku na 

stránce); 

 umístění loga statutárního města Ústí nad Labem na všech vyráběných propagačních materiálech 

(plakáty, letáky, bannery, atd.); 

 

4. V případě, že příjemce prokazatelně doloží, že tištěné propagační materiály již nemohl opatřit logem města 
ani před termínem konání akce 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 bodů 2 a 3 tohoto článku takto: 

 vytištěný e-mail o zaslání propagačních materiálů dle čl. 2 

 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/činnosti/projektu (propagační banner, 
videoprojekce atp.) 

 jeden kus od každého vydaného média, pokud bylo vydání účelem uvedeným ve smlouvě (publikace, 
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CD, DVD atp.) 

 výtisk periodika, kde byla akce/činnost/projekt 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 5% z částky poskytnuté dotace. 

 
V. 

Kontrola 
 

1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem  
o obcích, a zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 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 (toto se netýká fyzických osob nepodnikajících) 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 vyúčtování dotace odpovídá osoba oprávněná jednat jménem příjemce, která tuto 

skutečnost ve vyúčtování dotace písemně potvrdí. 
 

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

VI. 
Důsledky porušení povinností příjemce 

 

1. V případě, že porušení podmínek smlouvy bude klasifikováno 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. 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, 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 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 vyúčtování 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, formální nedostatky předkládaných dokladů, 
kterými příjemce dokazuje použití dotace v souladu se smluvně stanoveným účelem. Za formální 
nedostatky předkládaných dokladů jsou považovány chybějící náležitosti účetních dokladů §11 odst. 1 
zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. 
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b) V případě porušení čl. III. odst. 8. 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 3. 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/činnosti/projektu a v místě konání akce, 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 dotace“. 

  
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 nápravy.   
 
V případě, že příjemce ve stanovené lhůtě méně závažná porušení odstraní, bude na něj v rozsahu, v jakém 
úspěšně provedl nápravu, 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 uveden 
v záhlaví této smlouvy pod variabilním symbolem 012301.  

O vrácení finanční dotace předloží příjemce písemný doklad (výpis z účtu či doklad o převodu finančních 
prostředků). Příjemci bude v tomto případě také vyměřeno penále ve výši 1 promile denně 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. VIII odst. 7, které příjemce podpisem této smlouvy potvrdil, nejsou 

pravdivé, bude příjemci nařízeno vrátit poskytovateli dotaci a to v celé výši a bude vyměřeno penále ve výši 1 
promile denně 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 ve výši 
1 promile denně 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 v předloženém vyúčtování je důvodem pro vrácení celé poskytnuté dotace 
s účelem použití dle čl. II odst. 1 této smlouvy a může dojít k trvalému vyloučení subjektu z finanční podpory 
města v této i v dalších oblastech. 
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VI. 

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 zastaveno. 
 
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 vyúčtování dotace, které jsou uvedeny v příloze této smlouvy; 

b) nedodržení lhůty pro použití dotace stanoveného v této smlouvě; 
c) neumožnění poskytovateli provést kontrolu dle čl. IV. této smlouvy; 
d) uvedení nepravdivých údajů dle čl. VIII. odst. 7. 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 již akci realizovat, je kterákoliv 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. 
 
 

VII. 
Ostatní ujednání 

 
1. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu, adresy sídla, názvu akce/činnosti/projektu 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 uzavření této smlouvy. 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 SMÚ a Zastupitelstvem SMÚ, 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.  

 
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. 
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5. Příjemce 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, vyúčtování, 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. 
 
 

VIII. 
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. Změny smluvního vztahu schválené Radou města Ústí nad Labem a Zastupitelstvem města Ústí nad Labem 

(účel projektu, 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. 

 
 
3. 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., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 
320/2001, o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 

  
 
4. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží příjemce a dvě vyhotovení obdrží 

poskytovatel. 
 
 
5. Příjemce svým podpisem stvrzuje správnost údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, především pak název 

(jméno), adresu (sídlo, bydliště), IČ, datum narození a číslo bankovního účtu. 
 
 
6. 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 třech 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 vnitřním trhem. 

 
 
7. Smluvní strany prohlašují, že žádost o poskytnutí dotace, příp. žádost o změnu údajů mají k dispozici a 

že je příjemci jejich obsah znám. Příjemce se zavazuje, že bude při realizaci projektu dodržovat a plnit 

všechny podmínky, které jsou uvedeny v příloze č. 1. 
 
 
8. 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. 

 
9. 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. 
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Příloha č. 1 – Podmínky čerpání a vyúčtování dotace 
Příloha č. 2 – Formulář vyúčtování 

 
Za poskytovatele:           Za příjemce: 
 
V Ústí nad Labem, dne ……………………….                    V Ústí nad Labem, dne ………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
    ………………................................................                           ………….…….............................................                                                
       Statutární město Ústí nad Labem                    Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem             

Mgr. Ing. Petr Nedvědický                                                       doc. Ing. Martin Novák, Ph.D. 
      primátor          prorektor pro vědu              
 



 Příloha č. 1  

 

Podmínky čerpání a vyúčtování dotace 

(dále jen „podmínky“), které jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí dotace 

 

A) Úvodní ustanovení 

1. Vymezení pojmů: 

Poskytovatel: Statutární město Ústí nad Labem 

Příjemce: Právnická nebo fyzická osoba, která o dotaci žádá, resp. které je dotace 

poskytnuta 

Dotace: peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu poskytovatele 

Smlouva: Smlouva o poskytnutí dotace mezi poskytovatelem a příjemcem 

Číslo smlouvy: jedinečný identifikátor smlouvy, zpravidla umístěný v pravém horním rohu 

záhlaví v podobě SML xxxx. 

Webové stránky města: internetový portál Statutárního města Ústí nad Labem, www.usti-

nad-labem.cz 

Podmínky čerpání dotace: závazná ujednání, za kterých poskytovatel dotaci poskytl a 

příjemce dotaci přijal 

Porušení rozpočtové kázně: každé neoprávněné použití nebo zadržení dotace 

 Neoprávněné použití dotace – použití dotace, kterém byla porušena povinnost 

stanovená zákonem, smlouvou nebo rozhodnutím o poskytnutí dotace, nebo 

porušeny podmínky, za kterých byla dotace poskytnuta; dále se jím rozumí i to, 

nelze-li prokázat, jak byla dotace použita. 

 Zadržení dotace – porušení povinnosti vrácení dotace nebo její části ve stanoveném 

termínu. 

Účel dotace: realizace schváleného projektu 

 

2. Vysvětlivky použitých zkratek: 

PPO RM  Příslušný poradní orgán Rady města Ústí nad Labem 

PO   Právnická osoba 

RM  Rada města Ústí nad Labem 

ZM  Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

SMÚ  statutární město Ústí nad Labem 

OŠKS  Odbor školství, kultury a sportu 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

OON  Ostatní osobní náklady 

IČ   Identifikační číslo 

 

B) Podmínky čerpání dotace  

 

1. Při čerpání dotace je příjemce povinen dodržovat podmínky poskytnutí dotace v souladu 

s tímto programovým dokumentem, s uzavřenou smlouvou a s právními předpisy. 

 

2. Nedodržení nebo porušení podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace, podmínek stanovených 

v usnesení RM nebo ZM, nebo podmínek stanovených tímto dotačním programem bude 

poskytovatelem považováno za porušení rozpočtové kázně podle § 22 odst. 1 a 2 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů, může být stíháno jako trestný čin dotačního podvodu podle  

§ 212 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 



 
 

2 

 

3. Příjemce odpovídá za hospodárné a efektivní využití finančních prostředků v souladu 

s účely, pro které byly poskytnuty - výdaj musí být přiměřený (musí odpovídat cenám  

v čase a místě obvyklým) a musí být vynaložen v souladu s následujícími principy: 

 hospodárnosti – minimalizace výdajů při respektování cílů projektu nezbytných pro 

realizaci projektu, 

 účelnosti – přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu, 

 efektivnosti – maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu 

 

4. V případě nejasností, zda se jedná o náklad uznatelný nebo neuznatelný, rozhoduje o 

této skutečnosti OŠKS. 

 

5. Příjemce dotace je povinen bezhotovostně hradit náklady uplatňované z dotace pouze 

z účtu, na který mu byla dotace poskytnuta, a je uveden v záhlaví uzavřené smlouvy. 

V případě, že organizace používá více účtů k hrazení nákladů nárokovaných do vyúčtování 

dotace, bude toto uvedeno a zdůvodněno v podané žádosti a dále uvedeno ve Smlouvě, 

případně řešeno dodatkem ke Smlouvě.  

 

6. Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky: 

a) vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti, 

b) vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu, akce či činnosti v daném 

kalendářním roce, 

c) byl uhrazen v kalendářním roce, ve kterém byla dotace poskytnuta, s výjimkou 

uznatelného nákladu uhrazeného v měsíci lednu následujícího roku (jedná se  

o náklady vzniklé v měsíci prosinci); dále bude požadováno prokázání zaúčtování 

v roce přidělení dotace,  

d) byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace (pokud má povinnost 

jej vést) na jeho účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný  

a podložený prvotními podpůrnými doklady. 

 

7. Jsou-li účtovány náklady na přepravu osob soukromým vozidlem je k vyúčtování nutné 

doložit kopii „velkého“ technického průkazu. Pokud má organizace interní doklad o 

vlastním určení paušální náhrady, dokládá jej také. V rámci přepravy veřejnou dopravou 

(MHD, ČD, aj.) je nutné doložit cestovní příkaz a jízdní doklady. V případě hromadné 

přepravy více osob, je nutné doložit jejich jmenný seznam. 

 

8. Jsou-li účtovány náklady za ubytování, je součástí vyúčtování seznam účastníků, resp. 

ubytovaných osob. 

 

9. Jsou-li účtovány náklady účasti v soutěži, dokládají se celé propozice soutěže. 

 

10. Pokud je dotace poskytnuta na celoroční činnost, musí být ve vyúčtování předloženy 

doklady, které dokumentují činnost subjektu v průběhu roku (resp. min. 6 měsíců činnosti 

organizace; tedy prokázat soulad s podmínkami příslušné dotační kategorie). 

 

11. Nákup dlouhodobého drobného hmotného majetku (již od 1000,- Kč) nezbytného pro 

realizaci celoroční kulturní činnosti může být zahrnut do vyúčtování pouze v případě, že 

byl výslovně součástí předloženého rozpočtu. Jinak jej lze do vyúčtování zahrnout na 

základě písemné žádosti předložené k projednání PPO RM. V případě pořízení drobného 

hmotného majetku je příjemce dotace, na vyzvání, povinen umožnit fyzickou kontrolu 

tohoto majetku. U ostatních dotačních kategorií je tento náklad zcela neuznatelný. 
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C) Vyúčtování (finanční vypořádání) dotace 

 

1. Příjemce je povinen předložit poskytovateli v termínu uvedeném ve smlouvě závěrečné 

finanční vypořádání dotace (dále jen „Vyúčtování“). Vyúčtování poskytnuté dotace 

předloží příjemce na formuláři „Vyúčtování dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad 

Labem – oblast kultury“, který je přílohou tohoto dotačního programu. Formulář bude 

k dispozici v elektronické podobě na www.usti-nad-labem.cz. Vyúčtování bude podepsané 

osobou oprávněnou jednat jménem příjemce (zejména osoba, která uzavřela smlouvu), 

který tímto odpovídá za správnost údajů uvedených ve vyúčtování. 

 

2. Uvedení nepravdivých údajů v předloženém vyúčtování je důvodem pro vrácení celé 

dotace poskytnuté na příslušný projekt, akci či činnost a k trvalému vyloučení subjektu 

z finanční podpory města v této i v dalších oblastech.  

 

3. Účetní doklady, kterými jsou originály uložené v účetnictví příjemce dotace (nikdy ne 

kopie), které jsou nárokovány příjemcem jako čerpání dotace, musí být vystaveny 

v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o účetnictví“) a musí obsahovat náležitosti účetního dokladu v souladu 

s ustanovením § 11 odst. 1 zákona o účetnictví (viz níže uvedená písm. a) až f) a dále 

náležitostmi uvedenými v písm. g) až h). 

 

Účetní doklady vždy budou obsahovat tyto náležitosti: 

a) označení účetního dokladu, 

b) obsah účetního případu a jeho účastníky,  

c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství, 

d) okamžik vyhotovení účetního dokladu, 

e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle písm. d), 

f) podpisový záznam podle § 33a odst. 4 zákona o účetnictví osoby odpovědné za účetní 

případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování (dle § 33a odst. 4 

zákona o účetnictví se podpisovým záznamem rozumí účetní záznam, jehož obsahem 

je vlastnoruční podpis nebo zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném 

certifikátu podle zvláštního právního předpisu, anebo obdobný průkazný účetní 

záznam v technické formě, který zaručuje průkaznou  

a jednoznačnou původnost. Na obě formy podpisového záznamu se přitom pohlíží 

stejně a obě mohou být použity v případech, kde se vyžaduje vlastnoruční podpis), 

g) číslo smlouvy, ke které se vyúčtování vztahuje s označením, že je částka: "úplně 

čerpána z dotace SMÚ č. ………", příp. jinou formou označení dokladu vč. čísla 

smlouvy nebo 

h) číslo smlouvy, ke které se vyúčtování vztahuje s označením, že je částka: "částečně 

čerpána z dotace SMÚ č. ………" ve výši xxx Kč, příp. jinou formou označení 

dokladu, vč. čísla smlouvy. 

 

Náležitosti účetního dokladu výše uvedené mohou být umístěny i na jiných než účetních 

písemnostech.  Tyto písemnosti se uchovávají stejnou dobu jako účetní doklad. Pokud se 

tak stane, musí být tyto předloženy SMÚ současně s účetními doklady.  

 

4. Doklady předkládané do vyúčtování by měli být pouze v českém jazyce a v CZK.  

V případě, že budou do vyúčtování předloženy doklady v cizím jazyce a cizí měně, bude 

přiložen překlad dokladu a kurzovní lístek ČNB ke dni úhrady provedené pouze přes 

bankovní účet (v tomto případě platba v hotovosti nebude akceptována).  
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5. Vyúčtování čerpání poskytnuté dotace musí být předloženo v čitelné podobě  

a obsahovat veškeré náležitosti uvedené ve formuláři vyúčtování a další povinné 

přílohy dle uzavřené smlouvy, či tohoto programu. 

 

6. Náklady předkládané do vyúčtování musí souhlasit s rozpočtem, který byl předložen 

při podání žádosti („z toho náklady hrazené z požadované dotace“), příp. v žádosti o 

změnu údajů dotace v oblasti kultury. V případě rozdílu je nezbytné podat žádost o 

změnu rozpočtu na formuláři „Žádost o změnu údajů dotace oblasti kultury“, a to 

v dostatečném časovém předstihu (nejméně 30 dní) před termínem vyúčtování. Této změně 

však nemusí být vyhověno. 

 

7. Žádosti o změny údajů dotace v oblasti kultury budou předkládány/projednávány takto: 

a) žádost o změnu účelu použití bude předložena ZM ke schválení  

b) při změně rozpočtu u projektu/akce/činnosti, bude žádost předložena OŠKS ke 

schválení – je možné podat pouze jednu žádost při změně rozpočtu 

akce/projektu/činnosti a to min. 30 dní před termínem vyúčtování uvedeným 

v uzavřené smlouvě 

c) při změně termínu vyúčtování bude žádost předložena OŠKS ke schválení, a to 

min. 30 dní před termínem pro podání vyúčtování uvedeného ve smlouvě 
d) ostatní žádosti resp. oznámení bere na vědomí OŠKS (např. identifikační údaje 

příjemce, změny termínu a místa konání) 

Žádostem nemusí být vyhověno.  

 

8. K formuláři „Finanční vypořádání dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem – 

oblast kultury“ se v čitelné podobě dokládá: 

a) úplná složka účetních dokladů, které jsou nárokovány jako čerpání dotace ve fotokopii 

(předložené kopie se nesmí překrývat) a musí být zcela čitelné;  

b) rekapitulace jednotlivých předávaných dokladů podle druhu nákladů (viz příloha  

č. 1 formuláře vyúčtování); 

c) výpis z analytického účtu z účetnictví organizace, kde je přidělená dotace vedena 

(výjimku z tohoto bodu mají pouze fyzické osoby nepodnikající.), příp. kopie daňové 

evidence – nejedná se o výpis z bankovního účtu; 

d) doklad o přijetí dotace (kopie výpisu z účtu); 

e) v případě, že je příjemcem fyzická osoba bez přiděleného IČ, musí příjemce doložit 

seznam veškerých nákladů na akci/projekt vč. jejich kopií (náklady, které nejsou ve 

vyúčtování dotace nárokovány, nebudou obsahovat označení viz čl. IX. odst. 3  pís. g) 

a h); 

f) pokud jsou předkládány mzdové či ostatní osobní náklady je součástí vyúčtování   

i přehledný rozpis (např. mzdový list) výše zákonných odvodů atp. tak, aby  bylo zcela 

jasné, jaké náklady jsou do vyúčtování započítány, a to i s jasným označením na výpisu 

z bankovního účtu, kde jsou tyto náklady hrazeny; 

g) propagační materiály související s účelem poskytnuté dotace; 

h) fotografie související s účelem poskytnuté dotace; 

i) další povinné přílohy dle uzavřené smlouvy, či tohoto programu. 

 

9. Čestné prohlášení příjemce o vynaložení finančních prostředků v rámci realizace projektu 

není považováno za doklad. 

 

10. Vyúčtování lze předložit:  

a) osobně prostřednictvím podatelny Magistrátu města Ústí nad Labem nebo OŠKS, Velká 

Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem (vchod z Lidického náměstí), 
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b) prostřednictvím provozovatele poštovní služby zasláním na adresu: Magistrát města 

Ústí nad Labem, Odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb, Velká Hradební 8, 

401 00 Ústí nad Labem (rozhoduje datum podání), 

c) datovou schránkou v elektronické podobě (pouze v případě, že se celé vyúčtování vejde 

do jedné datové zprávy).  

 

11. Příjemce dotace odpovídá za řádné a oddělené sledování poskytnutých finančních 

prostředků v účetnictví vedeného v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů (pokud má příjemce povinnost vést účetnictví dle tohoto 

zákona). 

 

12. Příjemce dotace se zavazuje, že v rámci struktury svého účetnictví provede takové 

úpravy rozvrhu, aby z účetní závěrky byla jednoznačně zřetelná a kontrolovatelná 

souhrnná výše poskytnuté dotace SMÚ a náklady a výnosy účelu poskytnutí dotace 

dle uzavřené smlouvy v daném účetním období. 
 

13. Účetní doklady musí obsahovat jasnou specifikaci pořízeného zboží, nakoupené služby 

nebo práce (včetně pořízeného množství a jednotkové ceny) a musí na nich být 

prokazatelně uvedena souvislost s dotovanou akcí/činností/projektem. Obecně 

formulované doklady jako např. „administrativní služby“; „fotopráce“, „technické 

zajištění“, „produkce“ nebo „kancelářské potřeby“ nebudou v případě účetních 

dokladů převyšujících částku 200,- Kč považovány za vyhovující – příjemce je 

povinnen zajistit jejich řádné rozepsání.  

 

14. Veškeré doklady, k jejichž úhradě bylo použito dotace, musí být vystaveny na 

příjemce dotace. 

 

15. Pokud je jeden náklad (účetní doklad) použit pro vyúčtování více než jedné dotace nebo 

není z dotace zcela čerpán, bude na něm vyznačena alikvotní částka, využitá 

v předloženém vyúčtování. 

 

16. U jednorázových akcí a celoroční činnosti, konané na přelomu kalendářního roku 

(prosinec) budou akceptovány náklady účtované v roce přidělení dotace a hrazené v lednu 

následujícího roku (pouze u subjektů účtující v podvojném účetnictví). Náklady musí 

prokazatelně souviset s akcí či činností, např. na základě uzavřené smlouvy. Dále bude 

požadováno prokázání zaúčtování v roce přidělení dotace. 

 

17. Bezhotovostní úhrada musí být dokladována výpisem z bankovního účtu, prokazující 

příslušnou transakci, ne pouze příkazem k úhradě. V případě elektronického výpisu 

(internetbanking) musí být tento výpis označen razítkem organizace a podpisem osoby 

odpovědné za vyúčtování. 

 

18. Dochází-li k přefakturaci nákladů, jsou součástí vyúčtování i původní daňové doklady. 

 

19. Je-li na dokladu uvedeno „na základě smlouvy“, musí být přiložena k vyúčtování.  

D) Kontrola vyúčtování dotace 

 

1. V souvislosti s poskytnutím dotace je příjemce dotace povinen umožnit poskytovateli 

uskutečnit předběžnou, průběžnou a následnou veřejnosprávní kontrolu v souladu se 

zákonem  č. 255/2012  Sb.  o  kontrole  (kontrolní řád),  ve znění pozdějších předpisů,    
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a  zákonem  č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2. Kontrola probíhá v těchto stupních: 

a) předběžná (před poskytnutím dotace), 

b) průběžná (faktická realizace projektu), 

c) následná včetně účetní. 

 

3. Kontrolu provádí pověření zaměstnanci SMÚ. 

 

4. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti, zejména 

předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí originály všech 

účetních dokladů prokazujících vznik uznatelných nákladů projektu a využití prostředků v 

souladu s účelem projektu. Pověření zaměstnanci SMÚ mají právo ověřit si správnost 

zaúčtování účetních dokladů v účetnictví příjemce. 

 

5. Poskytovatel si vyhrazuje právo požádat příjemce dotace o předložení originálů účetních 

dokladů ke kontrole do sídla SMÚ. 

 

6. Zjistí-li příslušný odbor nebo kontrolní orgán neplnění podmínek uvedených v tomto 

programu a v uzavřené smlouvě, zajistí realizaci příslušných opatření včetně zaslání výzvy 

k provedení opatření k nápravě, či k vrácení dotace dle zákona č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

7. Nedojde-li k provedení nápravného opatření, či vrácení dotace nebo její části ze strany 

příjemce ve stanovené lhůtě, jako reakce na zaslanou výzvu, bude správním orgánem 

zahájeno řízení o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně. 

 

8. Pokud příjemce finanční prostředky řádně nevyúčtuje (finančně nevypořádá), může být 

tato skutečnost zhodnocena v rámci podané žádosti v následujícím dotačním období. 

Nevypořádané finanční prostředky budou po příjemci v souladu s právními předpisy 

vymáhány. 

 

9. V případě prodlení s odvodem je příjemce povinen uhradit poskytovateli penále dle 

příslušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

E) Vrácení dotace 

 

1. V případě, že příjemce projekt neuskuteční či nedočerpá dotaci, je příjemce povinen 

obdržené či nedočerpané finanční prostředky vrátit nejpozději do 15 kalendářních dnů ode 

dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl nebo nejpozději do data, kdy má povinnost předložit 

vyúčtování, zpět na účet poskytovatele uvedeného v záhlaví uzavřené smlouvy 

s variabilním symbolem uvedeným ve smlouvě o poskytnutí dotace. Současně je povinen 

předat OŠKS písemnou informaci o vrácení dotace. 

 

2. V případě, že příjemce nebude provozovat dotovanou činnost po celý rok, na který mu byla 

dotace schválena, zavazuje se vrátit poměrnou část dotace poskytovateli zpět na účet 

poskytovatele uvedeného v záhlaví uzavřené smlouvy s variabilním symbolem uvedeným 

ve smlouvě o dotaci. Výpočet poměrné části dotace, kterou je v daném případě příjemce 

povinen vrátit, se provede tak, že se celková výše dotace vydělí 12 a vynásobí počtem 
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celých kalendářních měsíců, ve kterých nebyla dotovaná činnost v roce poskytnutí 

provozována. Současně je povinen předat OŠKS písemnou informaci o vrácení dotace. 

 

X. 

Závěrečná ustanovení 

  

1.  Žadatel o dotaci 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 žadatelem 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 RM a ZM, jakožto i na 

internetových stránkách SMÚ, a to po dobu nezbytnou k projednávání této záležitosti a k 

realizaci rozhodnutí příslušného orgánu SMÚ a dále po dobu, po kterou je SMÚ povinno 

podle právních předpisů dokumenty obsahující osobní údaje žadatele zpracovávat, popř. 

archivovat. Souhlas se zpracováním osobních údajů tvoří přílohu č. 4 tohoto programu. 

 



smlouva úvěr začerněna.pdf k usnesení č. 373/28Z/22
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Výstavba bude probíhat v souladu s podmínkami nařízení vlády č. 112/2019 Sb. ze dne 15. dubna 2019, 

o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních  

a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů, ve znění pozdějších předpisů.  
 

2. Na základě Smlouvy o úvěru bude Zástavním věřitelem poskytnut Zástavci úvěr dle odstavce 1. tohoto 
článku této Zástavní smlouvy s dobou splatnosti, která je určena Smlouvou o úvěru. Zástavce prohlašuje, 

že bude mít závazek vůči Zástavnímu věřiteli až do výše 14 891 795,00 Kč (slovy: 

čtrnáctmilionůosmsetdevadesátjednatisícsedmsetdevadesátpět korun českých) dle Smlouvy o úvěru a že 
tento budoucí závazek jako trvající ke dni podpisu této Zástavní smlouvy bez výhrad uznává. 

 
3. Zástavce je výlučným vlastníkem nemovitostí: 

 
- pozemek parc. č. st. 582/4 o výměře 427 m2, včetně budovy č.p. 806/4, která je jeho 

součástí, 
 

zapsaný v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1, pro Katastrální území Krásné Březno a obec/část 

obce Ústí nad Labem, vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad 
Labem, což dokládá výpisem z katastru nemovitostí ze dne 24.11.2021 (dále jen „Předmět zástavy“). 

 

4. Smluvní strany se dohodly na zajištění řádného a včasného splacení úvěru specifikovaného v odst. 1.  
a 2. tohoto článku této Zástavní smlouvy včetně příslušenství a smluvních pokut formou zřízení zástavního 

práva k Předmětu zástavy. 
 

 
 

Článek II. 

Zajištěné dluhy a smluvní pokuty 
 

1. Předmětem této Zástavní smlouvy je zajištění následujících dluhů Zástavce vůči Zástavnímu věřiteli včetně 
jejich příslušenství a zajištění smluvních pokut, které budou vznikat v době od uzavření Smlouvy o úvěru 

do uplynutí 6  měsíců po termínu konečné splatnosti úvěru, který byl Smlouvou o úvěru poskytnut, 

nejméně však po dobu 20 let od uzavření Smlouvy o úvěru: 
a. dluh z úvěru, který bude poskytnut Zástavním věřitelem z titulu Smlouvy o úvěru, a to až do částky 

15 225 434,00 Kč s příslušenstvím (zejména smluvní úrok a zákonný úrok z prodlení); 
b. dluh z právního titulu bezdůvodného obohacení Zástavce na úkor Zástavního věřitele v důsledku 

odstoupení Zástavního věřitele od Smlouvy o úvěru, a to až do částky 22 337 692,50 Kč; 

c. smluvní pokuta sjednaná ve výši 1% z výše poskytnutého úvěru dle článku VI. odst. 1 písm. a), c)  
a e) Smlouvy o úvěru; 

d. smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč podle článku VI. odst. 1 písm. b), j) a k) Smlouvy o úvěru;   
e. smluvní pokuty ve výši 0,2 %, z výše poskytnutého úvěru podle článku VI. odst. 1 písm. d) Smlouvy 

o úvěru; 
f. smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč podle článku VI. odst. 1 písm. f) a g) Smlouvy o úvěru; 

g. smluvní pokuty ve výši 0,5 % podle článku VI. odst. 1 písm. h) Smlouvy o úvěru; 

h. smluvní pokuty ve výši 0,1 % podle článku VI. odst. 1 písm. i) Smlouvy o úvěru. 
 

2. Dále je předmětem této Zástavní smlouvy zajištění smluvních pokut, které budou vznikat v době od 
provedení vkladu zástavního práva dle této Zástavní smlouvy do katastru nemovitostí a po dobu trvání 

zástavního práva: 

a. smluvní pokuta ve výši 10 % z poskytnutého úvěru podle článku V. odstavce 2 této Zástavní 
smlouvy; 

b. smluvní pokuta ve výši 5 000,- Kč podle článku V. odstavce 4 této Zástavní smlouvy. 
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Článek III. 

 Zástava 

 
1. Zástavce  d á v á  touto Zástavní smlouvou do zástavy Zástavnímu věřiteli nemovitosti: 

 
- pozemek parc. č. st. 582/4 o výměře 427 m2, včetně budovy č.p. 806/4, která je jeho součástí, 

zapsaný v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1, pro Katastrální území Krásné Březno a 

obec/část obce Ústí nad Labem, vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Labem, což dokládá výpisem z katastru nemovitostí ze dne 24.11.2021 

k zajištění dluhu Zástavce a smluvních pokut uvedených v článku II. této Zástavní smlouvy. 
Na základě této Zástavní smlouvy se z ř i z u j e zástavní právo k Předmětu zástavy včetně 

příslušenství ve prospěch Zástavního věřitele. 
 

2. Zástavní věřitel zástavní právo dle odst. 1. tohoto článku Zástavní smlouvy p ř i j í m á. 

 
3. Zástavce prohlašuje, že ke dni podpisu této Zástavní smlouvy Předmět zástavy není zatížena právem třetí 

osoby a na zástavě nevázne žádný závazek - identifikace dle listu vlastnictví). 
Zástavce prohlašuje, že s Předmětem zástavy nebyla učiněna žádná dispozice, která by znemožňovala 

nebo zpochybnila vznik zástavního práva dle této Zástavní smlouvy. 

 
 

 
Článek IV. 

Vznik zástavního práva 
 

1. Zástavní právo k nemovitosti, která je Předmětem zástavy, vzniká zápisem tohoto práva do katastru 

nemovitostí provedeným formou vkladu dle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální 
zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

 
 

 

Článek V. 
Práva a povinnosti ze zástavního práva, zřízení zákazu zcizení a zákazu zatížení 

 
1. Zástavce se zavazuje nejpozději do 30 dnů po provedení vkladu zástavního práva dle této Zástavní 

smlouvy do katastru nemovitostí písemně informovat Zástavního věřitele o provedení vkladu. 

 
2. Zástavce se zavazuje zdržet se všeho, čím se zástava zhoršuje na úkor Zástavního věřitele, řádně pečovat 

o Předmět zástavy a nijak nesnižovat hodnotu zástavy. Stane-li se činem Zástavce dostatečná jistota 
Zástavního věřitele nedostatečnou nebo sníží-li se nedostatečná jistota, Zástavce ji přiměřeně doplní. Pro 

případ porušení tohoto odstavce se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z poskytnutého úvěru za každý 
jednotlivý případ porušení s tím, že tuto smluvní pokutu lze uplatnit i opakovaně. 

 

3. Zástavce se zavazuje na výzvu Zástavního věřitele zpřístupnit Zástavnímu věřiteli nebo jím pověřeným či 
zplnomocněným osobám Předmět zástavy za účelem kontroly jeho stavu.   

 
4. Pro případ porušení závazků dle předchozích odstavců tohoto článku V. odst. 1 a 3 této Zástavní smlouvy 

se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení, s tím, že tuto smluvní 

pokutu lze uplatnit i opakovaně.  
 

5. Zástavce tímto zřizuje ve smyslu § 1761 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku k Předmětu zástavy 
zákaz zcizení a zatížení, a to jakožto právo věcné.  

  
6. Zástavce po dobu trvání zákazu zcizení a zákazu zatížení nesmí bez předchozího písemného souhlasu 

Zástavního věřitele žádným způsobem převést vlastnické právo k Předmětu zástavy, ať již úplatně, či 

bezúplatně. 
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7. Zástavce po dobu trvání zákazu zcizení a zákazu zatížení nesmí bez předchozího písemného souhlasu 

Zástavního věřitele žádným způsobem zatížit Předmět zástavy žádným věcným právem uvedeným 

v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku. Zástavce zejména nesmí Předmět zástavy zatížit právem 
stavby, jakoukoliv služebností, věcným břemenem neuvedeným v čl. III. odst. 3 této Zástavní smlouvy, 

zástavním právem, budoucím zástavním právem, podzástavním právem, předkupním právem, výměnkem, 
nájemním právem, pachtem či jakýmkoliv jiným právem ve prospěch třetích osob. 

 

8. Smluvní strany sjednávají zákaz zcizení a zákaz zatížení k Předmětu zástavy dle této dohody na dobu 
určitou, a to do úplného zaplacení peněžních prostředků, včetně příslušenství dle Smlouvy o úvěru. 

 
9. Smluvní strany prohlašují, že dobu trvání zákazu zcizení a zákazu zatížení dle této Zástavní smlouvy 

považují dle svého nejlepšího vědomí za přiměřenou. 
 

 

 
Článek VI. 

Výkon zástavního práva 
 

1. Jakmile jsou zajištěný dluh, jeho část nebo zajištěná smluvní pokuta splatné, může se Zástavní věřitel 

uspokojit způsobem, o němž se dohodl se Zástavcem v této Zástavní smlouvě.  
 

2. Zástavce souhlasí s tím, že Zástavní věřitel si zástavu ponechá za cenu obvyklou ke dni splatnosti 
zajištěného dluhu, jeho části nebo smluvní pokuty a že se Zástavci vydá, oč hodnota zástavy případně 

převyšuje hodnotu zajištěného dluhu, jeho části nebo smluvní pokutu. Zástavní věřitel je také oprávněn 
Předmět zástavy prodat ve veřejné dražbě nebo Předmět zástavy prodat podle jiného zákona a uspokojit 

z výtěžku prodeje Předmětu zástavy svoji splatnou pohledávku za Zástavcem. Zástavní věřitel má vůči 

Zástavci právo na náhradu nutných nákladů vynaložených při výkonu zástavního práva.  
 

3. Dojde-li k výkonu zástavního práva podle této Zástavní smlouvy,  zavazuje se Zástavce předat 
veškerou technickou, smluvní a jinou dokumentaci, vztahující se k Předmětu zástavy, Zástavnímu věřiteli 

do 30 dnů od doručení výzvy Zástavního věřitele Zástavci. 

 
4. Jestliže v souvislosti s uplatněním nároků ze zástavního práva dojde k bezdůvodnému obohacení 

Zástavního věřitele, zavazuje se Zástavní věřitel to, co bezdůvodným obohacením nabyl, navrátit Zástavci 
na jeho žádost do 60 dnů od doručení žádosti. 

 

5. V ostatním se výkon zástavního práva řídí ustanovením § 1360 až 1370 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.  

 
 

Článek VII. 
Zánik zástavního práva 

 

1. Zanikne-li zajištěný dluh, zanikne i zástavní právo. Zástavní právo zanikne, ale pohledávka trvá v případech 
a za podmínek uvedených v ustanovení § 1377 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů. 
 

2. Je-li zástavní právo zapsáno do katastru nemovitostí i po svém zániku, jedná se o závadu váznoucí na 

Předmětu zástavy.   
 

3. Zaniklo-li zástavní právo k Předmětu zástavy, vydá Zástavní věřitel na žádost Zástavce do 20 pracovních 
dnů Zástavci o této skutečnosti písemné potvrzení.  Zástavní věřitel není po zániku zástavního práva 

povinen podat žádost o výmaz zástavního práva z veřejného seznamu dle ustanovení § 1379 odst. 1 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na výmaz zástavního 

práva z katastru nemovitostí podá Zástavní věřitel na základě žádosti Zástavce. 
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Článek VIII. 

Práva Zástavce jako vlastníka při uvolnění zástavy a záměna zástavního práva 

 
1. Uvolní-li se Předmět zástavy zánikem zástavního práva a není-li v katastru nemovitostí zápis o zástavním 

právu ještě vymazán, považuje se zástavní právo za uvolněné a Zástavce nemovitostí může spojit uvolněné 
zástavní právo s jiným dluhem, který nepřevyšuje původní dluh. 

 

2. Požádá-li o to Zástavce, zapíše se do katastru nemovitostí, že je zástavní právo uvolněné a že zajištění 
původního dluhu pominulo, prokáže-li zánik zástavního práva listinou potvrzenou Zástavním věřitelem nebo 

rozhodnutím soudu nebo jinou veřejnou listinou. Nezajistí-li Zástavce uvolněným zástavním právem jiný 
dluh do 10 let od zápisu uvolnění zástavního práva, jeho právo tak učinit tak zaniká. 

 
3. Bylo-li do katastru nemovitostí zapsáno uvolnění zástavního práva, lze je před uplynutím 10 let vymazat 

jen společně se zástavním právem. 

 
4. Nezajistil-li Zástavce uvolněným zástavním právem nový dluh, nepřihlíží se po zpeněžení zástavy 

k uvolněnému zástavnímu právu při rozdělení výtěžku. 
 

5. Zástavce se zavazuje, že zástavním právem zapsaným ve výhodnějším pořadí nezajistí nový dluh a že 

nezajistí uvolněným zástavním právem nový dluh, dokud trvá zástavní právo pro Zástavního věřitele, 
v jehož prospěch se Zástavce touto Zástavní smlouvou zavázal.     

 
6. Zástavce se zavazuje, že neumožní zápis nového zástavního práva namísto zástavního práva starého.    

 
 

 

Článek IX. 
Doručování  

 
1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti, které se doručují smluvním stranám, je třeba doručit 

osobně, doporučenou listovní zásilkou na adresu sídla Zástavního věřitele a na adresu sídla Zástavce 

uvedené v záhlaví této Zástavní smlouvy nebo datovou schránkou. 
 

2. Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že písemnost byla 
doručena řádně: 

a) při doručování osobně: 

- dnem faktického přijetí písemnosti Smluvní stranou, nebo 
- dnem, v němž byla na adrese Smluvní strany doručena písemnost osobě určené k přebírání 

listovních zásilek, nebo 
- dnem, kdy byla na adrese Smluvní strany doručována písemnost osobě určené k přebírání 

listovních zásilek a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít, 
     

b) při doručování poštou: 

- dnem předání listovní zásilky Smluvní straně, nebo 
- dnem, kdy Smluvní strana při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů 

nepřevzala či odmítla zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud 
byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle této Zástavní smlouvy. 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či pracoviště Zástavního věřitele anebo adresy či sídla 
Zástavce a tím i adresy pro doručování, budou písemně informovat o této skutečnosti bez zbytečného 

odkladu druhou Smluvní stranu. 
 

 
Článek X. 

Vklad zástavního práva, zákazu zcizení a zákazu zatížení 

 

1. Na základě této Zástavní smlouvy a pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu o povolení vkladu 



  

 
Stránka 6 z 7 

zástavního práva provede příslušný katastrální úřad zápis zástavního práva Zástavního věřitele na 

příslušném listu vlastnictví v katastru nemovitostí, zápis zákazu zcizení a zákazu zatížení. Návrh na vklad 

podává Zástavní věřitel. 
 

2. Bude-li návrh na vklad zástavního práva, zákazu zcizení a zákazu zatížení zřízeného podle této Zástavní 
smlouvy do katastru nemovitostí pravomocně zamítnut či bude vzat zpět z důvodu vad, zavazují se  

Smluvní strany neprodleně odstranit důvody zamítnutí návrhu na vklad nebo jeho zpětvzetí, a to 

i případným zrušením této Zástavní smlouvy a uzavřením Zástavní smlouvy nové. Neposkytne-li Zástavce 
potřebnou součinnost ke zřízení zástavního práva do dvou měsíců od uzavření této Zástavní smlouvy, je 

povinen uhradit Zástavnímu věřiteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč. Právní účinky uznání závazku dle 
této Zástavní smlouvy zůstávají zachovány, stejně tak i ujednání týkající se smluvních pokut. 

 
 

 

Článek XI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Zástavní věřitel zpracovává osobní údaje fyzických osob zastupujících Zástavce za účelem a v rozsahu 
nezbytném pro plnění úkolů ve veřejném zájmu a při výkonu veřejné moci. Zástavní věřitel zpracovává 

dané osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou pro naplnění stanoveného účelu. Při zpracovávání 

těchto osobních údajů postupuje Zástavní věřitel v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů.  
 

2. Tato Zástavní smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami. 
 

3. Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů: O uzavření této Zástavní smlouvy rozhodla Rada/Zastupitelstvo……………………... 
usnesením č. …………………… ze dne …………………. 

 
4. Tato Zástavní smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 

(katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.  
 

5. Smluvní strany se dohodly, že veškeré náklady spojené se zřízením a vkladem a výmazem zástavního 
práva do katastru nemovitostí nese Zástavní věřitel.  

 

6. Smluvní strany se zavazují vzájemně včas a řádně informovat o všech podstatných skutečnostech, které 
mohou mít vliv na plnění dle této Zástavní smlouvy a vyvinout potřebnou součinnost k plnění této Zástavní 

smlouvy. 
 

7. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení této Zástavní 
smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této Zástavní smlouvy. V případě, že 

jakýkoli takovýto článek, odstavec, pododstavec nebo ustanovení by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt 

platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou 
Smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených 

v takové části Zástavní smlouvy, jež pozbyla platnosti.  
 

8. Tuto Zástavní smlouvu lze měnit a doplňovat pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, 

podepsanými oběma Smluvními stranami na téže listině. 
 

9. Tato Zástavní smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nich Zástavní věřitel obdrží  
dvě vyhotovení, z nichž jeden stejnopis je určen pro řízení u příslušného katastrálního úřadu. Zástavce 

jedno vyhotovení. Každý stejnopis má platnost originálu. Pokud je tato Zástavní smlouva uzavírána 
v elektronické podobě, je elektronicky podepsána v rámci jednoho elektronického vyhotovení. 

 

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že zájem Zástavního věřitele na zřízení zákazu zcizení a zákazu zatížení 
Předmětu zástavy dle této Zástavní smlouvy považují dle svého nejlepšího vědomí za hodný právní ochrany 

neodporující dobrým mravům ani veřejnému pořádku. 
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h) Ukončením čerpání Dočerpání dotace nebo jakékoliv jiné Čerpání dotace, kterým nedojde k Dočerpání 

dotace, ale po kterém bude čerpání na žádost Příjemce nebo na základě oprávnění Poskytovatele 
ukončeno; 

i) Technickým dozorem stavebníka osoba splňující podmínky dle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., 

stavebního zákona; 
j) Způsobilou domácností společně hospodařící domácnost, která má nízký příjem a nevyhovující bydlení 

dle § 2 písm. a), b), c) a e) Nařízení; 
k) Pověřovacím aktem smluvní dokument upravující práva a povinnosti poskytovatele služby obecného 

hospodářského zájmu v souladu s rozhodnutím Evropské Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití 

čl. 106 odst. 2 SFEU na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené 
určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU);  

l) Udržitelností doba, po kterou je žadatel povinen dodržovat podmínky dle § 7 odst. 2 písm.  
a) Nařízení; 

m) Ukončením realizace investičního záměru nabytí účinnosti kolaudačního rozhodnutí příp. jiný způsob 
legalizace užívání bytů, které byly financovány dle této Smlouvy.  

 
 
 
 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

 

1) Výše dotace 

 Dotace je poskytnuta: 

ve výši maximálně: 16 075 497 Kč 

slovy: (šestnáctmilionůsedmdesátpěttisícčtyřistadevadesátsedm korun českých) 
 

maximálně do výše Způsobilých nákladů. 

 
 

2) Účel dotace  

Příjemce se zavazuje použít dotaci výhradně za účelem pořízení 16 sociálních bytů ve smíšeném 

bytovém domě formou stavebních úprav prostor určených k jiným účelům než k bydlení v objektu  

č. 806/4 celkem na pozemku parc. č. st. 582/4 v katastrálním území Krásné Březno, ve 

městě Ústí nad Labem (dále také jen „Nemovitost“) na základě stavebního povolení vydaného 

Magistrátem města Ústí nad Labem, odbor územního plánování a stavebního úřadu, jako stavební úřad 

dne 19.03.2015 pod spis.zn. 7385/2015, č.j. MM/SO/S/15519/2015/Dvo, které nabylo právní moci dne 

16.04.2015. Následně byla vydána rozhodnutí o prodloužení stavebního povolení spis.zn. 18179/2017, 

č.j. MM/SO/S/27602/2017/Dvo ze dne 07.04.2017 a spis. zn. 47184/2019, 

č.j. MMUL/SO/S/63403/2019/Dvo ze dne 29.04.2019. Dne 22.12.2020 byla vydána změna stavby před 

jejím dokončením spis.zn. 344718/2020, č.j. MMUL/OÚPSŘ/S/382290/2020/Ja, která nabyla právní 

moci dne 20.01.2021. 

Realizace investičního záměru Čelakovského – smíšený dům (dále jen „Investiční záměr“) bude 

probíhat v souladu s podmínkami Nařízení. 

3) Příjemce se zavazuje, že poskytnutou dotaci použije výhradně na výše uvedený účel, a to zcela 

v souladu s podmínkami Nařízení. Toto Nařízení je závazné pro obě Smluvní strany a Příjemce 

podpisem této Smlouvy stvrzuje, že se s tímto Nařízením seznámil. 

 

4) Příjemce se zavazuje Ukončit realizaci investičního záměru do 5 let od dne nabytí účinnosti této 

Smlouvy. 
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Článek II. 

Veřejná podpora 

1) Dotace je udělena v souladu s rozhodnutím Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití 

čl. 106 odst. 2 SFEU na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené 
určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (Úř. věst. L 007, 

11. 01. 2012, s. 3). 

2) Doba výkonu služby obecného hospodářského zájmu (dále jen „SOHZ“) v souladu s podmínkami výzvy 

je stanovena na 20 let. SOHZ je v tomto případě poskytování sociálního bydlení pro Způsobilé 

domácnosti za podmínek stanovených v Pověřovacím aktu. Příjemce je povinen dodržovat podmínky 

a veškeré závazky vyplývající z Pověřovacího aktu. 

3) Příjemce je povinen v době výkonu SOHZ sociálního bydlení zachovat účel, na který mu byla dotace 
poskytnuta, a dodržet podmínky pro nakládání se sociálními byty uvedené v Pověřovacím aktu a  

Nařízení. V případě nezachování účelu a nedodržení podmínek pro nakládání se sociálními byty bude 

zůstatková hodnota investice započtena do výpočtu kompenzace jako příjem poskytovatele SOHZ 
sociální bydlení v posledním roce trvání pověření a bude postupováno dle článku V. a článku VI. 

Smlouvy.  

4) Příjemce se zavazuje vrátit poskytovateli bez zbytečného odkladu vyplacenou hodnotu dotace, pokud 

Evropská komise (dále jen „Komise“) rozhodne podle přímo použitelného právního předpisu EU 

o vrácení podpory. Hodnotu dotace příjemce vrací včetně úroků určených v rozhodnutí Komise. 
Poskytovatel si vyhrazuje právo, v případě rozhodnutí Komise o navrácení podpory, pozastavit 

proplácení finančních prostředků dotace. Pokud Komise rozhodne o vrácení podpory a nedošlo-li 
k vyplacení celé hodnoty dotace, nebude doposud nevyplacená část hodnoty dotace Příjemci 

vyplacena.   

5) Příjemce dotace bere na vědomí, že Komise může uložit Příjemci navrácení veřejné podpory spolu 

s příslušným úrokem zpět poskytovateli, pokud shledá, že poskytnutá dotace představuje zakázanou 

veřejnou podporu neslučitelnou s vnitřním trhem. 

Článek III. 

Čerpání dotace 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci zpětně, na základě předkládaných Žádostí o čerpání dotace, jejichž 

přílohou budou originály nebo kopie faktur na stavební práce související s účelem dotace dle článku I. 
odst. 2 této Smlouvy včetně soupisu provedených prací a položkového rozpočtu aktuálně provedených 

prací, popřípadě jiné účetní doklady prokazující účel použití dotace a dále také bankovní výpis 
prokazující uhrazení faktur za předchozí čerpání. Faktury (příp. jiné účetní doklady nebo soupisy 

provedených prací předkládané k proplacení) musí být potvrzeny oprávněnou osobou pověřenou 

k výkonu Technického dozoru stavebníka. Předložené faktury nesmí být vystavené před vznikem 
oprávnění Příjemce k provádění výstavby podle platných stavebních předpisů, ani vystavené před 

datem podání žádosti o podporu (s výjimkou dle § 12 odst. 2 Nařízení). Řádně vyplněná a úplná Žádost 
o čerpání dotace musí být doručena Poskytovateli vždy nejpozději 20 dní, před požadovaným datem 

Čerpání dotace. Nastane-li požadovaný termín Čerpání dotace uvedený v Žádosti o čerpání dotace 

dříve, než je stanoveno v předchozí větě, vyhrazuje si Poskytovatel právo provést Čerpání dotace 
nejpozději do uplynutí 20 denní lhůty od doručení Žádosti o čerpání dotace. V Žádosti o čerpání dotace 

bude uveden seznam všech výdajů, které požaduje Příjemce za uplynulé období z dotace uhradit.   
 
 

2) Příjemce se zavazuje uplatnit nárok na zahájení Čerpání dotace nejpozději do 1 roku ode dne nabytí 

účinnosti této Smlouvy, tzn., že Příjemce je povinen v uvedeném termínu předložit Poskytovateli 
doklady prokazující splnění podmínek pro Čerpání dotace dle odst. 11 tohoto článku a Žádost o čerpání 

dotace včetně dokladů uvedených v odst. 1 tohoto článku, které prokazují účelovost Čerpání dotace. 

Požadovaný termín zahájení Čerpání dotace uvedený v Žádosti do čerpání dotace nesmí přesáhnout 
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lhůtu 1 roku ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. Pokud nebude Žádost o čerpání dotace 

řádně vyplněna (nepřesné, neúplné, chybné údaje atd.) nebo bude v rozporu s touto Smlouvou, 
Poskytovatel není povinen dotaci poskytnout. 

 

3) Příjemce se zavazuje k Čerpání dotace v souladu s ustanoveními této Smlouvy dle Žádosti o čerpání 
dotace, nikoliv na Nezpůsobilé náklady. 

 
4) Poskytovatel poskytne dotaci pouze za předpokladu, že Příjemce splnil všechny podmínky k uplatnění 

nároku na Čerpání dotace vyplývající z této Smlouvy a z Nařízení. Poskytovatel je oprávněn 

neposkytnout dotaci v případě, že Příjemce nedodržel podmínky této Smlouvy nebo Nařízení. 
 

5) Veškeré Čerpání dotace je možné provést pouze na základě Žádosti o čerpání dotace a dokladů 
prokazujících účelovost Čerpání dotace. 

 
6) Poskytovatel poskytne dotaci tak, že čerpané částky uhradí (připíše) na Čerpací účet Příjemce. Příjemce 

je povinen uvádět v Žádostech o čerpání dotace číslo Čerpacího účtu. Pokud bude Příjemcem  

v Žádostech o čerpání dotace uvedeno jiné číslo účtu, než je stanoveno v předchozí větě, jedná se  
o chybně vyplněnou Žádost o čerpání dotace. 

 
7) Příjemce je povinen uplatnit nárok na Dočerpání dotace smluvně dohodnuté částky dle článku I. této 

Smlouvy způsobem uvedeným v tomto článku nejpozději do 12 měsíců od uplynutí lhůty uvedené 

v článku IV. odst. 3 písm. a) této Smlouvy a zároveň nejpozději do 5 let ode dne nabytí účinnosti této 
Smlouvy, jinak ztrácí nárok na Dočerpání dotace.  

 
8) V případě použití dotace, které neodpovídá příslušné Žádosti o čerpání dotace je Poskytovatel 

oprávněn požadovat vrácení těchto prostředků v plné výši. 
 

9) Nedodržení podmínek použití dotace je porušením rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 218/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(rozpočtová pravidla); v takovém případě postupuje příslušný finanční úřad podle zákona  

č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 
 

10) Příjemce zabezpečí v účetnictví, pro kontrolu čerpání státní podpory, označování finančních prostředků 

poskytnutých podle článku I. odst. 1 této Smlouvy nezaměnitelným účelovým znakem  
– 92502. 

 
11) Příjemce předloží před zahájením Čerpání dotace uzavřené pojistné smlouvy o stavebním  

a montážním pojištění proti všem nebezpečím k budované Nemovitosti a dále předloží listiny 

prokazující vinkulaci pojistného plnění ve prospěch Poskytovatele vyplývajícím z této pojistné smlouvy 
potvrzené příslušnou pojišťovnou dle § 17 odst. 3 písm. a) Nařízení. 

 
 

Článek IV. 

Prohlášení Příjemce a poskytování dokumentů 

1) Příjemce tímto prohlašuje, že: 

a) splňuje podmínky podle § 3 odst. 2 písm. a), b) a c) Nařízení, 

b) splňuje podmínku podle § 7 odst. 1 písm. a) až f) Nařízení. 

 

2) Příjemce se tímto zavazuje: 

a) po celou dobu Udržitelnosti plnit podmínky podle § 7 odst. 2 písm. a), c), d) a e) Nařízení, 

b) do Ukončení realizace investičního záměru plnit podmínky § 17 odst. 3 Nařízení, 
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c) po celou dobu Udržitelnosti, uzavírat nájemní smlouvy k sociálním bytům podle podmínek § 19  

a § 20 odst. 1, 2 a 3 Nařízení, 

d) použít dotaci pouze na sjednaný účel dle článku I. této Smlouvy a dodržet další podmínky použití 

dotace stanovené v článku III. této Smlouvy, 

e) se při realizaci Investičního záměru řídit zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, a podle tohoto zákona také postupovat, 

f) bezodkladně informovat Poskytovatele o všech změnách Investičního záměru, 

g) archivovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci Investičního záměru a umožnit 

Poskytovateli kontrolu realizace Investičního záměru včetně uvedené dokumentace. 

 
3) Příjemce se zavazuje doložit Poskytovateli tyto dokumenty: 

a) doklad prokazující schopnost užívání stavby, a to do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto 

dokladu, 

b) pojistnou smlouvu týkající se Nemovitosti pro případ živelní události a vždy i pro případ povodně, 
je-li Nemovitost v záplavovém území a dále doklad o vinkulaci pojistného plnění z této pojistné 

smlouvy potvrzené příslušnou pojišťovnou dle podmínek § 7 odst. 2 písm. e) Nařízení a to 

nejpozději ve lhůtě dle písm. a) tohoto článku, 

c) předávací protokol prokazující předání díla bez vad a nedodělků bránících v jeho užívání, a to do 6 

měsíců od jeho podepsání a 

d) vždy do 31. 03. přehled nájemníků sociálních bytů k 31. 12. předchozího roku, pro účely kontroly 

splnění příslušných podmínek dle § 19 odst. 2 Nařízení. 

 

4)  Příjemce dotace je povinen nejpozději do 6 měsíců Ukončení realizace investičního záměru doručit 

Poskytovateli dokumentaci závěrečného vyhodnocení Investičního záměru obsahující: 

a) přehled o čerpání prostředků na financování Investičního záměru, 

b) zprávu o plnění cílů stanovených v dokumentaci Investičního záměru a 

c) skutečně dosažené hodnoty závazných parametrů Investičního záměru. 

 

 

Článek V. 

Kontrola podmínek 

1) Příjemce je povinen umožnit příslušnému finančnímu úřadu a Poskytovateli kontrolu dodržování 

stanovených podmínek dotace a plnění závazků Příjemce vyplvajících z této Smlouvy a z Nařízení. 

2) Příjemce je povinen realizovat nápravná opatření, uložená kontrolním orgánem Poskytovatele                 

na základě kontrol zaměřených na plnění závazku SOHZ sociálního bydlení v termínu, rozsahu a kvalitě 
podle požadavků Poskytovatele. 
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3) Příjemce je povinen písemně informovat kontrolní orgán Poskytovatele, který mu nápravná opatření 

uložil, o splnění uložených opatření k nápravě v termínu uvedeném v kontrolní zprávě Poskytovatele. 

 
 

Článek VI. 

Skončení smlouvy 

1) Smlouva může být skončena písemnou dohodou Smluvních stran. 

2) Nedodrží-li Příjemce podmínky dotace uvedené v §§ 2, 3, 5, 6, 7, 8, 17 a 18, 19 a 20 Nařízení nebo 

vyjde-li najevo, že Příjemce porušil nebo sdělil nepravdivé nebo neúplné údaje podle § 10 Nařízení, 

může Poskytovatel od této Smlouvy odstoupit a požadovat, aby Příjemce okamžitě vrátil dotaci v plné 

výši, případně se smluvními pokutami. 

3) Poskytovatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že Příjemce: 

a) realizuje Investiční záměr v rozporu s platnými právními předpisy, 

b) nedodržuje termíny pro použití dotace stanovené touto Smlouvou, 

c) použije dotaci v rozporu s účelem stanoveným touto Smlouvou, 

d) v rozporu s podmínkami Nařízení opakovaně uzavře nájemní smlouvu s osobou, která nesplňuje 

podmínky stanovené pro Způsobilé domácnosti, 

e) převede byt, který je předmětem této Smlouvy, na jinou osobu, bez souhlasu Poskytovatele. 

4) Účinky odstoupení nastávají dnem doručení tohoto odstoupení Příjemci. 

 

 
Článek VII. 

Kontrola, informační povinnost, doručování 

 
1) Příjemce je povinen neprodleně Poskytovatele informovat o změnách v podstatných údajích o Příjemci, 

včetně změny doručovací adresy. 

 
2) Příjemce souhlasí s prováděním kontroly účelného čerpání poskytnutých finančních prostředků 

a kontroly dodržení podmínek pro poskytnutí dotace stanovených v této Smlouvě a Nařízení 
Poskytovatelem a jím pověřenými osobami. Příjemce poskytne Poskytovateli nebo jím pověřené osobě 

potřebnou součinnost pro provedení kontroly včetně předložení vyžádaných podkladů  
a podání požadovaných vysvětlení. 

 

3) Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti, které se doručují Smluvním stranám, je třeba 
doručit osobně, doporučenou listovní zásilkou na adresu sídla Poskytovatele a na adresu sídla Příjemce 

uvedené v záhlaví této Smlouvy nebo datovou schránkou. 
 

4) Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že písemnost 
byla doručena řádně 

 

a) při doručování osobně: 
- dnem faktického přijetí písemnosti Smluvní stranou, nebo 

- dnem, v němž byla na adrese Smluvní strany doručena písemnost osobě určené 
k přebírání listovních zásilek, nebo 

- dnem, kdy byla na adrese Smluvní strany doručována písemnost osobě určené 
k přebírání listovních zásilek a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít, 

b) při doručování poštou: 

- dnem předání listovní zásilky Smluvní straně, nebo 
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- dnem, kdy Smluvní strana při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů 

nepřevzala či odmítla zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, 
pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle této Smlouvy. 

c) při doručování prostřednictvím datové schránky Příjemci: 

- doručením do datové schránky Příjemce, 
- uplynutím 10 dnů ode dne dodání dokumentu do datové schránky Příjemce. 

 
5) Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či pracoviště Poskytovatel anebo adresy či sídla 

Příjemce a tím i adresy pro doručování, budou písemně informovat o této skutečnosti bez zbytečného 

odkladu druhou Smluvní stranu. 

 

 

Článek VIII. 

Ujednání mezi společnými správci osobních údajů 

 

1)  Poskytovatel a Příjemce se dle článku 26 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů dohodli, že 

budou společně určovat účel a prostředky a vyřizovat zpracování osobních údajů nájemníků bytů, 
na které byly použity prostředky podle účelu dle článku I. odst. 2 této Smlouvy (dále také jen „Subjekt 

údajů“).  
 

2) Účelem společného zpracování osobních údajů Poskytovatelem a Příjemcem dle odst. 1 tohoto článku 
je kontrola dodržení práv a povinností vyplývajících Příjemci ve vztahu k Subjektům údajů  

z Nařízení a této Smlouvy.  
  

3) Příjemce může zpracovávat osobní údaje Subjektů údajů i pro jiné účely, než které jsou uvedeny  

v odst. 2 tohoto článku. V rámci těchto zpracování bude plnit Příjemce veškeré povinnosti vyplývající 
pro něj z právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů. 

  

4) Poskytovatel provádí pro účel uvedený v odst. 2 tohoto článku zpracování následujících kategorií 

osobních údajů (jméno, datum narození, adresa trvalého pobytu, údaje o příjmech, údaje  
o specifických požadavcích členů domácnosti, údaje o typu, velikosti a kvalitě současného bydlení a 

další údaje o splnění podmínek Nařízení).   
  

5) Příjemce provádí pro účel uvedený v odst. 2 tohoto článku zpracování následujících kategorií osobních 

údajů (jméno, datum narození, adresa trvalého pobytu, údaje o příjmech, údaje  
o specifických požadavcích členů domácnosti, údaje o typu, velikosti a kvalitě současného bydlení a 

další údaje o splnění podmínek Nařízení). 
  

6) Prostředkem zpracování prováděného Poskytovatelem je zápis z kontroly dle odst. 2 tohoto článku. 
Zpracování osobních údajů bude dále prováděno v listinné a elektronické podobě.  

  

7) Prostředkem zpracování prováděného Příjemcem je evidence nájemníků. Zpracování osobních údajů 

bude dále prováděno v listinné a elektronické podobě.   
  

8) Poskytovatel je odpovědný za zpracování osobních údajů uvedené v odst. 3 a 5 tohoto článku.  

V rámci těchto zpracování odpovídá Příjemce za plnění informačních povinností vůči dotčeným 
Subjektům údajů a za zajištění výkonu jejich práv dle právních předpisů upravujících ochranu osobních 

údajů. V rámci této informační povinnosti sdělí Příjemce Subjektům údajů rovněž informaci o podílu 
Poskytovatele na zpracování osobních údajů Subjektů údajů dle tohoto článku. 

 

9) Příjemce je dále odpovědný za zajištění společného kontaktního místa pro Subjekty údajů 
a za neprodlené předávání informací o podnětech a žádostech Subjektů údajů týkajících se zpracování 

pro účel uvedený v odst. 2 tohoto článku Poskytovateli.  
  

10) Poskytovatel je odpovědný za zpracování osobních údajů uvedené v odst. 4 tohoto článku a za zajištění 
výkonu práv Subjektů údajů dle právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů.  

  

11) Smluvní strany se zavazují, že budou zpracovávat osobní údaje podle této Smlouvy v souladu 

s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Nebude-li některá ze Smluvních stran moci 
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z jakýchkoli důvodů zajistit dodržování povinností stanovených těmito příslušnými právními předpisy, 

zavazuje se o tom neprodleně informovat druhou Smluvní stranu, která je v takovém případě 
oprávněna pozastavit dotčené zpracování osobních údajů.  

  

12) Každá ze Smluvních stran se rovněž zavazuje oznámit druhé Smluvní straně neprodleně veškeré 

případy náhodného nebo neoprávněného přístupu k osobním údajům Subjektů údajů.  
  

13) Smluvní strany prohlašují, že poučily veškeré své zaměstnance a další případné zástupce, 

kteří zpracovávají osobní údaje nebo přicházejí do styku s osobními údaji Subjektů údajů, o jejich 
povinnosti (trvající i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací) zachovávat mlčenlivost o osobních 

údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů 
Subjektů údajů.  

  

14) Dojde-li při zpracování osobních údajů dle tohoto článku k porušení povinností uložených právními 
předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, odpovídají za ně Smluvní strany dotčeným Subjektům 

údajů společně a nerozdílně. Za porušení povinností při zpracování osobních údajů dle odst. 3 tohoto 
článku odpovídá výhradně Příjemce.  

  

15) V případě, že kterákoliv ze Smluvních stran poruší své povinnosti stanovené právními předpisy 

upravujícími ochranu osobních údajů a tímto článkem, je povinna nahradit druhé Smluvní straně škodu, 

která tímto porušením druhé Smluvní straně vznikla.  
  

16) Právní vztahy Smluvních stran ve vztahu k ochraně osobních údajů, které nejsou touto Smlouvou blíže 
upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 

a souvisejícími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a Občanským zákoníkem 
ve znění pozdějších předpisů.  

 
 

Článek IX. 

Společná a závěrečná ustanovení 

1) Poskytovatel zpracovává osobní údaje fyzických osob zastupujících Příjemce za účelem a v rozsahu 
nezbytném pro plnění úkolů ve veřejném zájmu a při výkonu veřejné moci. Poskytovatel zpracovává 

dané osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou pro naplnění stanovených účelů. Při zpracovávání 

těchto osobních údajů postupuje Poskytovatel v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Rozsah a další podrobnosti ohledně postupu zpracování 
osobních údajů daných fyzických osob Poskytovatelem a jejich práv v souvislosti s ochranou osobních 

údajů jsou uvedeny v Informační memorandum o zpracování osobních údajů dle článku 13 a 14 GDPR, 
které naleznete na internetových stránkách Fondu: https://sfpi.cz/zpracovani-osobnich-udaju/.“  
 

2) Práva a nápravné prostředky podle této Smlouvy budou uplatňovány kumulativně a nevylučují práva 
a nápravné prostředky jinak poskytované na základě obecných právních předpisů. Nevykonání 

nebo opožděné vykonání jakéhokoli práva nebo nápravného prostředku dle této Smlouvy 
Poskytovatelem neznamená, že se jich vzdal, rovněž jednotlivý nebo částečný výkon jakéhokoli práva 

vyplývajícího z této Smlouvy nevylučuje jeho další či jiný výkon nebo výkon jakéhokoli jiného práva. 
 

3) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Plnění z této Smlouvy 
před účinností této Smlouvy se považuje za plnění podle této Smlouvy a práva a povinnosti z něj 

vzniklé se řídí touto Smlouvou. Uveřejnění této Smlouvy v registru smluv zajistí Poskytovatel, 
nejpozději do 15 dnů po uzavření této Smlouvy. Příjemce bere na vědomí, že tato Smlouva včetně 

případných dodatků bude uveřejněna v elektronické podobě v registru smluv. 
 

4) Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel je oprávněn po Ukončení realizace Investičního záměru 

uveřejnit název, identifikační číslo a sídlo Příjemce a dále výši dotace na webových stránkách 
Poskytovatele. Smluvní strany se dále dohodly, že Poskytovatel je po Ukončení realizace Investičního 

záměru oprávněn uveřejnit název obce, ve které je Nemovitost umístěna, počet bytů  
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4) Poskytovatel se zavazuje, že bude poskytovat SOHZ sociálního bydlení. SOHZ sociálního bydlení bude 

poskytována v sociálních bytech, které jsou předmětem žádosti o dotaci č. 1128110042. 
 

 

Článek II. 
Obecná ustanovení a pojmy 

 
1) V rámci Pověřovacího aktu se veřejnou podporou míní vyrovnávací platba (čisté náklady SOHZ sociální 

bydlení). Účelem podpory formou investiční dotace je pořízení sociálních bytů umožňujících 

poskytování sociálního bydlení osobám ze Způsobilých domácností formou SOHZ sociální bydlení.  
 

2) SOHZ sociálního bydlení představuje pronájem sociálních bytů za podmínek vymezených v Nařízení.  
 

3) Stanovené nájemné je Poskytovatelem určené nájemné, které nepřevýší maximální limit nájemného 

uveřejněného Pověřovatelem v souladu s § 21 Nařízení. 
 

4) Vyrovnávací platba představuje čisté náklady SOHZ sociální bydlení.  
 

5) Podpora je poskytována na způsobilé náklady vymezené v Nařízení.  

 
6) Referenčním obdobím je doba od data podání žádosti o poskytnutí dotace dle Nařízení do data 

ukončení výkonu SOHZ sociální bydlení. 
 

 

Článek III. 
Výše poskytnuté vyrovnávací platby 

 

1) Výše poskytnuté vyrovnávací platby je stanovena jako čisté náklady SOHZ sociální bydlení, které jsou 

vypláceny v souladu s podmínkami vymezenými v Nařízení. Celková vyrovnávací platba pak 
představuje součet všech poskytnutých vyrovnávacích plateb za dobu trvání referenčního období. 

Celková výše vyrovnávací platby nesmí přesáhnout rozsah nezbytný k pokrytí čistých nákladů SOHZ 

sociální bydlení, včetně přiměřeného zisku. 
 
 

Čisté náklady SOHZ sociální bydlení = Náklady na úhradu SOHZ sociální bydlení - 

Související příjmy SOHZ sociální bydlení 

 
 

2) Kompenzační mechanismus představuje rozdíl mezi čistou současnou hodnotou nákladů vynaložených 

při poskytování SOHZ sociální bydlení a čistým příjmem SOHZ sociálním bydlení za určené referenční 

období.  
 

3) Vstupní data pro vyhodnocení vyrovnávací platby bude Poskytovatel předkládat Pověřovateli v souladu 
s článkem V. bod 5, 6 a 7 Pověřovacího aktu. 

 
 

 

Článek IV. 
Vyhodnocování vyrovnávací platby 

 
1) Pravidelné vyhodnocování vyrovnávací platby po dobu referenčního období sleduje skutečný vývoj 

rozhodujících položek pro určení výše vyrovnávací platby s cílem zjistit, zda nedošlo k překompenzaci. 

 
2) Za účelem kontroly poskytnuté vyrovnávací platby budou porovnávány skutečné příjmy a výdaje tj. 

porovnání výše skutečně vynaložených nákladů na úhradu SOHZ sociálního bydlení se souvisejícími 
příjmy SOHZ sociální bydlení za dané období.   
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3) Výše vyrovnávací platby se prověřuje v cyklech během referenčního období vždy po uplynutí 36 měsíců 

a na konci tohoto referenčního období, a to na základě skutečných dat obdržených od Poskytovatele.  
 

Způsobilost příjmů a nákladů pro přepočet vyrovnávací platby vzniká od termínu stanoveného v § 12 

Nařízení.   
 

4) Pokud přepočet zjistí, že Poskytovatel obdržel vyrovnávací platbu převyšující rozsah nezbytný k pokrytí 
čistých nákladů SOHZ sociálního bydlení, došlo k překompenzaci (nadměrné vyrovnávací platbě): 

 

- v případě, že na konci sledovaného období 36 měsíců nadměrně vyplacená vyrovnávací platba 
nepřesahuje 10 % průměrné vyrovnávací platby, bude přesah převeden do dalšího období, 

- v případě, na konci sledovaného období 36 měsíců nadměrně vyplacená vyrovnávací platba 
přesáhne 10 % průměrné vyrovnávací platby, Poskytovatel vrací neprodleně Pověřovateli celou 

nadměrně vyplacenou částku. 
 

5) Pokud přepočet zjistí, že vyrovnávací platba nepokryje čisté náklady SOHZ sociálního bydlení, nemá 

Poskytovatel nárok na dodatečnou kompenzaci. Ztráta se připočítá k dalšímu období.  
 

6) Po ukončení pověření provede Pověřovatel přepočet, ve kterém zohlední zůstatkovou hodnotu 
pořízeného sociálního bydlení. Pro tento účel se doba životnosti sociálních bytů stanovuje na 30 let.  

 

 
 

Článek V. 
Povinnosti Poskytovatele  

 

Poskytovatel se zavazuje: 
 

1) Vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání vyrovnávací platby v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

 
2) Vést v účetnictví příjmy a výdaje spojené s poskytováním SOHZ sociálního bydlení odděleně od příjmů 

a výdajů spojených s jinými službami.  

 
3) Označit originály účetních dokladů viditelným a nesmazatelným způsobem číslem Smlouvy. 

 
4) Neprodleně oznámit Pověřovateli změnu všech identifikačních údajů, uvedených v Pověřovacím aktu. 

 

5) Předložit Pověřovateli podklady pro kontrolu výše vyrovnávací platby ve 36 měsíčním cyklu. 
 

6) Podklady pro kontrolu je Poskytovatel povinen zaslat Pověřovateli nejpozději do šesti měsíců od 
uplynutí uzavřeného cyklu. 

 
7) Na základě výzvy Pověřovatele je Poskytovatel povinen předložit k nahlédnutí originály účetních 

dokladů souvisejících s poskytováním SOHZ.  

 
8) Vyzve-li Pověřovatel Poskytovatele k navrácení zjištěné nadměrně vyplacené vyrovnávací platby, je 

Poskytovatel povinen ve stanovené lhůtě, ne delší než třicet kalendářních dní počínaje následujícím 
kalendářním měsícem, takto učinit a poukázat platbu na bankovní účet, uvedený Pověřovatelem ve 

výzvě. 

 
9) Poskytovatel má povinnost uchovávat veškeré doklady vztahující se k uloženému závazku SOHZ 

sociální bydlení po dobu nejméně 10 let od konce doby pověření. 
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Článek VI. 
Kontrola, sankce 

 

1) Poskytovatel je povinen realizovat nápravná opatření, uložená kontrolním orgánem Pověřovatele na 

základě kontrol zaměřených na plnění závazku SOHZ sociálního bydlení v termínu, rozsahu a kvalitě 
podle požadavků Pověřovatele. 

 
2) Kontrola ze strany Pověřovatele se zaměřuje na plnění závazků Poskytovatele, vyplývajících z pověření 

a rovněž tak ze závazků, vyplývajících z Nařízení. 

 
3) Poskytovatel je povinen písemně informovat kontrolní orgán Pověřovatele, který mu nápravná opatření 

uložil, o splnění uložených opatření k nápravě v daném termínu, uvedeném v kontrolní zprávě 
Pověřovatele. 

 

4) Pokud Poskytovatel nesplní jemu uložená nápravná opatření, je Pověřovatel oprávněn vůči 
Poskytovateli předepsat odpovídající finanční sankci a vyžadovat její zaplacení na jím stanovený účet. 

 
5) Za nepředložení podkladů pro kontrolu anebo opožděné odevzdání dokumentů po uplynutí dodatečné 

lhůty je stanovena sankce 1 % z celkové částky schválené vyrovnávací platby, maximálně však 5.000,- 
Kč za každé porušení. 

 

6) Za překročení maximální hranice pro stanovené nájemné zveřejněné Pověřovatelem v souladu s § 21 
písm. d) Nařízení je stanovena sankce 1 % z celkové částky schválené vyrovnávací platby za každé 

porušení, maximálně však 5.000,- Kč za každé porušení. 
 

7) Za ostatní porušení méně závažného charakteru je stanovena sankce 0,5 % z celkové částky schválené 

vyrovnávací platby, maximálně však 5.000,- Kč za každé porušení. 
 

8) Pokud Poskytovatel uzavře nájemní smlouvu s osobou, která nesplňuje podmínky Způsobilé 
domácnosti, a zároveň nejsou uspokojeni všichni žadatelé z této cílové skupiny, případně přesáhne 

maximální povolenou dobu obsazení sociálního bytu osobou mimo tuto cílovou skupinu v délce 1 roku, 
Pověřovatel předepíše Poskytovateli finanční sankci ve výši poměrné části schválené vyrovnávací 

platby odpovídající délce doby, po kterou není byt obsazen osobou ze Způsobilé domácnosti k celkové 

délce pověření dle článku VII. odst. 2) Pověřovacího aktu.   
 

9) Finanční sankce se mohou pohybovat až do výše poskytnuté celkové vyrovnávací platby.  
 

10) Stanovenou finanční sankci je Poskytovatel povinen uhradit na účet Pověřovatele, a to nejpozději do 

dne určeného Pověřovatelem. Rozhodným dnem, kdy je stanovená finanční sankce uhrazena, je den 
připsání částky na účet Poskytovatele. 

 
11) Je-li Poskytovatel v prodlení s návratem stanovené částky z titulu nadměrně vyplacené vyrovnávací 

platby, anebo z titulu předchozích ustanovení v tomto článku, má Pověřovatel nárok na úroky 

z prodlení ze stanovené částky za každý započatý den prodlení v zákonné výši. Úrok z prodlení se 
počítá ode dne následujícího, kdy marně uplynula lhůta k zaplacení, stanovená Pověřovatelem, v níž 

Pověřovatel uplatnil svůj nárok na vratnou částku, do dne připsání peněžních prostředků na účet 
Pověřovatele.  

 
12) Poruší-li Poskytovatel podstatným způsobem povinnosti vyplývající mu z Pověřovacího aktu, je 

Pověřovatel oprávněn od Pověřovacího aktu odstoupit. V tomto případě bude zůstatková hodnota 

investice započtena do výpočtu kompenzace jako příjem Poskytovatele SOHZ sociální bydlení v roce 
odstoupení. 

 
13) Za podstatné porušení se považuje: 

a) opakované uzavření nájemní smlouvy v rozporu s podmínkami s osobou, která nesplňuje 

podmínky Způsobilé domácnosti,  
b) převod bytu, který je předmětem tohoto pověření, na jinou osobu, bez souhlasu Pověřovatele. 
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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:   PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem statutárního města Ústí nad Labem 
Kontaktní osoba:   Bc. Gabriela Krčilová, referent Odboru školství, kultury a sportu 
E-mail:    gabriela.krcilova@mag-ul.cz 
Telefon:    475 271 688 

jako poskytovatel (dále jen ”poskytovatel”) 
 

a 

 

Ivo Jiroušek 
se sídlem:                          
IČ:                                      134 73 867 
Bankovní spojení:              
Číslo účtu:                

jako příjemce (dále jen ”příjemce”) 
 
(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 projektu 

 

„Převozní loď Marie – zajištění lodní dopravy na cyklostezce Vaňov – Píšťany - Vaňov“ 
 
 

I. 

Předmět smlouvy 
 
1. Na základě usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem ze dne ….. č. ….. poskytne poskytovatel příjemci 

neinvestiční účelovou dotaci ve výši 170.000,- Kč, slovy: jedno sto sedmdesát tisíc korun českých, (dále jen 
„dotace“). 
 

2. Dotaci poskytne poskytovatel příjemci jednorázově ve výši 170.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát tisíc 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. 
 

5. Projekt 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).  

 
 
 
 
 
 

Smlouva_o_poskytnutí_dotace_lodní_ doprava_2022_anonym.pdf k usnesení č. 378/28Z/22
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II. 

Účel poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel poskytuje příjemci dotaci k částečné úhradě nákladů spojených s projektem:  

„Převozní loď Marie – zajištění lodní dopravy na cyklostezce Vaňov – Píšťany - Vaňov“ 
(dále jen „projekt“). 

 
2. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude projekt realizovat na svou vlastní zodpovědnost, v souladu 

s právními předpisy, v souladu s touto smlouvou a s „Podmínkami čerpání a finančního vypořádání dotace“ (dále jen 
„Podmínky“), které jsou přílohou této smlouvy.  
 

3. Podmínky jsou pro příjemce i poskytovatele závazné.  
 

4. Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 14. 2. 2022 pod evidenčním číslem 
62022/2022. 

 

 

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 2022. Finanční vypořádání dotace musí být v souladu 
s Podmínkami. Prostředky nelze převádět do roku následujícího. Projekt musí být realizován 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 (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  projektem 
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 projekt dle čl. II. odst. 1. Pokud 
příjemce vede pouze daňovou evidenci či tzv. „jednoduché“ účetnictví, bude 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. SML1025733“ či částečně čerpána z dotace SMÚ č. 

SML1025733 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 (pokud na jejich základě probíhá fakturace či platba), dohodách o PP či PČ.  

 
7. Příjemce je povinen předložit poskytovateli v termínu dle čl. III. odst. 9. této smlouvy finanční vypořádání dotace na 

formuláři „Finanční vypořádání dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem 2022 – lodní doprava“ (dále 
jen „Vypořádání dotace“) a soupisem všech prvotních účetních a dalších dokladů prokazujících vznik uznatelných 
nákladů (viz Podmínky). Příjemce doloží Vypořádání dotace kopiemi všech prvotních účetních a dalších dokladů 
prokazujících čerpání dotace (zejména faktur, dodacích listů, smluv, paragonů apod.) a dalšími přílohami uvedenými 
ve formuláři Vypořádání dotace nebo v Podmínkách. 

 

8. Náklady předkládané do Vypořádání dotace musí souhlasit s rozpočtem, který byl předložen při podání 

žádosti (sloupec: z toho celková výše požadované dotace), případně v žádosti o změnu údajů dotace. V případě 
změny rozpočtu „požadované/schválené dotace“ je nutné požádat o změnu na formuláři „Žádost o změnu údajů 
dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem 2022 – lodní doprava“ a to v návaznosti na podanou žádost o 
dotaci pro rok 2022 (je možné podat pouze jednu žádost při změně rozpočtu činnosti a to minimálně 15 dní před 
termínem vypořádání dotace uvedeným v čl. III. odst. 9.). 
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9. Použití dotace k účelu uvedenému v čl. II. odst. 1. této smlouvy dokladuje příjemce poskytovateli předložením 

finančního vypořádání dotace nejpozději do 30. 12. 2022. 

K formuláři „Finanční vypořádání dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem 2022 – lodní doprava“ se dle 
Podmínek v čitelné podobě dokládá: 
 rekapitulace jednotlivých dokladů podle druhu nákladů (viz příloha č. 1 formuláře Vypořádání dotace) 

 úplná složka účetních dokladů, které jsou nárokovány jako čerpání dotace, a to ve fotokopii  
 doklad o přijetí dotace (kopie výpisu z bankovního účtu) 
 výpis z analytického účtu, kde je přidělena dotace v účetnictví organizace vedena samostatně 
 propagační materiály a fotografie související s účelem poskytnuté dotace včetně propagace města na svých 

webových stránkách 
 dokumenty dle čl. IV. odst. 2. a 4. 
 další povinné přílohy dle Podmínek nebo této smlouvy. 

 
10. Poskytnutá dotace je účelovou dotací ke krytí nejvýše 70% celkových nákladů projektu, na jehož realizaci je dotace 

poskytnuta. 

 
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. 
 
12. Pokud příjemce ze závažných důvodů nebude schopen předložit příslušné finanční vypořádání dotace v termínu 

uvedeném v článku III. odst. 9. 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 

projekt realizovat v souladu s právními předpisy, touto smlouvou a Podmínkami. 
Odvod za toto porušení rozpočtové kázně bude stanoven ve výši poskytnuté dotace. 

 
15. Příjemce je povinen po dobu deseti let od skončení realizace projektu archivovat následující podkladové materiály: 

a) tuto smlouvu 
b) originály dokladů prokazující čerpání dotace 
c) evidenci účetnictví, 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 projektu prokazatelně a vhodným způsobem prezentovat statutární město 

Ústí nad Labem. Vhodné způsoby prezentace jsou uvedeny v tomto článku odst. 4.  

2. Příjemce se zavazuje zaslat propagační materiál (leták, plakát) nebo krátkou zprávu či odkaz na projekt 
v elektronické podobě na pověřeného pracovníka Odboru školství, kultury a sportu uvedeného v záhlaví této 
smlouvy jako kontaktní osoba (leták ve formátu jpg a png).  

3. Příjemce se zavazuje uvádět logo statutárního města Ústí nad Labem ve správném formátu a ve vhodné velikosti na 
všech propagačních materiálech, vztahujících se k projektu. 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 . 

4. Příjemce dotace má povinnost dodržet tyto uvedené podmínky: 

 propagovat poskytovatele prostřednictvím viditelně umístěného loga statutárního města Ústí nad Labem 

na předmětném plavidle (logo statutárního města Ústí nad Labem bude zhotoveno na základy příjemce) 

 zajistit viditelnost loga a neumisťovat v jeho bezprostřední blízkosti jiné reklamy tak, aby byla zajištěna 

pohledová dostupnost loga 

 v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, že projekt byl podpořen statutárním 

městem Ústí nad Labem 
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 v rámci propagace umístit na svých webových stránkách www.amjirousek.cz/lod-marie aktuální jízdní 

řád, ceník a logo statutárního města Ústí nad Labem a udržovat je po celou dobu platnosti smlouvy 

aktuální a dostupné. 

 
Příjemce dotace má dále povinnost dodržet alespoň tři z níže uvedených: 

 umístění loga statutárního města Ústí nad Labem včetně aktivního odkazu na webových stránkách;  

 prezentace na sociálních sítích (v události k projektu, v samostatném příspěvku na stránce, v placené reklamě); 

 umístění loga statutárního města Ústí nad Labem na všech vyráběných propagačních materiálech (plakáty, 

letáky, bannery, billboardy, atd.) včetně programu, pozvánek a vstupenek v rámci projektu; 

 umístění loga statutárního města Ústí nad Labem ve všech inzercích/médiích včetně písemné prezentace 

statutárního města Ústí nad Labem s uvedením, že „projekt byl podpořen statutárním městem Ústí nad Labem“; 

 verbální prezentace statutárního města Ústí nad Labem v médiích a na tiskových konferencích pořádaných u 

příležitosti pořádání projektu či v průběhu realizace projektu; 

 v případě videoprojekce prezentace statutárního města Ústí nad Labem na obrazovce či plátně v průběhu 

realizace projektu. 

 

5. V případě, že příjemce prokazatelně doloží, že tištěné propagační materiály již nemohl opatřit logem města před 
zahájením realizace projektu 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. 

 
6. Příjemce doloží skutečnosti dle odst. 2. a 4. tohoto článku takto: 

 vytištěný e-mail o zaslání propagačních materiálů dle odst. 2 tohoto článku 

 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 projektu (propagační banner, videoprojekce atp.) 

 fotografie z místa konání akce/projektu v průběhu realizace  

 výtisk periodika, kde byl projekt inzerován – 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. Příjemce dotace je však povinen doložit fotodokumentaci vztahující se k projektu dle čl. II. odst. 1. vždy i v případě, 

že dotace byla poskytnuta v průběhu projektu.  

Odvod za toto porušení rozpočtové kázně bude stanoven ve výši 1% z částky poskytnuté dotace. 

 

 

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. 
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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 Podmínkami. 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 Podmínkami, 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, formální nedostatky předkládaných dokladů, kterými příjemce dokazuje použití dotace 
v souladu se smluvně stanoveným účelem. Za formální nedostatky předkládaných dokladů jsou považovány 
chybějící náležitosti účetních dokladů §11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
b) V případě porušení čl. III. odst. 9. 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 projektu a v místě 
konání akce, 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“ nebo v Podmínkách. 
 

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 uveden v záhlaví této smlouvy pod 

variabilním symbolem 12320.  
O vrácení finanční dotace předloží příjemce písemný doklad (výpis z účtu či doklad o převodu finančních 
prostředků). 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 poskytnuté dotace, 

s účelem použití 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 zastaveno. 
 
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 v Podmínkách, 

b) nedodržení lhůty 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 projekt 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 projektu a výše poskytnuté dotace, 
případně dalších údajů uvedených ve zvláštních právních předpisech.  
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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. 
 

6. Poskytovatel se zavazuje po celou dobu platnosti smlouvy umístit na svých webových stránkách www.usti-nad-
labem.cz/cz/turistum/lodní-doprava aktuální ceník a jízdní řád a na těchto stránkách propagovat tuto lodní dopravu.  
 

7. Poskytovatel se zavazuje distribuovat v informačním středisku města bezplatně propagační a informační tiskoviny 
příjemce vztahující se výhradně k účelu uvedenému v čl. II. odst. 1. této smlouvy. 
 

8. Příjemce se zavazuje zajistit lodní dopravu na cyklostezce mezi stanicemi Ústí nad Labem – Vaňov a Píšťany – 
Píšťany a Ústí nad Labem – Vaňov prostřednictvím převozní lodi Marie, a to dle aktuálního jízdního řádu, 
nedohodnou-li se strany písemně jinak. Příjemce předložil poskytovateli před podpisem této smlouvy „Jízdní řád“, 
ten je nedílnou žádosti součástí této smlouvy a tvoří přílohu č. 5. 
 

9. Příjemce je povinen mít po celou dobu trvání smlouvy uzavřená veškerá povinná pojištění, včetně pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Příjemce předložil poskytovateli před podpisem této smlouvy 
kopii pojistné smlouvy č. , která je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří přílohu č. 6.  

 
10. Příjemce předložil poskytovateli před podpisem této smlouvy kopii „Osvědčení společenství plavidla vnitrozemské 

plavby č. “, které je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří přílohu č. 7. 
 

11. Příjemce je povinen informovat poskytovatele minimálně 2 dny předem, pokud nebude schopen zajisti t v konkrétní 
den a čas, uvedený v příloze č. 5, lodní dopravu. Nebude-li dodržení této lhůty v případě zásahu vyšší moci nebo z 
důvodů okamžitého technického problému možné, zavazuje se příjemce informovat poskytovatele (zodpovědná 
osoba  nebo kontaktní 
osoba uvedená v záhlaví této smlouvy) bez zbytečného odkladu poté, co se o překážce realizace lodní přepravy 
dozví. O výše uvedených skutečnostech bude zároveň neprodleně informovat na svých webových stránkách a ve 
všech zastávkách, kde loď přistává. 
 

12. V případě, že příjemce nebude moci zajistit lodní dopravu z technických důvodů je povinen ve lhůtě jednoho týdne 
od zjištění technické závady oznámit poskytovateli termín náhradních jízd zodpovědná osoba 

nebo kontaktní osoba uvedená v záhlaví 
této smlouvy. 

 

 

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 
Podmínkách, se použijí ustanovení obsažená ve Smlouvě. 
 

3. Změny smluvního vztahu schválené Zastupitelstvem města Ústí nad Labem (účel projektu 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 / jméno 

a příjmení, adresu (sídlo), IČ a číslo bankovního účtu. 
 

7. Smluvní strany prohlašují, že žádost o poskytnutí dotace a Podmínky mají k dispozici, a že je příjemci jejich 

obsah znám. Příjemce se zavazuje, že Podmínky bude při realizaci projektu dodržovat a plnit všechny podmínky 
tam obsažené. 

 

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. 
 
 
Seznam příloh: 
Příloha č. 1 – Podmínky čerpání a finančního vypořádání dotace 
Příloha č. 2 – Finanční vypořádání dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem 2022 – lodní doprava 
Příloha č. 3 – Žádost o změnu údajů dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem 2022 – lodní doprava 
Příloha č. 4 – rozpočet projektu v návaznosti na výši schválené dotace 
Příloha č. 5 – jízdní řád 
Příloha č. 6 – pojistná smlouva č. 
Příloha č. 7 – osvědčení plavidla č. 
 
 
 
 
Za poskytovatele:       Za příjemce: 
 
V Ústí nad Labem, dne …………………………    V Ústí nad Labem, dne ………………… 
 
 
 
 
 
 
 
………...................................................…..........                                      …………..….......................................................                   
          Statutární město Ústí nad Labem                                                      Ivo Jiroušek           
                PhDr. Ing. Petr Nedvědický                                                                          
                             primátor           
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Podmínky čerpání a finančního vypořádání dotace
(dále jen „Podmínky“), které jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí dotace

A) Úvodní ustanovení
1. Vymezení pojmů:

Poskytovatel: statutární město Ústí nad Labem
Příjemce: právnická nebo fyzická osoba, která o dotaci žádá, resp. které je dotace poskytnuta
Dotace: peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu poskytovatele
Účel dotace: realizace schváleného projektu
Smlouva: smlouva o poskytnutí dotace uzavřená mezi poskytovatelem a příjemcem
Číslo smlouvy: jedinečný identifikátor smlouvy, zpravidla umístěný v pravém horním rohu záhlaví
v podobě SML xxxxxxx
Podmínky čerpání dotace: závazná ujednání, za kterých poskytovatel dotaci poskytl a příjemce dotaci
přijal
Porušení rozpočtové kázně: každé neoprávněné použití nebo zadržení dotace
· Neoprávněné použití dotace – použití dotace, kterým byla porušena povinnost stanovená zákonem,

smlouvou nebo rozhodnutím o poskytnutí dotace, nebo porušeny podmínky, za kterých byla dotace
poskytnuta; dále se jím rozumí i to, nelze-li prokázat, jak byla dotace použita.

· Zadržení dotace – porušení povinnosti vrácení dotace nebo její části ve stanoveném termínu.
Webové stránky města: internetový portál Statutárního města Ústí nad Labem, www.usti-nad-labem.cz

2. Vysvětlivky použitých zkratek:
SMÚ Statutární město Ústí nad Labem
ZM Zastupitelstvo města Ústí nad Labem
OŠKS Odbor školství, kultury a sportu
DPH Daň z přidané hodnoty

B) Podmínky čerpání dotace
1. Při čerpání dotace je příjemce povinen dodržovat podmínky poskytnutí dotace v souladu s tímto

dokumentem, s uzavřenou Smlouvou o poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“) a s právními předpisy.

2. Nedodržení nebo porušení podmínek Smlouvy, podmínek stanovených v usnesení ZM nebo Podmínek
stanovených tímto dokumentem bude poskytovatelem považováno za porušení rozpočtové kázně podle
§ 22 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.) může být stíháno jako trestný čin dotačního
podvodu podle § 212 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Pokud příjemce nebude projekt realizovat v souladu s platnými právními předpisy, s podmínkami
stanovenými ve Smlouvě nebo s Podmínkami, může být nařízen odvod dotace až do výše schválené
dotace na základě předloženého finančního vypořádání dotace a návrhu OŠKS v návaznosti na
provedenou kontrolu. Dále bude předloženo ZM ke schválení.

4. Příjemce odpovídá za hospodárné a efektivní využití finančních prostředků v souladu s účely, pro které
byly poskytnuty - výdaj musí být přiměřený (musí odpovídat cenám v čase a místě obvyklým) a musí být
vynaložen v souladu s následujícími principy:
· hospodárnosti – minimalizace výdajů při respektování cílů projektu nezbytných pro realizaci projektu
· účelnosti – přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu
· efektivnosti – maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu.

Nesplnění této podmínky je považováno za porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ustanovení §
22 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. Odvod za toto porušení rozpočtové kázně se stanoví ve výši, v jaké
k porušení rozpočtové kázně došlo.

5. Dotace ani její část nemůže být použita jinou právnickou nebo fyzickou osobou.
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6. Příjemce dotace je povinen bezhotovostně hradit náklady uplatňované z dotace pouze z účtu, na který
mu byla dotace poskytnuta, a je uveden v záhlaví uzavřené smlouvy.
V případě, že organizace používá vícero účtů k hrazení nákladů nárokovaných do finančního
vypořádání dotace, bude toto uvedeno a zdůvodněno v žádosti a dále uvedeno ve Smlouvě, případně
řešeno dodatkem ke Smlouvě.

7. Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
a) vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
b) vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu1 v daném rozpočtovém roce,
c) byl uhrazen v kalendářním roce, ve kterém byla dotace poskytnuta, s výjimkou uznatelného

nákladu uhrazeného v měsíci lednu následujícího roku (jedná se o náklady vzniklé v měsíci
prosinci). Dále bude požadováno prokázání zaúčtování v roce přidělení dotace.

d) byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních dokladech, je
identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.

V případě nejasností, zda se jedná o náklad uznatelný nebo neuznatelný, rozhoduje o této skutečnosti
OŠKS.

8. Jsou-li účtovány náklady na přepravu osob soukromým vozidlem (tzv. cestovní příkaz) je k Finančnímu
vypořádání nutné vždy doložit kopii „velkého“ technického průkazu. Pokud má organizace interní doklad
o vlastním určení paušální náhrady, dokládá jej také. V rámci přepravy veřejnou dopravou (MHD, ČD,
aj.) je nutné doložit cestovní příkaz a jízdní doklady. V případě hromadné přepravy více osob, je nutné
doložit jejich jmenný seznam.

9. Jsou-li do Finančního vypořádání předkládány mzdy zaměstnanců organizace, jsou součástí
Finančního vypořádání kopie pracovních smluv a mzdových listů v celém znění (tzn. včetně osobních
údajů tak, aby bylo možné provést kontrolu), příp. jiných interních dokladů.

10. Nákup dlouhodobého drobného hmotného majetku (již od 1.000,- Kč) nezbytného pro realizaci projektu
může být zahrnut do Finančního vypořádání pouze v případě, že byl výslovně součástí předloženého
rozpočtu. Jinak jej lze do Finančního vypořádání zahrnout na základě písemné žádosti a po předchozím
odsouhlasení poskytovatele dotace (ZM).
V případě pořízení drobného hmotného majetku je příjemce dotace, na vyzvání, povinen umožnit
fyzickou kontrolu tohoto majetku.

11. Dotaci lze čerpat jen v dohodnuté výši a k účelu čerpání poskytnuté dotace sjednanému ve Smlouvě.
Dotace může být použita pouze na úhradu prokazatelných nezbytných nákladů vzniklých příjemci v
souvislosti s realizací projektu, věcně a časově příslušejících k roku, na který byla dotace schválena.
Věcnou a časovou souvislost nákladů a jejich úhradu je příjemce povinen řádně doložit.

12. Rozpočet „požadované dotace“ uvedený v žádosti o dotaci je závazný a lze jej měnit pouze na základě
včasně podané a schválené „Žádosti o změnu údajů dotace – lodní doprava“ (příjemce musí zachovat
maximální výši poskytnuté dotace tj. 70% z celkových nákladů projektu).

13. V případě, že organizace využije dotaci na úhradu dokladů vystavených v cizí měně je povinna předložit
také aktuální kurzovní lístek ČNB (platba musí být provedena pouze bankovním převodem, platba
v hotovosti nebude akceptována).

14. Každé použití finančních prostředků dotace musí být doloženo takto:
- bezhotovostní výdaje – kopií prvotního dokladu (faktura, smlouva, rozhodnutí, vyhláška apod.) a

kopií dokladu o úhradě (výpis z bankovního účtu),
- hotovostní výdaje – kopií prvotního dokladu (paragon, faktura, smlouva, rozhodnutí, vyhláška,

příjmový pokladní doklad apod.) a kopií výdajového pokladního dokladu, příp. peněžního deníku.
Veškeré účetní doklady (faktura, paragon, příjmový pokladní doklad atd.) musí být vystaveny osobou,
která má příslušné oprávnění (živnostenský list) dané služby či prodej poskytovat. V případě, že tomu
tak nebude, nebudou dané výdaje uznány.

15. Dotaci nelze poskytnout na: (dále jen „Neuznatelný náklad“)
a) náklady na reprezentaci, občerstvení, pohoštění, catering, nákup alkoholu, tabáku, tabákových

výrobků apod., finanční dary, dárkové poukazy a podobná plnění;

1 Z dotace je možno hradit uznatelné náklady spojené s projektem, např. kancelářské potřeby, pronájem, pojištění, propagace, dopravné atd.
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b) léky, vitamíny a obdobné doplňky stravy;
c) odměny členů správních rad, dozorčích rad a jiných orgánů právnických osob;
d) tvorba kapitálového jmění; odpisy majetku; nákupy pozemků nebo budov;
e) DPH, pokud může žadatel uplatnit nárok na odpočet DPH vůči finančnímu úřadu nebo požádat o její

vrácení v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů;

f) daně (vyjma daně z DPP a DPČ), pokuty, odvody a sankce příjemce;
g) ostatní sociální výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni dle zvláštních

právních předpisů (příspěvky na penzijní připojištění, životní pojištění, dary k životním jubileím,
příspěvky na rekreaci apod.);

h) na mimořádné odměny vyplácené k dohodám o provedení práce a k dohodám o pracovní činnosti;
i) splátky půjček, leasingové splátky, nájemné s následnou koupí, úhrada dluhů;
j) smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných pohledávek, úroky,

kursové ztráty, manka a škody;
k) nespecifikované (nezpůsobilé) výdaje tj. výdaje, které nelze účetně doložit.
l) činnost politických stran a hnutí;
m) poskytnutí dotace jinému subjektu;
n) zahraniční pracovní cesty (pokud to vyžaduje charakter projektu, je nutné tuto skutečnost uvést v

žádosti o dotaci, o jejím poskytnutí musí rozhodnout příslušný orgán města);
o) samostatně prokazované pohonné hmoty (spotřebu pohonných hmot automobilu lze započítat pouze

v rámci cestovního příkazu – výpočet cestovních náhrad včetně spotřeby pohonných hmot je
upraven v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nutné doložit velký
technický průkaz vozidla);

p) další výdaje, jež zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, neuznává
jako výdaje k zajištění a udržení zdanitelných příjmů, pokud žadatel je poplatníkem daně z příjmů;

q) celoroční nájemné (nájemné lze uznat pouze v případě jednorázových akcí);
r) veškeré bankovní poplatky; ztráty devizových kurzů;
s) opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy;
t) práce svépomocí nebo dodávky bez účetních dokladů;
u) vzájemný zápočet pohledávek.

V případě nejasností, zda se jedná o náklad uznatelný nebo neuznatelný, rozhoduje o této
skutečnosti OŠKS.

16. Je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění odpočtu této daně, bude dotace poskytnuta pouze
na plnění bez DPH.

17. DPP či DPČ mohou být zahrnuty do nákladů poskytnuté dotace pouze ve výši 20% z poskytnuté dotace.

18. V případě úhrady, nákladů projektu ze strany subjektu, v níž má účast statutární zástupce příjemce
dotace, smí tyto náklady činit max. 30% poskytnuté dotace.

19. Příjemce se zavazuje, že projekt bude realizovat v roce poskytnutí dotace.

C) Finanční vypořádání dotace
1. Finanční vypořádání dotace lze předložit:

a) osobně do podatelny Magistrátu města Ústí nad Labem (přízemí, vchod z Lidického náměstí)
b) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Magistrát města Ústí nad Labem,

Odbor školství, kultury a sportu, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

2. Finanční vypořádání dotace nelze předložit v elektronické podobě (tj. e-mail, usb flash disk) ani datovou
zprávou.

3. Příjemce je povinen předložit poskytovateli, v termínu uvedeném ve Smlouvě, závěrečné finanční
vypořádání dotace (dále jen „Finanční vypořádání“). Finanční vypořádání poskytnuté dotace předloží
příjemce na formuláři „Finanční vypořádání dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem -
lodní doprava“ (dále jen „formulář Finanční vypořádání“), který je nedílnou součástí Smlouvy.
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4. Finanční vypořádání musí být předloženo v čitelné podobě a obsahovat veškeré náležitosti uvedené ve
formuláři Finančního vypořádání a další povinné přílohy dle uzavřené Smlouvy či Podmínek.

5. Finanční vypořádání bude podepsané osobou oprávněnou jednat jménem příjemce, který tímto
odpovídá za správnost údajů uvedených ve Finančním vypořádání.

6. Čestné prohlášení příjemce dotace o vynaložení finančních prostředků v rámci realizace projektu, není
považováno za doklad.

7. Uvedení nepravdivých údajů v předloženém Finančním vypořádání je důvodem pro vrácení celé dotace,
poskytnuté na příslušný projekt a k trvalému vyloučení subjektu z finanční podpory města v této i v
dalších oblastech.

8. Náklady předkládané do Finančního vypořádání musí souhlasit s rozpočtem, který byl předložen
při podání žádosti (sloupec: z toho celková výše požadované dotace), příp. v žádosti o změnu údajů
dotace. V případě změny rozpočtu „schválené dotace“ je nutné požádat o změnu na formuláři „Žádost o
změnu údajů dotace – lodní doprava“, který je nedílnou součástí Smlouvy, a to v návaznosti na
podanou žádost o dotaci pro rok 2022 Příjemce dotace musí při Finančním vypořádání zachovat
náklady v maximální výši poskytnuté dotace tj. 70% z celkových nákladů projektu.

9. Žádost o změnu údajů dotace bude předložena/projednána takto:
a) žádost o změnu účelu použití dotace bude předložena ZM ke schválení
b) při změně rozpočtu v projektu vyšším než 20% bude žádost předložena ZM ke schválení
c) při změně rozpočtu v projektu nižším než 20% bude žádost předložena ke schválení OŠKS (rozdíl

nákladů v předloženém finančním vypořádání se bude lišit o méně než 20% oproti předloženému
rozpočtu, přičemž položky rozpočtu (druh výdaje/nákladu) ve sloupci z toho celková výše
požadované dotace budou dodrženy dle podané žádosti).

d) při změně termínu Finančního vypořádání projektu, bude žádost předložena OŠKS ke schválení a
to min. 15 dní před termínem pro podání Finančního vypořádání uvedeného ve Smlouvě.

e) ostatní žádosti bere na vědomí OŠKS (např. identifikační údaje, změny termínu a místa konání)

Žádostem nemusí být vyhověno.

10. K formuláři Finančního vypořádání se v čitelné podobě dokládá:
a) rekapitulace jednotlivých předávaných dokladů podle druhu nákladů (viz příloha formuláře

Finančního vypořádání)
b) úplná složka účetních dokladů, které jsou nárokovány jako čerpání dotace, a to ve fotokopii2

(předložené kopie musí být čitelné a nesmí se překrývat a musí obsahovat text dle Smlouvy čl. III.
odst. 4)

c) doklad o přijetí dotace (kopie výpisu z bankovního účtu)
d) výpis z analytického účtu, kde je přidělená dotace v účetnictví organizace vedena samostatně nebo

celkový výpis nákladových položek z peněžního deníku/účetní uzávěrky formou tabulky na daný
projekt (je-li vedeno účetnictví v elektronické podobě)

e) propagační materiály (jeden výtisk každého druhu propagačního materiálu, který byl na projekt
zhotoven)

f) fotografie související s účelem poskytnuté dotace (fotodokumentace, průkazně dokládající
propagaci města v rámci projektu)

g) propagace SMÚ na webových stránkách
h) další povinné přílohy dle uzavřené Smlouvy či Podmínek.

11. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné použití přidělených prostředků, v souladu s účelem, pro který
byly poskytnuty, a dále za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví vedeného v souladu se
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“).

12. Příjemce dotace se zavazuje, že v rámci struktury svého účetnictví provede takové úpravy rozvrhu, aby
z účetní závěrky byla jednoznačně zřetelná a kontrolovatelná souhrnná výše poskytnuté dotace SMÚ
v daném účetním období.

2 Kopie celého dokladu musí být čitelná, doklady se nesmí přes sebe překrývat a musí být zřejmé, k jakému účelu byl doklad vystaven, či jak platba
souvisí s účelem, na který byl příspěvek poskytnut. Pokud o této věci nevypovídá sám doklad (např. paragon nebo faktura) je nutné tuto informaci
doplnit (např. ceny, materiál).
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13. Účetní doklady, kterými jsou originály uložené v účetnictví příjemce dotace (nikdy ne kopie), které jsou
nárokovány příjemcem jako čerpání dotace, musí být vystaveny v souladu se zákonem o účetnictví a
musí obsahovat náležitosti účetního dokladu v souladu s § 11 odst. 1, zákona o účetnictví (viz níže
uvedená písmena a až f) a dále náležitosti uvedenými v písm. g až h).
Účetní doklady budou vždy obsahovat tyto náležitosti:
a) označení účetního dokladu,
b) obsah účetního případu a jeho účastníky,
c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství,
d) okamžik vyhotovení účetního dokladu,
e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle písmene d),
f) podpisový záznam podle § 33a odst. 4 zákona o účetnictví osoby odpovědné za účetní případ a

podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování (dle § 33a odst. 4 zákona o účetnictví se
podpisovým záznamem rozumí účetní záznam, jehož obsahem je vlastnoruční podpis nebo
zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu podle zvláštního právního
předpisu, anebo obdobný průkazný účetní záznam v technické formě, který zaručuje průkaznou a
jednoznačnou původnost. Na obě formy podpisového záznamu se přitom pohlíží stejně a obě mohou
být použity v případech, kde se vyžaduje vlastnoruční podpis),

g) číslo smlouvy, ke které se Finanční vypořádání vztahuje s označením, že je částka „plně čerpána z
dotace SML1025733“, příp. jinou formou označení dokladu, vč. čísla smlouvy nebo

h) číslo smlouvy, ke které se Finanční vypořádání vztahuje s označením, že je částka „částečně
čerpána z dotace SML1025733“ ve výši xxxx Kč, příp. jinou formou označení dokladu, vč. čísla
smlouvy.

Náležitosti účetního dokladu výše uvedené mohou být umístěny i na jiných než účetních písemnostech.
Tyto písemnosti se uchovávají stejnou dobu jako účetní doklad. Pokud se tak stane, musí být tyto
předloženy SMÚ současně s účetními doklady.

14. Účetní doklady musí obsahovat jasnou specifikaci pořízeného zboží, nakoupené služby nebo práce
(včetně pořízeného množství a jednotkové ceny) a musí na nich být prokazatelně uvedena souvislost
s dotovaným projektem. Obecně formulované doklady jako např. „administrativní služby“ nebo
„kancelářské potřeby“ nebudou v případě účetních dokladů převyšujících částku 200,- Kč považovány
za vyhovující.
Veškeré doklady, k jejichž úhradě bylo použito dotace, musí být vystaveny na příjemce dotace.

15. Pokud je jeden náklad (účetní doklad) použit pro Finanční vypořádání více než jedné dotace, bude na
něm vyznačena alikvotní částka, využitá v předloženém Finančním vypořádání.

16. Současně je nutno doložit zavedení dokladu do účetní evidence subjektu (kopie výdajového dokladu,
příp. kopie peněžního deníku).

17. Bezhotovostní úhrada musí být dokladována výpisem z bankovního účtu, prokazující příslušnou
transakci, ne pouze příkazem k úhradě. V případě elektronického výpisu (internetbanking) musí být
tento výpis označen razítkem organizace a podpisem odpovědné osoby za Finanční vypořádání.

18. Dochází-li k přefakturaci nákladů, jsou součástí Finančního vypořádání i původní daňové doklady.

19. Je-li na dokladu uvedeno „na základě smlouvy“ nebo „na základě objednávky“ (popř. odkaz na jinou
přílohu), musí být přiloženy k Finančnímu vypořádání. Pokud se jednalo o ústní objednávku, uvést toto
na kopii dokladu. V případě pronájmu je nutno vždy dokládat nájemní smlouvu, pokud byla uzavřena.

D) Kontrola finančního vypořádání dotace
1. V souvislosti s poskytnutím dotace je příjemce dotace povinen umožnit poskytovateli uskutečnit

předběžnou, průběžnou a následnou veřejnosprávní kontrolu v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb. o
kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,
ve znění pozdějších předpisů.

2. Kontrola probíhá v těchto stupních:
a) předběžná (před poskytnutím dotace),
b) průběžná (faktická realizace projektu),
c) následná včetně účetní.
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3. Kontrolu provádí pověření zaměstnanci SMÚ.

4. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti, zejména předložit kontrolním
orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí originály všech účetních dokladů prokazujících vznik
uznatelných nákladů projektu a využití prostředků v souladu s účelem použití. Pověření zaměstnanci
SMÚ mají právo ověřit si správnost zaúčtování účetních dokladů v účetnictví příjemce.

5. Poskytovatel si vyhrazuje právo požádat příjemce dotace o předložení originálů účetních dokladů ke
kontrole do sídla SMÚ3.

6. Příjemce dotace je povinen umožnit pověřeným pracovníkům SMÚ vstup na akce konané v rámci
dotovaného projektu, a to za účelem kontroly využití dotace.

7. Příjemce dotace je povinen prokazatelně doložit, že dotace byla využita v souladu s těmito Podmínkami
a všemi ustanoveními Smlouvy.

8. Zjistí-li příslušný odbor nebo kontrolní orgán neplnění podmínek uvedených v Podmínkách a v uzavřené
Smlouvě, zajistí realizaci příslušných opatření včetně zaslání výzvy k provedení opatření k nápravě, či
k vrácení dotace dle příslušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb.

9. Nedojde-li k provedení nápravného opatření, či vrácení dotace nebo její části ze strany příjemce ve
stanovené lhůtě, jako reakce na zaslanou výzvu, bude správním orgánem zahájeno řízení o uložení
odvodu za porušení rozpočtové kázně.

10. Pokud příjemce finanční prostředky řádně finančně nevypořádá, může být tato skutečnost zhodnocena
v rámci podané žádosti v následujícím dotačním období. Nevypořádané finanční prostředky budou po
příjemci v souladu s právními předpisy vymáhány.

11. V případě prodlení s odvodem je příjemce povinen uhradit poskytovateli penále dle příslušných
ustanovení zákona č. 250/2000 Sb.

E) Vrácení dotace

1. V případě, že se projekt neuskuteční, je příjemce dotace povinen obdržené finanční prostředky
neprodleně vrátit, nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl,
zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci projektu poskytnuta. Současně je povinen
předat OŠKS informaci o vrácení dotace.

2. Pokud příjemce dotace nedočerpá dotaci v dohodnuté výši a účelu čerpání poskytnuté dotace, je
povinen tyto finanční prostředky vrátit nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy se o této
skutečnosti dozvěděl, zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci projektu
poskytnuta. Současně je povinen předat OŠKS informaci o vrácení dotace.

3. Pokud bude realizace projektu během doby od 1. 5. 2022 do 31. 10. 2022 předčasně ukončena, je
příjemce dotace povinen předložit Finanční vypořádání a současně vrátit nevyčerpané finanční
prostředky dotace na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci projektu poskytnuta,
nejpozději do 30 kalendářních dnů od ukončení realizace projektu.
Výpočet poměrné části dotace, kterou je v daném případě příjemce povinen vrátit, se provede tak, že se
celková výše dotace vydělí dobou realizace projektu a vynásobí počtem celých kalendářních měsíců, ve
kterých nebyl dotovany projekt v roce poskytnutí provozován. Současně je příjemce povinnen předat
OŠKS písemnou informaci o vrácení dotace.

4. V případě, že porušení podmínek Smlouvy bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně,
poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb. a dle podmínek sjednaných
ve Smlouvě.

5. Číslo účtu 5017001555/5500, variabilní symbol bude uveden ve Smlouvě.

3 Originály dokladů souvisejících s projektem musí být u příjemce dotace k dispozici poskytovateli minimálně 10 let po předložení Finančního
vypořádání.



ANO DIČ
* nehodící se škrtněte NE

Kontaktní adresa (ulice, č.p., obec)

Příjmení a jméno fyzické osoby podnikající
Uvedené informace musí odpovídat informacím uvedeným ve výpisu z živnostenského rejstříku

Sídlo příjemce (ulice, č.p., obec) (fyzická osoba podnikající)

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE Z ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM 2022 - LODNÍ DOPRAVA

Účel poskytnutí dotace (přesná specifikace dle uzavřené smlouvy)

Číslo uzavřené smlouvy

Výše poskytnuté dotace

Nevyčerpaná část dotace

Plátce DPH

Vyplní podatelna MMÚ

Termín realizace

(finanční prostředky vrácené městu Ústí n/L)

Místo konání

telefon e-mail

IČ příjemce

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PŘÍJEMCI

Kontaktní osoba / osoba odpovědná za finanční vypořádání

Magistrát města Ústí nad Labem
Odbor školství, kultury a sportu
Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem

Podací razítko
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spoje (poštovné, internet, aj. )
dohody na PČ a PP

kancelářské potřeby

                  - specifikujte

cestovné, přeprava

ostatní náklady

fotodokumentace

2. EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ
(výdaje/naklady na projekt "požadované dotace" musí být v souladu s původní žádostí,

 případně podanou žádostí o změnu údajů dotace)

Celkové
předpokládané

výdaje/náklady *

Položka rozpočtu
(druh výdaje/nákladu)

Rozpis
(rozepište konkrétně výdajovou/nákladovou

položku)

ostatní materiál

Výdaje/náklady na projekt
Z toho celková

výše požadované
dotace *

                  - specifikujte

CELKEM -  Kč -  Kč

 - specifikujte

max. 70% z celkových nákladů projektu

Celkový přehled příjmů/výnosů Částka

Dotace z rozpočtu SMÚ - výše poskytnuté dotace

Příjmy/výnosy na projekt

Dotace od ministerstva (specifikujte) -
Dotace - jiný resort státní správy, samosprávy -
Dotace z Ústeckého kraje (příp. jiného kraje)

Ostatní příjmy/výnosy (specifikujte)

Dotace, Fondy EU
Sponzorské dary
Vlastní podíl žadatele

CELKEM -  Kč

Příjmy/výnosy  (vstupenky, prodej)
příjmy/výnosy z reklamy

                 - specifikujte

mzdové náklady

spotřeba energie

pronájem techniky a zařízení

propagace
pojištění

pracovní oblečení
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dne:

1. přehled předkládaných dokladů k finančnímu vypořádání dotace (viz příloha č. 1 tohoto formuláře).
2. fotokopie předkládaných dokladů k finančnímu vypořádání dotace

5. fotodokumentace projektu, propagační či jiné materiály dokládající prezentaci SMÚ
4. doklad o přijetí dotace (kopie výpisu z bankovního účtu)

příjemce dotace

6. další povinné přílohy dle uzavřené smlouvy nebo Podmínek čerpání a finančního vypořádání dotace

3. výpis z účetnictví – analytika (analytické vedení dotace)

3. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ

jméno, příjmení a podpis

Zhodnocení kvality a průběhu projektu (např. počet cestujících, počet uskutečněných jízd, spolupráce s dalšími
organizacemi v rámci projektu) - minimálně 1000 znaků

4. SEZNAM POVINNÝCH PŘÍLOH

Jako odpovědná osoba za finanční vypořádání dotace, svým podpisem stvrzuji, že fotokopie
dokladů předkládaných k finančnímu vypořádání dotace souhlasí s jejich originály.

V Ústí nad Labem Počet příloh:

otisk razítka
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Příloha  č. 1

Doklad + číslo
(faktury, paragony)

Datum vystavení Druh nákladu - specifikace účelu *
(viz položky rozpočtu "požadované dotace")

Částka na účetním
dokladu včetně

DPH

Částka na účetním
dokladu bez DPH

Částka počítaná do
finančního vypořádání

dotace

Doklad o úhradě
(VPD, VBÚ) + číslo

Datum úhrady

KčCELKEM

Přehled předkládáných dokladů k finančnímu vypořádání dotace

*Druh nákladu - výslovně uvést - propagace, cestovné, pronájem, DPP apod.



Vyplní podatelna MMÚ

Podací razítko

Magistrát města Ústí nad Labem
Odbor školství, kultury a sportu
Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

IČ příjemce

Uvedené informace musí odpovídat informacím uvedeným ve výpisu z živnostenského rejstříku

e-mail

Fyzická osoba podnikajícíForma právní osobnosti

Číslo uzavřené smlouvy

ŽÁDOST O ZMĚNU ÚDAJŮ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA
ÚSTÍ NAD LABEM 2022 - LODNÍ DOPRAVA

Účel poskytnutí dotace (přesná specifikace dle smlouvy o poskytnutí dotace)

Výše poskytnuté dotace

Příjmení a jméno fyzické osoby podnikající

Kontaktní adresa (ulice, č.p., obec)

Sídlo příjemce (ulice, č.p., obec) (fyzická osoba podnikající)

telefon
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c) úprava položek v rozpočtu poskytnuté dotace

dne: Počet příloh:

2. ZMĚNA

V Ústí nad Labem

otisk razítka

Ke změně dochází z důvodu: (každou změnu je potřeba řádně odůvodnit)

a) v návaznosti na poskytnutou výši přidělené dotace od MmÚ
b) neočekávané vícenáklady na projekt (musí být podloženo relevantními důvody)

b) sídlo příjemce/doručovací adresa (OSVČ doložit výpisem z živnostenského rejstříku)

d) změna bankovního spojení/číslo účtu (nutné doložit aktuálním výpisem z
bankovního účtu či aktuální smlouvou o jeho zřízení)

c) změna IČ (nutné doložit aktuálním výpisem z živnostenského rejstříku)

2. termínu realizace projektu

5. rozpočtu (změnu uvést do přílohy č. 1)

6. ostatní (specifikujte konkrétní změnu)

a) název příjemce (OSVČ doložit výpisem z živnostenského rejstříku)

1. údajů příjemce dotace

Změna se týká (zaškrtněte):

4. účelu poskytnutí dotace

jméno, příjmení a podpis
příjemce dotace

3. termínu finančního vypořádání dotace
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příjmy/výnosy z reklamy
Ostatní příjmy/výnosy (specifikujte)

CELKEM -  Kč

Sponzorské dary
Vlastní podíl žadatele
Příjmy/výnosy  (vstupenky, prodej)

Dotace - jiný resort státní správy, samosprávy -
Dotace z Ústeckého kraje (příp. jiného kraje)
Dotace, Fondy EU

Příjmy/výnosy na projekt
Celkový přehled příjmů/výnosů Částka
Dotace z rozpočtu SMÚ - výše poskytnuté dotace
Dotace od ministerstva (specifikujte) -

CELKEM -  Kč -  Kč
max. 70% z celkových nákladů projektu

                - specifikujte
    - specifikujte

mzdové náklady
ostatní náklady

spoje (poštovné, internet, aj. )
dohody na PČ a PP

cestovné, přeprava
spotřeba energie

propagace
fotodokumentace

pronájem techniky a zařízení
pojištění

                 - specifikujte
pracovní oblečení

ostatní materiál
                  - specifikujte

Výdaje/náklady na projekt

Položka rozpočtu
(druh výdaje/nákladu)

Rozpis
(rozepište konkrétně

výdajovou/nákladovou položku)

Celkové
předpokládané
výdaje/náklady

Z toho celková výše
požadované/poskytnu

té dotace
kancelářské potřeby

PŘÍLOHA Č. 1

(rozpočet obsahuje pouze uznatelné náklady a musí být vyrovnaný - náklady ve stejné výši jako příjmy)
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Lovosice
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Brná

Vaňov
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sobota úterý
červen  19., 26.
červenec 3., 10., 17., 24., 31. 6., 13., 20., 27.
srpen 7., 14., 21., 28. 3., 10., 17., 24.,31
září 4.

CENÍK JÍZDNÉHO 2021

Jízdní řád platný od soboty 4. 6. do soboty 3. 9. 2022

POZOR NEJEZDÍ - 18. 6., 2. 7., 5. 7. a 13. 8. 2022

CENÍK JÍZDNÉHO 2022
TAM 

PŘÍSTAVIŠTĚ Ústí n. L. - 
Vaňov

Camp 
Brná

Dolní 
Zálezly

Církvice
Libocho-

vany
Velké 

Žernoseky
Píšťany

ZP
ĚT

 

Ústí n. L. - Vaňov 25 Kč 30 Kč 35 Kč 35 Kč 38 Kč 40 Kč
Camp Brná 25 Kč 25 Kč 30 Kč 30 Kč 35 Kč 38 Kč
Dolní Zálezly 30 Kč 25 Kč 15 Kč 20 Kč 25 Kč 30 Kč
Církvice 35 Kč 30 Kč 15 Kč 15 Kč 20 Kč 25 Kč
Libochovany 35 Kč 30 Kč 20 Kč 15 Kč 15 Kč 20 Kč
Velké Žernoseky 38 Kč 35 Kč 25 Kč 20 Kč 15 Kč 15 Kč
Píšťany 40 Kč 38 Kč 30 Kč 25 Kč 20 Kč 15 Kč

sobota úterý
červen 4., 11., 25.
červenec 9., 16., 23., 30 12., 19., 26
srpen 6., 20., 27. 2., 9., 16. 23., 30.
září 3.

UPOZORNĚNÍ!!!
•  Loď Marie zajišťuje linkovou dopravu, 

nejedná se o tradiční výletní loď
• Kapacita lodi je 35 osob.
•  Na lodi je zajištěn prodej základního 

občerstvení
• NA LODI NENÍ WC.

PŘÍPLATKY ZA:
pes, kočárek 20 Kč jízdní kolo 30 Kč

SLEVY

děti do 6 let s doprovodem
(max. 2 děti na 1 dospělého)

ZDARMA

JÍZDNÍ ŘÁD 2022
Ústí n. L. - Vaňov 9.45
Camp Brná 10.00
Dolní Zálezly 10.40
Církvice 10.50
Libochovany 11.15
Velké Žernoseky 11.45
Píšťany 12.15
Píšťany zpět 13.30
Velké Žernoseky 13.45
Libochovany 14.15
Církvice 14.45
Dolní Zálezly 14.55
Camp Brná 15.30
Ústí n. L. - Vaňov 15.45
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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/fyzická osoba)
se sídlem/trvalé bydliště ……………
IČ/datum narození: ……………
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 akce/činnosti/projektu

„……………………“

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.

5. Varianta A: U této akce/činnosti/projektu je uplatněna bloková výjimka a podpora se poskytuje dle Nařízení Komise
(EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

vzorová_smlouva_o_poskytnutí_dotace_mimo_dotační_2022.pdf k usnesení č. 379/28Z/22
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Varianta B: Akce/činnost/projekt 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).

Varianta C: Akce/činnost/projekt 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 akcí/činností/projektem:
„………………….“

(dále jen „akce/činnost/projekt“).

2. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude akce/činnost/projekt realizovat na svou vlastní zodpovědnost,
v souladu s právními předpisy, v souladu s touto smlouvou a s „Podmínkami čerpání a finančního vypořádání
dotace“ (dále jen „Podmínky“), které jsou přílohou této smlouvy.

3. Podmínky jsou pro příjemce i poskytovatele závazná.

4. Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne ……. pod evidenčním číslem …….

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 2022. Finanční vypořádání dotace musí být v souladu s
Podmínkami. Prostředky nelze převádět do roku následujícího. Akce/činnost/projekt 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. 250/250 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 (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 akcí/činností/projektem 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
akci/činnost/projekt dle čl. II. odst. 1. Příjemce, který vede pouze daňovou evidenci či tzv. „jednoduché“ účetnictví,
bude postupovat analogicky.
Odvod za toto porušení rozpočtové kázně bude stanoven 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. SML…..“ či částečně čerpána z dotace SMÚ č. SML…..
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 (pokud na jejich základě probíhá fakturace či platba), dohodách o PP či PČ.

7. Příjemce je povinen předložit poskytovateli v termínu dle čl. III. odst. 9 této smlouvy finanční vypořádání dotace na
formuláři „Finanční vypořádání dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v oblasti sportu 2022“ (dále jen
„Vypořádání dotace“) a soupisem všech prvotních účetních a dalších dokladů prokazujících vznik uznatelných
nákladů (viz Podmínky). Příjemce doloží Vypořádání dotace kopiemi všech prvotních účetních a dalších dokladů
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prokazujících čerpání dotace (zejména faktur, dodacích listů, smluv, paragonů apod.) a dalšími přílohami uvedenými
ve formuláři Vypořádání dotace nebo v Podmínkách.

8. Náklady předkládané do Vypořádání dotace musí souhlasit s rozpočtem, který byl předložen při podání
žádosti, případně v žádosti o změnu údajů dotace. V případě změny rozpočtu „požadované/schválené dotace“ je
nutné požádat o změnu na formuláři „Žádost o změnu údajů dotace v oblasti sportu 2022“ a to v návaznosti na
podanou žádost o dotaci pro rok 2022.

9. Použití dotace k účelu uvedenému v čl. II. odst. 1. této smlouvy dokladuje příjemce poskytovateli předložením
finančního vypořádání dotace nejpozději do ……..

K formuláři „Finanční vypořádání dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v oblasti sportu 2022“ se dle
Podmínek v čitelné podobě dokládá:
§ rekapitulace jednotlivých dokladů podle druhu nákladů (viz příloha č. 1 formuláře Vypořádání dotace)
§ úplná složka účetních dokladů, které jsou nárokovány jako čerpání dotace, a to ve fotokopii
§ doklad o přijetí dotace (kopie výpisu z bankovního účtu)
§ výpis z analytického účtu, kde je přidělena dotace v účetnictví organizace vedena samostatně, příp. kopie

daňové evidence – nejedná se o výpis z bankovního účtu
§ propagační materiály a fotografie související s účelem poskytnuté dotace včetně propagace města na svých

webových stránkách, popřípadě v propagačních materiálech
§ dokumenty dle čl. IV. odst. 2. a 4 této smlouvy
§ další povinné přílohy dle Podmínek.

10. Poskytnutá dotace je účelovou dotací ke krytí nejvýše 70% celkových nákladů akce/činnosti/projektu, na jehož
realizaci je dotace poskytnuta.

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.

12. Pokud příjemce ze závažných důvodů nebude schopen předložit příslušné finanční vypořádání dotace v termínu
uvedeném v článku III. odst. 9. této smlouvy, může v časovém předstihu, tj. minimálně 15 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 bude stanoven 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
akci/činnost/projekt realizovat v souladu s právními předpisy, touto smlouvou a Podmínkami.
Odvod za toto porušení rozpočtové kázně bude stanoven ve výši poskytnuté dotace.

15. Příjemce je povinen po dobu deseti let od skončení realizace akce/činnosti/projektu archivovat následující
podkladové materiály:

a) tuto smlouvu
b) originály dokladů prokazující čerpání dotace
c) evidenci účetnictví, kde budou zavedeny doklady prokazující čerpání dotace
d) finanční vypořádání dotace.

Odvod za toto porušení rozpočtové kázně bude stanoven 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 vyúčtování. 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 akce/činnosti/projektu prokazatelně a vhodným způsobem prezentovat
statutární město Ústí nad Labem. Vhodné způsoby prezentace jsou uvedeny v tomto článku odst. 4.

2. Příjemce se zavazuje zaslat propagační materiál (leták, plakát) nebo krátkou zprávu či odkaz na akci/projekt
v elektronické podobě na pověřeného pracovníka Odboru školství, kultury a sportu uvedeného v záhlaví této
smlouvy jako kontaktní osoba (leták ve formátu jpg a png).
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3. Příjemce se zavazuje uvádět logo statutárního města Ústí nad Labem ve správném formátu a ve vhodné velikosti na
všech propagačních 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 .

4. Příjemce dotace má povinnost dodržet tyto uvedené podmínky:

- příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků uvést fakt, že činnost/akce/projekt
byla podpořena statutárním městem Ústí nad Labem

- umístění loga statutárního města Ústí nad Labem (v souladu s logo manuálem) včetně aktivního odkazu
www.usti-nad-labem.cz na webových stránkách

Příjemce dotace má dále povinnost dodržet alespoň jedno z níže uvedených:
- prezentace na sociálních sítích (v události k činnosti/akci/projektu, v samostatném příspěvku na stránce,

v placené reklamě);
- umístění loga statutárního města Ústí nad Labem na všech vyráběných propagačních materiálech (plakáty,

letáky, bannery, billboardy, atd.) včetně pozvánek a vstupenek na akci/činnost/projekt;
- viditelné a prominentní umístění loga statutárního města Ústí nad Labem v místě konání činnosti/akce/projektu;
- umístění loga statutárního města Ústí nad Labem ve všech inzercích/médiích včetně písemné prezentace

statutárního města Ústí nad Labem s uvedením, že „činnosti/akce/projekt byla podpořena statutárním městem
Ústí nad Labem“;

- verbální prezentace statutárního města Ústí nad Labem v médiích a na tiskových konferencích pořádaných u
příležitosti pořádání akce;

- verbální prezentace statutárního města Ústí nad Labem v průběhu konání činnosti/akce/projektu (např.
moderátorem akce) nebo na tiskových konferencích;

- v případě videoprojekce prezentace statutárního města Ústí nad Labem na obrazovce či plátně v průběhu konání
akce v rámci činnosti/projektu.

5. V případě, že příjemce prokazatelně doloží, že tištěné propagační materiály již nemohl opatřit logem města ani před
termínem konání činnosti/akce/projektu 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.

6. Příjemce doloží skutečnosti dle odst. 2. a 4. tohoto článku takto:
- vytištěný e-mail o zaslání propagačních materiálů dle odst. 2 tohoto článku
- vytištěný e-mail s oficiální pozvánkou na akci pro zástupce poskytovatele
- 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/činnosti/projektu (propagační banner, videoprojekce

atp.)
- fotografie z místa konání akce/projektu
- výtisk periodika, kde byla akce/činnost/projekt 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. V případě, že dotace bude poskytnuta na akci/činnost/projekt, která se již uskutečnila, není povinností příjemce tento
závazek o publicitě dle čl. IV splnit.

9. Příjemce dotace je však povinen doložit fotodokumentaci vztahující se k akci/činnosti/projektu dle čl. II. odst. 1. vždy
i v případě, že dotace byla poskytnuta až po skončení akce/činnosti/projektu.
Odvod za toto porušení rozpočtové kázně bude stanoven ve výši 1% z částky poskytnuté dotace.

10. Propagační komponent s logem statutárního města Ústí nad Labem (plachta, banner, X-banner, rollup, nafukovací
brána, reklamní kapka aj.) si může příjemce zapůjčit na Odboru školství, kultury a sportu před konáním
akce/činnosti/projektu. Zapůjčené propagační komponenty je příjemce po skončení akce povinen neprodleně vrátit
zpět na OŠKS.
V případě zničení nebo ztráty propagačních komponentů bude požadována plná úhrada.
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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 Podmínkami. 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 Podmínkami, 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, formální nedostatky předkládaných dokladů, kterými příjemce dokazuje použití dotace
v souladu se smluvně stanoveným účelem. Za formální nedostatky předkládaných dokladů jsou považovány
chybějící náležitosti účetních dokladů §11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších
předpisů.

b) V případě porušení čl. III. odst. 9. 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.
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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/činnosti/projektu
a v místě konání akce, 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“ v této smlouvě nebo v Podmínkách.

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 uveden v záhlaví této smlouvy pod
variabilním symbolem 12320.
O vrácení finanční dotace předloží příjemce písemný doklad (výpis z účtu či doklad o převodu finančních
prostředků). 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 poskytnuté dotace,
s účelem použití 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 zastaveno.

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 Podmínkách,
b) nedodržení lhůty 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,
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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 akci/činnost/projekt 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 akce/činnosti/projektu 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
Podmínkách, se použijí ustanovení obsažená ve Smlouvě.
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3. Změny smluvního vztahu schválené Radou města Ústí nad Labem či Zastupitelstvem města Ústí nad Labem (účel
projektu 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 / jméno
a příjmení, adresu (sídlo), IČ a číslo bankovního účtu.

7. Smluvní strany prohlašují, že žádost o poskytnutí dotace a Podmínky mají k dispozici, a že je příjemci jejich
obsah znám. Příjemce se zavazuje, že Podmínky bude při realizaci akce/činnosti/projektu dodržovat a plnit všechny
podmínky tam obsažené.

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

Seznam příloh:
Příloha č. 1 – Podmínky čerpání a finančního vypořádání dotace
Příloha č. 2 – Finanční vypořádání dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem 2022
Příloha č. 3 – Žádost o změnu údajů dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem 2022
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Podmínky čerpání a finančního vypořádání dotace
(dále jen „Podmínky“), které jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí dotace

A) Úvodní ustanovení
1. Vymezení pojmů:

Poskytovatel: statutární město Ústí nad Labem
Příjemce: právnická nebo fyzická osoba, která o dotaci žádá, resp. které je dotace poskytnuta
Dotace: peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu poskytovatele
Účel dotace: realizace schváleného projektu
Smlouva: smlouva o poskytnutí dotace uzavřená mezi poskytovatelem a příjemcem
Číslo smlouvy: jedinečný identifikátor smlouvy, zpravidla umístěný v pravém horním rohu záhlaví
v podobě SML xxxxxxx
Podmínky čerpání dotace: závazná ujednání, za kterých poskytovatel dotaci poskytl a příjemce dotaci
přijal
Porušení rozpočtové kázně: každé neoprávněné použití nebo zadržení dotace
· Neoprávněné použití dotace – použití dotace, kterým byla porušena povinnost stanovená zákonem,

smlouvou nebo rozhodnutím o poskytnutí dotace, nebo porušeny podmínky, za kterých byla dotace
poskytnuta; dále se jím rozumí i to, nelze-li prokázat, jak byla dotace použita.

· Zadržení dotace – porušení povinnosti vrácení dotace nebo její části ve stanoveném termínu.
Webové stránky města: internetový portál statutárního města Ústí nad Labem, www.usti-nad-labem.cz

2. Vysvětlivky použitých zkratek:
SMÚ Statutární město Ústí nad Labem
RM                         Rada města Ústí nad Labem
ZM Zastupitelstvo města Ústí nad Labem
OŠKS Odbor školství, kultury a sportu
DPH Daň z přidané hodnoty

B) Podmínky čerpání dotace
1. Při čerpání dotace je příjemce povinen dodržovat podmínky poskytnutí dotace v souladu s tímto

dokumentem, s uzavřenou Smlouvou o poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“) a s právními předpisy.

2. Nedodržení nebo porušení podmínek Smlouvy, podmínek stanovených v usnesení RM, ZM nebo
Podmínek stanovených tímto dokumentem bude poskytovatelem považováno za porušení rozpočtové
kázně podle § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.) může být stíháno jako trestný čin
dotačního podvodu podle § 212 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Pokud příjemce nebude činnost realizovat v souladu s platnými právními předpisy, s podmínkami
stanovenými ve Smlouvě nebo s Podmínkami, může být nařízen odvod dotace až do výše schválené
dotace na základě předloženého finančního vypořádání dotace a návrhu OŠKS v návaznosti na
provedenou kontrolu. Dále bude předloženo RM, ZM ke schválení.

4. Příjemce odpovídá za hospodárné a efektivní využití finančních prostředků v souladu s účely, pro které
byly poskytnuty - výdaj musí být přiměřený (musí odpovídat cenám v čase a místě obvyklým) a musí být
vynaložen v souladu s následujícími principy:
· hospodárnosti – minimalizace výdajů při respektování cílů projektu nezbytných pro realizaci

projektu
· účelnosti – přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu
· efektivnosti – maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu.

Nesplnění této podmínky je považováno za porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ustanovení §
22 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. Odvod za toto porušení rozpočtové kázně se stanoví ve výši, v jaké
k porušení rozpočtové kázně došlo.

5. Dotace ani její část nemůže být použita jinou právnickou nebo fyzickou osobou.
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6. Příjemce dotace je povinen bezhotovostně hradit náklady uplatňované z dotace pouze z účtu, na který
mu byla dotace poskytnuta, a je uveden v záhlaví uzavřené smlouvy.
V případě, že organizace používá vícero účtů k hrazení nákladů nárokovaných do finančního
vypořádání dotace, bude toto uvedeno a zdůvodněno v žádosti a dále uvedeno ve Smlouvě, případně
řešeno dodatkem ke Smlouvě.

7. Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
a) vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
b) vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu1 v daném rozpočtovém roce,
c) byl uhrazen v kalendářním roce, ve kterém byla dotace poskytnuta, s výjimkou uznatelného

nákladu uhrazeného v měsíci lednu následujícího roku (jedná se o náklady vzniklé v měsíci
prosinci). Dále bude požadováno prokázání zaúčtování v roce přidělení dotace.

d) byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních dokladech, je
identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.

V případě nejasností, zda se jedná o náklad uznatelný nebo neuznatelný, rozhoduje o této skutečnosti
OKSS.

8. Jsou-li účtovány náklady na přepravu osob soukromým vozidlem (tzv. cestovní příkaz) je k Finančnímu
vypořádání nutné vždy doložit kopii „velkého“ technického průkazu. Pokud má organizace interní doklad
o vlastním určení paušální náhrady, dokládá jej také. V rámci přepravy veřejnou dopravou (MHD, ČD,
aj.) je nutné doložit cestovní příkaz a jízdní doklady. V případě hromadné přepravy více osob, je nutné
doložit jejich jmenný seznam.

9. Jsou-li do Finančního vypořádání předkládány mzdy zaměstnanců organizace, jsou součástí
Finančního vypořádání kopie pracovních smluv a mzdových listů v celém znění (tzn. včetně osobních
údajů tak, aby bylo možné provést kontrolu), příp. jiných interních dokladů.

10. Nákup dlouhodobého drobného hmotného majetku (již od 1.000,- Kč) nezbytného pro realizaci činnosti
může být zahrnut do Finančního vypořádání pouze v případě, že byl výslovně součástí předloženého
rozpočtu. Jinak jej lze do Finančního vypořádání zahrnout na základě písemné žádosti a po předchozím
odsouhlasení poskytovatele dotace (RM, ZM).
V případě pořízení drobného hmotného majetku je příjemce dotace, na vyzvání, povinen umožnit
fyzickou kontrolu tohoto majetku.

11. Dotaci lze čerpat jen v dohodnuté výši a k účelu čerpání poskytnuté dotace sjednanému ve Smlouvě.
Dotace může být použita pouze na úhradu prokazatelných nezbytných nákladů vzniklých příjemci v
souvislosti s realizací činnosti, věcně a časově příslušejících k roku, na který byla dotace schválena.
Věcnou a časovou souvislost nákladů a jejich úhradu je příjemce povinen řádně doložit.

12. Rozpočet „požadované dotace“ uvedený v žádosti o dotaci je závazný a lze jej měnit pouze na základě
včasně podané a schválené „Žádosti o změnu údajů dotace v oblasti sportu“ (příjemce musí zachovat
maximální výši poskytnuté dotace tj. 70% z celkových nákladů projektu).

13. V případě, že organizace využije dotaci na úhradu dokladů vystavených v cizí měně je povinna předložit
také aktuální kurzovní lístek ČNB (platba musí být provedena pouze bankovním převodem, platba
v hotovosti nebude akceptována).

14. Každé použití finančních prostředků dotace musí být doloženo takto:
- bezhotovostní výdaje – kopií prvotního dokladu (faktura, smlouva, rozhodnutí, vyhláška apod.) a

kopií dokladu o úhradě (výpis z bankovního účtu),
- hotovostní výdaje – kopií prvotního dokladu (paragon, faktura, smlouva, rozhodnutí, vyhláška,

příjmový pokladní doklad apod.) a kopií výdajového pokladního dokladu, příp. peněžního deníku.
Veškeré účetní doklady (faktura, paragon, příjmový pokladní doklad atd.) musí být vystaveny osobou,
která má příslušné oprávnění (živnostenský list) dané služby či prodej poskytovat. V případě, že tomu
tak nebude, nebudou dané výdaje uznány.

15. Dotaci nelze poskytnout na: (dále jen „Neuznatelný náklad“)
a) náklady na reprezentaci, občerstvení, pohoštění, catering, nákup alkoholu, finanční dary, dárkové

poukazy a podobná plnění;

1 Z dotace je možno hradit uznatelné náklady spojené s projektem, např. kancelářské potřeby, pronájem, pojištění, propagace, dopravné atd.
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b) léky, vitamíny a obdobné doplňky stravy;
c) odměny členů správních rad, dozorčích rad a jiných orgánů právnických osob;
d) tvorba kapitálového jmění; odpisy majetku; nákupy pozemků nebo budov;
e) DPH, pokud může žadatel uplatnit nárok na odpočet DPH vůči finančnímu úřadu nebo požádat o její

vrácení v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů;

f) daně (vyjma daně z DPP a DPČ), pokuty, odvody a sankce příjemce;
g) ostatní sociální výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni dle zvláštních

právních předpisů (příspěvky na penzijní připojištění, životní pojištění, dary k životním jubileím,
příspěvky na rekreaci apod.);

h) na mimořádné odměny vyplácené k dohodám o provedení práce a k dohodám o pracovní činnosti;
i) splátky půjček, leasingové splátky, nájemné s následnou koupí, úhrada dluhů;
j) smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných pohledávek, úroky,

kursové ztráty, manka a škody;
k) nespecifikované (nezpůsobilé) výdaje tj. výdaje, které nelze účetně doložit.
l) činnost politických stran a hnutí;
m) poskytnutí dotace jinému subjektu;
n) zahraniční pracovní cesty (pokud to vyžaduje charakter projektu, je nutné tuto skutečnost uvést v

žádosti o dotaci, o jejím poskytnutí musí rozhodnout příslušný orgán města);
o) samostatně prokazované pohonné hmoty (spotřebu pohonných hmot automobilu lze započítat pouze

v rámci cestovního příkazu – výpočet cestovních náhrad včetně spotřeby pohonných hmot je
upraven v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nutné doložit velký
technický průkaz vozidla);

p) další výdaje, jež zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, neuznává
jako výdaje k zajištění a udržení zdanitelných příjmů, pokud žadatel je poplatníkem daně z příjmů;

q) celoroční nájemné (nájemné lze uznat pouze v případě jednorázových akcí);
r) veškeré bankovní poplatky; ztráty devizových kurzů;
s) opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy;
t) práce svépomocí nebo dodávky bez účetních dokladů;
u) vzájemný zápočet pohledávek
v) služby spojené s fotodokumentací akce/činnosti/projektu
w) režijní náklady spojené s administrativní činností organizace (např. pronájem kanceláří, náklady na

spoje - telefonní účty, poštovné, internet atp.) .
V případě nejasností, zda se jedná o náklad uznatelný nebo neuznatelný, rozhoduje o této
skutečnosti OKSS.

16. Je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění odpočtu této daně, bude dotace poskytnuta pouze
na plnění bez DPH.

17. DPP či DPČ mohou být zahrnuty do nákladů poskytnuté dotace pouze ve výši 20% z poskytnuté dotace.

18. V případě úhrady, nákladů projektu ze strany subjektu, v níž má účast statutární zástupce příjemce
dotace, smí tyto náklady činit max. 20% poskytnuté dotace.

19. Příjemce se zavazuje, že projekt bude realizovat v roce poskytnutí dotace.

C) Finanční vypořádání dotace
1. Finanční vypořádání dotace lze předložit:

a) osobně do podatelny Magistrátu města Ústí nad Labem (přízemí, vchod z Lidického náměstí)
b) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Magistrát města Ústí nad Labem,

Odbor školství, kultury a sportu, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

2. Finanční vypořádání dotace nelze předložit v elektronické podobě (tj. e-mail, usb flash disk) ani datovou
zprávou pokud se celé finanční vypořádání dotace nevejde do jedné datové zprávy.

3. Příjemce je povinen předložit poskytovateli, v termínu uvedeném ve Smlouvě, závěrečné finanční
vypořádání dotace (dále jen „Finanční vypořádání“). Finanční vypořádání poskytnuté dotace předloží
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příjemce na formuláři „Finanční vypořádání dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem
v oblasti sportu“ (dále jen „formulář Finanční vypořádání“).

4. Finanční vypořádání musí být předloženo v čitelné podobě a obsahovat veškeré náležitosti uvedené ve
formuláři Finančního vypořádání a další povinné přílohy dle uzavřené Smlouvy či Podmínek.

5. Finanční vypořádání bude podepsané osobou oprávněnou jednat jménem příjemce, který tímto
odpovídá za správnost údajů uvedených ve Finančním vypořádání.

6. Čestné prohlášení příjemce dotace o vynaložení finančních prostředků v rámci realizace projektu, není
považováno za doklad.

7. Uvedení nepravdivých údajů v předloženém Finančním vypořádání je důvodem pro vrácení celé dotace,
poskytnuté na příslušný projekt a k trvalému vyloučení subjektu z finanční podpory města v této i v
dalších oblastech.

8. Náklady předkládané do Finančního vypořádání musí souhlasit s rozpočtem, který byl předložen
při podání žádosti (sloupec: z toho celková výše požadované dotace), příp. v žádosti o změnu údajů
dotace. V případě změny rozpočtu „schválené dotace“ je nutné požádat o změnu na formuláři „Žádost o
změnu údajů dotace v oblasti sportu pro rok 2022“, a to v návaznosti na podanou žádost o dotaci pro
rok 2022. Příjemce dotace musí při Finančním vypořádání zachovat náklady v maximální výši
poskytnuté dotace tj. 70% z celkových nákladů projektu.

9. Žádost o změnu údajů dotace bude předložena/projednána takto:
a) žádost o změnu účelu použití dotace bude předložena RM, ZM ke schválení
b) při změně rozpočtu v projektu vyšším než 20% bude žádost předložena RM, ZM ke schválení
c) při změně rozpočtu v projektu nižším než 20% bude žádost předložena ke schválení OŠKS (rozdíl

nákladů v předloženém finančním vypořádání se bude lišit o méně než 20% oproti předloženému
rozpočtu, přičemž položky rozpočtu (druh výdaje/nákladu) ve sloupci z toho celková výše
požadované dotace budou dodrženy dle podané žádosti).

d) při změně termínu Finančního vypořádání projektu, bude žádost předložena OŠKS ke schválení a
to min. 15 dní před termínem pro podání Finančního vypořádání uvedeného ve Smlouvě.

e) ostatní žádosti bere OŠKS na vědomí (např. identifikační údaje, změny termínu a místa konání)

Žádostem nemusí být vyhověno.

10. K formuláři Finančního vypořádání se v čitelné podobě dokládá:
a) rekapitulace jednotlivých předávaných dokladů podle druhu nákladů (viz příloha formuláře

Finančního vypořádání)
b) úplná složka účetních dokladů, které jsou nárokovány jako čerpání dotace, a to ve fotokopii2

(předložené kopie musí být čitelné a nesmí se překrývat a musí obsahovat text dle Smlouvy čl. III.
odst. 4)

c) doklad o přijetí dotace (kopie výpisu z bankovního účtu)
d) výpis z analytického účtu, kde je přidělená dotace v účetnictví organizace vedena samostatně nebo

celkový výpis nákladových položek z peněžního deníku/účetní uzávěrky formou tabulky na daný
projekt (je-li vedeno účetnictví v elektronické podobě)

e) propagační materiály (jeden výtisk každého druhu propagačního materiálu, který byl na projekt
zhotoven)

f) fotografie související s účelem poskytnuté dotace (fotodokumentace, průkazně dokládající
propagaci města v rámci projektu)

g) propagace SMÚ na webových stránkách
h) další povinné přílohy dle uzavřené Smlouvy či Podmínek.

11. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné použití přidělených prostředků, v souladu s účelem, pro který
byly poskytnuty, a dále za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví vedeného v souladu se
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“).

2 Kopie celého dokladu musí být čitelná, doklady se nesmí přes sebe překrývat a musí být zřejmé, k jakému účelu byl doklad vystaven, či jak platba
souvisí s účelem, na který byl příspěvek poskytnut. Pokud o této věci nevypovídá sám doklad (např. paragon nebo faktura) je nutné tuto informaci
doplnit (např. ceny, materiál).
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12. Příjemce dotace se zavazuje, že v rámci struktury svého účetnictví provede takové úpravy rozvrhu, aby
z účetní závěrky byla jednoznačně zřetelná a kontrolovatelná souhrnná výše poskytnuté dotace SMÚ
v daném účetním období.

13. Účetní doklady, kterými jsou originály uložené v účetnictví příjemce dotace (nikdy ne kopie), které jsou
nárokovány příjemcem jako čerpání dotace, musí být vystaveny v souladu se zákonem o účetnictví a
musí obsahovat náležitosti účetního dokladu v souladu s § 11 odst. 1, zákona o účetnictví (viz níže
uvedená písmena a až f) a dále náležitosti uvedenými v písm. g až h).
Účetní doklady budou vždy obsahovat tyto náležitosti:
a) označení účetního dokladu,
b) obsah účetního případu a jeho účastníky,
c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství,
d) okamžik vyhotovení účetního dokladu,
e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle písmene d),
f) podpisový záznam podle § 33a odst. 4 zákona o účetnictví osoby odpovědné za účetní případ a

podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování (dle § 33a odst. 4 zákona o účetnictví se
podpisovým záznamem rozumí účetní záznam, jehož obsahem je vlastnoruční podpis nebo
zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu podle zvláštního právního
předpisu, anebo obdobný průkazný účetní záznam v technické formě, který zaručuje průkaznou a
jednoznačnou původnost. Na obě formy podpisového záznamu se přitom pohlíží stejně a obě mohou
být použity v případech, kde se vyžaduje vlastnoruční podpis),

g) číslo smlouvy, ke které se Finanční vypořádání vztahuje s označením, že je částka „plně čerpána z
dotace SML…..“, příp. jinou formou označení dokladu, vč. čísla smlouvy nebo

h) číslo smlouvy, ke které se Finanční vypořádání vztahuje s označením, že je částka „částečně
čerpána z dotace SML…..“ ve výši xxxx Kč, příp. jinou formou označení dokladu, vč. čísla smlouvy.

Náležitosti účetního dokladu výše uvedené mohou být umístěny i na jiných než účetních písemnostech.
Tyto písemnosti se uchovávají stejnou dobu jako účetní doklad. Pokud se tak stane, musí být tyto
předloženy SMÚ současně s účetními doklady.

14. Účetní doklady musí obsahovat jasnou specifikaci pořízeného zboží, nakoupené služby nebo práce
(včetně pořízeného množství a jednotkové ceny) a musí na nich být prokazatelně uvedena souvislost
s dotovaným projektem. Obecně formulované doklady jako např. „administrativní služby“ nebo
„kancelářské potřeby“ nebudou v případě účetních dokladů převyšujících částku 200,- Kč považovány
za vyhovující.
Veškeré doklady, k jejichž úhradě bylo použito dotace, musí být vystaveny na příjemce dotace.

15. Pokud je jeden náklad (účetní doklad) použit pro Finanční vypořádání více než jedné dotace, bude na
něm vyznačena alikvotní částka, využitá v předloženém Finančním vypořádání.

16. Současně je nutno doložit zavedení dokladu do účetní evidence subjektu (kopie výdajového dokladu,
příp. kopie peněžního deníku).

17. Bezhotovostní úhrada musí být dokladována výpisem z bankovního účtu, prokazující příslušnou
transakci, ne pouze příkazem k úhradě. V případě elektronického výpisu (internetbanking) musí být
tento výpis označen razítkem organizace a podpisem odpovědné osoby za Finanční vypořádání.

18. Dochází-li k přefakturaci nákladů, jsou součástí Finančního vypořádání i původní daňové doklady.

19. Je-li na dokladu uvedeno „na základě smlouvy“ nebo „na základě objednávky“ (popř. odkaz na jinou
přílohu), musí být přiloženy k Finančnímu vypořádání. Pokud se jednalo o ústní objednávku, uvést toto
na kopii dokladu. V případě pronájmu je nutno vždy dokládat nájemní smlouvu, pokud byla uzavřena.

D) Kontrola finančního vypořádání dotace
1. V souvislosti s poskytnutím dotace je příjemce dotace povinen umožnit poskytovateli uskutečnit

předběžnou, průběžnou a následnou veřejnosprávní kontrolu v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb. o
kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,
ve znění pozdějších předpisů.

2. Kontrola probíhá v těchto stupních:
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a) předběžná (před poskytnutím dotace),
b) průběžná (faktická realizace projektu),
c) následná včetně účetní.

3. Kontrolu provádí pověření zaměstnanci SMÚ.

4. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti, zejména předložit kontrolním
orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí originály všech účetních dokladů prokazujících vznik
uznatelných nákladů projektu a využití prostředků v souladu s účelem použití. Pověření zaměstnanci
SMÚ mají právo ověřit si správnost zaúčtování účetních dokladů v účetnictví příjemce.

5. Poskytovatel si vyhrazuje právo požádat příjemce dotace o předložení originálů účetních dokladů ke
kontrole do sídla SMÚ3.

6. Příjemce dotace je povinen umožnit pověřeným pracovníkům SMÚ vstup na akce konané v rámci
dotovaného projektu, a to za účelem kontroly využití dotace.

7. Příjemce dotace je povinen prokazatelně doložit, že dotace byla využita v souladu s těmito Podmínkami
a všemi ustanoveními Smlouvy.

8. Zjistí-li příslušný odbor nebo kontrolní orgán neplnění podmínek uvedených v Podmínkách a v uzavřené
Smlouvě, zajistí realizaci příslušných opatření včetně zaslání výzvy k provedení opatření k nápravě, či
k vrácení dotace dle příslušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb.

9. Nedojde-li k provedení nápravného opatření, či vrácení dotace nebo její části ze strany příjemce ve
stanovené lhůtě, jako reakce na zaslanou výzvu, bude správním orgánem zahájeno řízení o uložení
odvodu za porušení rozpočtové kázně.

10. Pokud příjemce finanční prostředky řádně finančně nevypořádá, může být tato skutečnost zhodnocena
v rámci podané žádosti v následujícím dotačním období. Nevypořádané finanční prostředky budou po
příjemci v souladu s právními předpisy vymáhány.

11. V případě prodlení s odvodem je příjemce povinen uhradit poskytovateli penále dle příslušných
ustanovení zákona č. 250/2000 Sb.

E) Vrácení dotace

1. V případě, že se činnost neuskuteční, je příjemce dotace povinen obdržené finanční prostředky
neprodleně vrátit, nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl,
zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci projektu poskytnuta. Současně je povinen
předat OŠKS informaci o vrácení dotace.

2. Pokud příjemce dotace nedočerpá dotaci v dohodnuté výši a účelu čerpání poskytnuté dotace, je
povinen tyto finanční prostředky vrátit nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy se o této
skutečnosti dozvěděl, zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci projektu
poskytnuta. Současně je povinen předat OŠKS informaci o vrácení dotace.

3. Pokud bude realizace činnosti předčasně ukončena, je příjemce dotace povinen předložit Finanční
vypořádání a současně vrátit nevyčerpané finanční prostředky dotace na účet poskytovatele, z něhož
byla dotace na realizaci projektu poskytnuta, nejpozději do 30 kalendářních dnů od ukončení
realizace projektu.
Výpočet poměrné části dotace, kterou je v daném případě příjemce povinen vrátit, se provede tak, že se
celková výše dotace vydělí dobou realizace činnosti a vynásobí počtem celých kalendářních měsíců, ve
kterých nebyla dotovaná činnost v roce poskytnutí provozována. Současně je příjemce povinnen předat
OŠKS písemnou informaci o vrácení dotace.

4. V případě, že porušení podmínek Smlouvy bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně,
poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb. a dle podmínek sjednaných
ve Smlouvě.

5. Číslo účtu 5017001555/5500, variabilní symbol bude uveden ve Smlouvě.

3 Originály dokladů souvisejících s projektem musí být u příjemce dotace k dispozici poskytovateli minimálně 10 let po předložení Finančního
vypořádání.



ANO DIČ

* nehodící se škrtněte NE

Magistrát města Ústí nad Labem
Odbor školství, kultury a sportu
Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem

Podací razítko

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PŘÍJEMCI

Kontaktní osoba / osoba odpovědná za finanční vypořádání

telefon e-mail

IČ příjemce

Nevyčerpaná část dotace

Termín realizace

(finanční prostředky vrácené městu Ústí n/L)

Místo konání

Vyplní podatelna MMÚ

Plátce DPH

Uvedené informace musí odpovídat informacím uvedeným ve výpisu z veřejného rejstříku

Sídlo příjemce (ulice, č.p., obec)

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA
ÚSTÍ NAD LABEM V OBLASTI SPORTU 2022

Účel poskytnutí dotace (přesná specifikace dle uzavřené smlouvy)

Číslo uzavřené smlouvy

Výše poskytnuté dotace

Kontaktní adresa (ulice, č.p., obec)

Název právnické osoby
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Ozvučení, osvětlení
Časoměřič, časomíra

Pořadatelská, zdravotní služba,
hasiči, apod.

Rozhodčí, porotce, komisař

Stravování

Fotodokumentace

Pronájem techniky a zařízení

CELKEM -  Kč

Příjmy/výnosy  (vstupenky, prodej)
příjmy/výnosy z reklamy
Ostatní příjmy/výnosy (specifikujte)

Dotace, Fondy EU
Sponzorské dary
Vlastní podíl žadatele

Dotace od ministerstva (specifikujte) -
Dotace - jiný resort státní správy, samosprávy -
Dotace z Ústeckého kraje (příp. jiného kraje)

max. 70% z celkových nákladů projektu

Celkový přehled příjmů/výnosů Částka

Dotace z rozpočtu SMÚ - výše poskytnuté dotace

Příjmy/výnosy

Spoje (poštovné, internet, aj.)

-  Kč

Ostatní služby

Výdaje/náklady

Z toho celková výše
poskytnuté dotace

Rozpis
(rozepište konkrétně výdajovou/nákladovou

položku)

Spotřeba energií

NELZE

2. EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ
(výdaje/naklady "požadované dotace" musí být v souladu s původní žádostí,

 případně podanou žádostí o změnu údajů dotace)

Věcné ceny

Celkové předpokládané
výdaje/náklady *

Položka rozpočtu
(druh výdaje/nákladu)

Nájemné vč. služeb a energií

Startovné, poplatky federacím

Propagace

Občerstvení

CELKEM -  Kč

Cestovné, přeprava
Ubytování

Dohody na PČ a PP
Mzdové náklady
Kancelářské potřeby
DHM/DNM (specifikovat)
DDHM/DDNM (specifikovat)
Ostatní výdaje/náklady

NELZE
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dne:V Ústí nad Labem Počet příloh:

otisk razítka
jméno, příjmení a podpis

Zhodnocení kvality a průběhu akce/činnosti/projektu (např. počet návštěvníků, propagace, spolupráce s
dalšími organizacemi v rámci akce atd.) - minimálně 1000 znaků

4. SEZNAM POVINNÝCH PŘÍLOH

Jako odpovědná osoba za finanční vypořádání dotace, svým podpisem stvrzuji, že fotokopie
dokladů předkládaných k finančnímu vypořádání dotace souhlasí s jejich originály.

příjemce dotace

6. další povinné přílohy dle uzavřené smlouvy nebo Podmínek čerpání a finančního vypořádání dotace

3. výpis z účetnictví – analytika (analytické vedení dotace)

3. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ

5. fotodokumentace projektu, propagační či jiné materiály dokládající prezentaci SMÚ
4. doklad o přijetí dotace (kopie výpisu z bankovního účtu)

1. přehled předkládaných dokladů k finančnímu vypořádání dotace (viz příloha č. 1 tohoto formuláře).
2. fotokopie předkládaných dokladů k finančnímu vypořádání dotace
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Příloha  č. 1

Doklad + číslo
(faktury, paragony)

Datum vystavení Druh nákladu - specifikace účelu *
(viz položky rozpočtu "požadované dotace")

Částka na účetním
dokladu včetně

DPH

Částka na účetním
dokladu bez DPH

Částka počítaná do
finančního vypořádání

dotace

Doklad o úhradě
(VPD, VBÚ) + číslo

Datum úhrady

KčCELKEM

Přehled předkládáných dokladů k finančnímu vypořádání dotace (jsem plátce DPH/nejsem plátce DPH)

*Druh nákladu - výslovně uvést - propagace, cestovné, pronájem, DPP apod.



Vyplní podatelna MMÚ

Podací razítko

Název právnické osoby

Kontaktní adresa (ulice, č.p., obec)

Sídlo příjemce (ulice, č.p., obec)

telefon e-mail

Fyzická osoba podnikajícíForma právní osobnosti

Číslo uzavřené smlouvy

ŽÁDOST O ZMĚNU ÚDAJŮ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA
ÚSTÍ NAD LABEM V OBLASTI SPORTU 2022

Účel poskytnutí dotace (přesná specifikace dle smlouvy o poskytnutí dotace)

Výše poskytnuté dotace

Uvedené informace musí odpovídat informacím uvedeným ve veřejném obchodním rejstříku

IČ příjemce

Magistrát města Ústí nad Labem
Odbor školství, kultury a sportu
Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
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c) úprava položek v rozpočtu poskytnuté dotace

dne: Počet příloh:

jméno, příjmení a podpis
příjemce dotace

3. termínu finančního vypořádání dotace

6. ostatní (specifikujte konkrétní změnu)

1. údajů příjemce dotace

Změna se týká (zaškrtněte):

b) sídlo příjemce/doručovací adresa

d) změna bankovního spojení/číslo účtu (nutné doložit aktuálním výpisem z
bankovního účtu či aktuální smlouvou o jeho zřízení)

c) změna IČ

2. termínu realizace projektu

5. rozpočtu (změnu uvést do přílohy č. 1)

a) název příjemce

4. účelu poskytnutí dotace

2. ZMĚNA

V Ústí nad Labem

otisk razítka

Ke změně dochází z důvodu: (každou změnu je potřeba řádně odůvodnit)

a) v návaznosti na poskytnutou výši přidělené dotace od MmÚ
b) neočekávané vícenáklady na akci (musí být podloženo relevantními důvody)

2/3



příjmy/výnosy z reklamy
Ostatní příjmy/výnosy (specifikujte)

CELKEM -  Kč

Sponzorské dary
Vlastní podíl žadatele
Příjmy/výnosy  (vstupenky, prodej)

DDHM/DDNM (specifikovat)

Ostatní služby
Ostatní výdaje/náklady

(rozpočet obsahuje pouze uznatelné náklady a musí být vyrovnaný - náklady ve stejné výši jako příjmy)

Mzdové náklady

PŘÍLOHA Č. 1

Výdaje/náklady

Položka rozpočtu
(druh výdaje/nákladu)

Rozpis
(rozepište konkrétně

výdajovou/nákladovou položku)

Celkové předpokládané
výdaje/náklady *

Z toho celková výše poskytnuté
dotace

Nájemné vč. služeb a energií
Spotřeba energií
Startovné, poplatky federacím
Pronájem techniky a zařízení
Ozvučení, osvětlení
Časoměřič, časomíra
Rozhodčí, porotce, komisař
Pořadatelská, zdravotní služba,
hasiči, apod.

Věcné ceny
Propagace
Fotodokumentace
Cestovné, přeprava
Ubytování
Stravování
Občerstvení
Spoje (poštovné, internet, aj.) NELZE
Dohody na PČ a PP

NELZE
Kancelářské potřeby
DHM/DNM (specifikovat)

max. 70% z celkových nákladů projektu

Příjmy/výnosy
Celkový přehled příjmů/výnosů Částka

CELKEM -  Kč -  Kč

Dotace z Ústeckého kraje (příp. jiného kraje)
Dotace, Fondy EU

Dotace z rozpočtu SMÚ - výše poskytnuté dotace
Dotace od ministerstva (specifikujte) -
Dotace - jiný resort státní správy, samosprávy -
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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 2022“  

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 takto: 
a) dotace bude poskytnuta do 15 pracovních dnů po předložení bezchybného finančního vypořádání dotace č. 

smlouvy SML……, schválené Zastupitelstvem města Ústí nad Labem dne 7. 3. 2022, usn. č. 357/27Z/22 (tzn. 
finanční vypořádání uvedené dotace, bude nejprve zkontrolováno a poté bude vyhotoven zápis o provedené 
kontrole).  

b) jednorázově ve výši ……… Kč (slovy: ……….. korun českých) 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_2022_vzorová_smlouva_a_dospělí_II_část.pdf k usnesení č. 380/28Z/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 j i 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 kontro lu, 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 2022 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. 

 

 

II. 

Účel poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel poskytuje příjemci dotaci k částečné úhradě nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní 

činnosti za rok 2022: 

„Podpora tradičních kolektivních a individuálních sportů – částečná úhrada nákladů spojených s řízením a 

realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 2022“  
sportovní odvětví: …………… 

(dále jen „činnost“) 
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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 
2022 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem““ (dále jen „Program“), který byl schválen Radou města Ústí nad 
Labem dne 15. 12. 2021 usnesením č. 2379/98R/21. 
 

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 2022. 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).  

 
7. Příjemce je povinen předložit poskytovateli v termínu dle čl. III. odst. 10 této smlouvy finanční vypořádání dotace na 

formuláři „Finanční vypořádání dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v oblasti sportu 2022“ (dále jen 
„Vypořádání dotace“) a soupisem všech prvotních účetních a dalších dokladů prokazujících vznik uznatelných 
nákladů (viz Program). Příjemce doloží Vypořádání dotace kopiemi všech prvotních účetních a dalších dokladů 
prokazujících čerpání dotace a dalšími přílohami uvedenými ve formuláři Vypořádání dotace nebo v Programu. 
 

8. Náklady předkládané do Vypořádání dotace musí souhlasit s rozpočtem, který byl předložen při podání 

žádosti (sloupec: z toho celková výše požadované dotace), případně v žádosti o změnu údajů dotace. V případě 
změny rozpočtu „požadované/schválené dotace“ je nutné požádat o změnu na formuláři „Žádost o změnu údajů 
dotace v oblasti sportu 2022“ a to v návaznosti na podanou žádost o dotaci pro rok 2022 (je možné podat pouze 
jednu žádost s každým vypořádáním dotace při změně rozpočtu činnosti a to minimálně 15 dní před termínem 
vypořádání dotace uvedeným v čl. III. odst. 10). 

 
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 dotace nejpozději do 28. 2. 2023 
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 k formuláři „Finanční vypořádání dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v oblasti sportu 
2022“ se v čitelné podobě dokládá: 
- rekapitulace jednotlivých dokladů podle druhu nákladů (viz příloha č. 1 formuláře Vypořádání dotace). 
- úplná složka účetních dokladů, které jsou nárokovány jako čerpání dotace, a to ve fotokopii. Ve 

vypořádání dotace se nedokládají kopie smluv. Originály smluv budou zkontrolovány samostatně 
v sídle poskytovatele dotace nebo v sídle příjemce dotace dle předchozí dohody. Z kontroly bude 
proveden zápis. 

- doklad o přijetí dotace (kopie výpisu z bankovního účtu) 
- výpis z analytického účtu, kde je přidělena dotace v účetnictví organizace vedena samostatně 
- propagační materiály a fotografie související s účelem poskytnuté dotace včetně propagace města na 

svých webových stránkách 
- průběžná zpráva o činnosti za II. pololetí roku 2022 nebo závěrečná zpráva za celý rok 2022 
- dokumenty dle čl. IV. odst. 2 a 4 této smlouvy. 

b) výkaz zisku a ztrát (ke dni 31. 12. 2022) za společnost předložit nejpozději do 30. 6. 2023 

c) rozvahy (ke dni 31. 12. 2022) za společnost předložit nejpozději do 30. 6. 2023 

d) výroční zprávu za rok 2022 předložit nejpozději do 30. 6. 2023 (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 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 zaslat odkaz na činnost v elektronické podobě na pověřeného pracovníka Odboru školství, 
kultury a sportu služeb uvedeného v záhlaví této smlouvy jako kontaktní osoba, pokud tak již neučinil v předchozích 
letech.  
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3. Příjemce se zavazuje uvádět logo statutárního města Ústí nad Labem ve správném formátu a ve vhodné velikosti na 
všech propagačních 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 . 

4. 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 

 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. 

 
5. 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. 

 
6. Příjemce doloží skutečnosti dle odst. 2 a 4 tohoto článku takto: 

 vytištěný e-mail o zaslání odkazu dle odst. 2 tohoto článku 

 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 (plachta, banner, X-banner, rollup, nafukovací 

brána, reklamní kapka aj.) 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.   
 

 

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 
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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 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.  
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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 předloží příjemce písemný doklad (výpis z účtu či doklad o převodu finančních 
prostředků). 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. 
 

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. 
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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. 

 
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. 
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6. Příjemce svým podpisem stvrzuje správnost údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, především pak název / jméno 
a příjmení, 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. V. a v jednotlivých 
kategoriích dotačního Programu, Čerpání a finanční vypořádání dotace uvedené v čl. IX. a Závěrečná ustanovení 
uvedená v čl. XI.  

 

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“ 
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 takto: 
a) dotace bude poskytnuta do 15 pracovních dnů po předložení bezchybného finančního vypořádání dotace č.  

smlouvy SML……, schválené Zastupitelstvem města Ústí nad Labem dne 7. 3. 2022, usn. č. 357/27Z/22 (tzn. 
finanční vypořádání uvedené dotace, bude nejprve zkontrolováno a poté bude vyhotoven zápis o provedené 
kontrole).  

b) jednorázově ve výši ……… Kč (slovy: ……….. korun českých) 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_2022_vzorová_smlouva_a_mládež_II_část.pdf k usnesení č. 380/28Z/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 2022: 

„Podpora tradičních kolektivních a individuálních sportů – práce s mládeží do 20 let“  
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 
2022 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem““ (dále jen „Program“), který byl schválen Radou města Ústí nad 
Labem dne 15. 12. 2021 usnesením č. 2379/98R/21. 
 

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 2022. Finanční vypořádání dotace musí být v souladu s 

podmínkami, které jsou součástí vyhlášeného dotačního programu. Finanční 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).  

 
7. Příjemce je povinen předložit poskytovateli v termínu dle čl. III. odst. 10 této smlouvy finanční vypořádání dotace na 

formuláři „Finanční vypořádání dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v oblasti sportu 2022“ (dále jen 
„Vypořádání dotace“) a soupisem všech prvotních účetních a dalších dokladů prokazujících vznik uznatelných 
nákladů (viz Program). Příjemce doloží Vypořádání dotace kopiemi všech prvotních účetních a dalších dokladů  
(včetně výpisů z banky a výdajových podkladních dokladů) prokazujících čerpání dotace a dalšími přílohami 
uvedenými ve formuláři Vypořádání dotace nebo v Programu. 
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8. Náklady předkládané do Vypořádání dotace musí souhlasit s rozpočtem, který byl předložen při podání 

žádosti (sloupec: z toho celková výše požadované dotace), případně v žádosti o změnu údajů dotace. V případě 
změny rozpočtu „požadované/schválené dotace“ je nutné požádat o změnu na formuláři „Žádost o změnu údajů 
dotace v oblasti sportu 2022“ a to v návaznosti na podanou žádost o dotaci pro rok 2022 (je možné podat pouze 
jednu žádost s každým vypořádáním dotace při změně rozpočtu činnosti a to minimálně 15 dní před termínem 
vypořádání dotace uvedeným v čl. III. odst. 10). 

 
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 dotace nejpozději do 28. 2. 2023 

 k formuláři „Finanční vypořádání dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v oblasti sportu 
2022“ se v čitelné podobě dokládá: 
- rekapitulace jednotlivých dokladů podle druhu nákladů (viz příloha č. 1 formuláře Vypořádání dotace). 
- úplná složka účetních dokladů, které jsou nárokovány jako čerpání dotace, a to ve fotokopii. Ve 

vypořádání dotace se nedokládají kopie smluv. Originály smluv budou zkontrolovány samostatně 
v sídle poskytovatele dotace nebo v sídle příjemce dotace dle předchozí dohody. Z kontroly bude 
proveden zápis. 

- doklad o přijetí dotace (kopie výpisu z bankovního účtu) 
- výpis z analytického účtu, kde je přidělena dotace v účetnictví organizace vedena samostatně 
- propagační materiály a fotografie související s účelem poskytnuté dotace včetně propagace města na 

svých webových stránkách 
- průběžná zpráva o činnosti za II. pololetí roku 2022 nebo závěrečná zpráva za celý rok 2022 
- dokumenty dle čl. IV. odst. 2 a 4 této smlouvy. 

b) výkaz zisku a ztrát (ke dni 31. 12. 2022) za společnost předložit nejpozději do 30. 6. 2023 

c) rozvahy (ke dni 31. 12. 2022) za společnost předložit nejpozději do 30. 6. 2023 

d) výroční zprávu za rok 2022 předložit nejpozději do 30. 6. 2023 (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. 
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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 zaslat odkaz na činnost v elektronické podobě na pověřeného pracovníka Odboru školství, 
kultury a sportu uvedeného v záhlaví této smlouvy jako kontaktní osoba, pokud tak již neučinil v předchozích letech. 

3. Příjemce se zavazuje uvádět logo statutárního města Ústí nad Labem ve správném formátu a ve vhodné velikosti na 
všech propagačních 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 . 

4. 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 

 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. 

 
5. 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. 

 
6. Příjemce doloží skutečnosti dle odst. 2 a 4 tohoto článku takto: 

 vytištěný e-mail o zaslání odkazu na činnost dle odst. 2 tohoto článku 

 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 (plachta, banner, X-banner, rollup, nafukovací 

brána, reklamní kapka aj.) 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. 
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V případě zničení nebo ztráty propagačních komponentů bude požadována plná úhrada.   
 

 

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 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. 
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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 předloží příjemce písemný doklad (výpis z účtu či doklad o převodu finančních 
prostředků). 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, 
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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 

 
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. 
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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 / jméno 

a příjmení, 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. V. a v jednotlivých 
kategoriích dotačního Programu, Čerpání a finanční vypořádání dotace uvedené v čl. IX. a Závěrečná ustanovení 
uvedená v čl. XI.  

 

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 
                    
         


