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NÁVRH USN. ZM/N 3138
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. r  o  z  h  o  d  u  j  e  
   o poskytnutí účelové dotace pro Jablonecké kulturní a informační

centrum, o.p.s., se sídlem Kostelní 1/6, Jablonec n.
N. IČ 28686454  na rok 2021 z  rozpočtu statutárního města ve
výši 336 tis. Kč dle důvodové zprávy.
 

B. s  c  h  v  a  l  u  j  e  
   smlouvu o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním městem

Jablonec nad Nisou a společností Jablonecké kulturní a
informační centrum, o.p.s., se sídlem Kostelní 1/6, Jablonec
n. N., IČ 28686454  v předloženém znění.

Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou, www.mestojablonec.cz
tel.: 483 357 111, fax: 483 357 353, e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz



Důvodová zpráva

Zastupitelstvu  města  je  na  dnešní  jednání  předkládán  ke  schválení  návrh  na 
poskytnutí  účelové  dotace  na  r.  2021  pro  společnost  Jablonecké  kulturní  a 
informační centrum, o.p.s.

Společnost požádala o poskytnutí účelové dotace ve výši 336 tis. Kč v souladu se 
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, a Pravidly finančního řízení a kontrol organizací schválenými 
radou města.

V souvislosti  se  zřízením  nové  městské  organizace  Kultura  Jablonec,  p.o.  a 
ukončením činnosti Jabloneckého kulturního a informačního centra, o.p.s (dále jen 
JKIC)  bylo  na  Zastupitelstvu  města  konaném  dne  17.  12.  2020  usnesením 
ZM/193/2020  schváleno  darování  nemovitého  majetku  (technického  zhodnocení 
fary, která je ve vlastnictví města a byla společností JKIC pronajímána) z vlastnictví 
JKIC na statutární město Jablonec nad Nisou. Objekt  bývalé fary je nyní spolu 
s technickým zhodnocením pronajímán společnosti Kultura Jablonec, p.o.
Technické  zhodnocení  realizované  v průběhu  roku  2012  společností  JKIC  bylo 
zařazeno v majetku JKIC a v případě jeho převodu na město se jedná o poskytnutí 
služby  (převodu  práva)  pronajímateli  a  vzniká  povinnost  přiznat  daň  z přidané 
hodnoty z tohoto plnění. Vzhledem k tomu, že se jedná o bezúplatný převod, bude 
společností  JKIC  přiznána  a  odvedena  daň  z přidané  hodnoty  z ceny  podle 
znaleckého posudku. Dle znaleckého posudku byla stanovena hodnota technického 
zhodnocení ve výši 1 934 112 Kč. Jedná se o hodnotu plnění včetně daně, výše DPH 
vypočítaná v souladu s § 37 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty je 
335 672,40  Kč.  Společnost  JKIC  má  povinnost  vystavit  daňový  doklad  a  daň 
z přidané hodnoty v této výši z bezúplatného převodu přiznat a odvést. Město bude 
mít následně na základě tohoto daňového dokladu možnost uplatnit si nárok na 
odpočet za podmínky, že nemovitý majetek bude následně sloužit k činnosti, která 
je zdanitelným plněním. Pronájmem nemovitosti společnosti Kultura Jablonec, p.o. 
a odvodem DPH z nájmu bude tato podmínka splněna.
Dotace  společnosti  JKIC  na  odvod  DPH  bude  městu  prostřednictvím  uplatnění 
nadměrného odpočtu vrácena v plné výši. Společnost JKIC je čtvrtletním plátcem, 
povinnost  přiznat  a  odvést  DPH  má  tedy  v termínu  do  25.  4.  2021,  město  je 
měsíčním plátcem DPH, odpočet  si  tedy může uplatnit  už za dřívější  zdanitelné 
období.

Materiál projednal finanční výbor na svém jednání dne 8.3.2021 a doporučil ho ke 
schválení.

Příloha: 
Žádost o individuální dotaci z rozpočtu SMJN
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMJN
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Datum přijetí žádosti: 
PID: 

PSČ
E-mail

Banka

E-mail

rok 2021

Společnost Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s. se zabývá třemi základními okruhy činností: 
cestovním ruchem, kulturou a ekologií. Tyto činnosti jsou zajišťovány čtyřmi částečně samostatnými subjekty, 
které spolu úzce spolupracují a jejichž fungování se často vzájemně prolíná. V roce 2015 společnost začala 
také provozovat digitalizační centrum.

1. Městské a regionální turistické informační centrum - zastupuje destinační management Jizerských hor, 
provozuje Turistické informační centrum a je přirozeným koordinátorem ostatních informačních center v regionu. 
Dále vydává knihy, tiskoviny, prezentuje město a region na výstavách a veletrzích v tuzemsku i zahraničí, 
udržuje a rozvíjí webové a facebookové stránky společnosti, podílí se na tvorbě nových turistických produktů.

2. Dům Jany a Josefa V. Scheybalových – rozvíjí činnost v oblasti kultury, osvěty a vzdělávání. V přízemí domu 
funguje výše zmíněné Turistické informační centrum, v prvním patře Městská galerie My a v patře druhém se 
nachází Památník manželů Jany a Josefa V. Scheybalových, který zprostředkovává dílo a odkaz těchto 
významných osobností laické i odborné veřejnosti (muzejní expozice, knihovna a studovna). Pořádají se zde 
tematické výstavy a doprovodné akce se vztahem ke kulturní historii města a regionu Jizerských hor. Aktivity a 
cíle vyplývají z  projektu „Transformace fary č. p. 1 na Dům Jany a Josefa V. Scheybalových“, které musí 
společnost v době udržitelnosti projektu plnit.

3. Centrum ekologické výchovy - poskytuje služby dětem z mateřských a základních škol a také široké 
veřejnosti. Formou ekologických výukových programů a různých akcí pro veřejnost se snaží vzbudit zájem o 
přírodu, zajímavou formou o ní podává informace a vysvětluje také tradice venkovského života, čímž vede děti 
k principům trvale udržitelného rozvoje.

4. Kostel sv. Anny – na základě rozhodnutí městského zastupitelstva z 21. března 2013 byl kostel sv. Anny od 
1. dubna 2013 svěřen do programové péče společnosti. Došlo k tomu zejména s ohledem na přeměnu bývalé 
fary při kostele sv. Anny na Dům Jany a Josefa V. Scheybalových, který společnost JKIC také spravuje.  Od 1. 
4. 2013 tedy veškeré programové a kulturní dění v kostele sv. Anny připravuje, organizuje a pořádá společnost 
JKIC.

INFORMACE O  POŽADOVANÉ DOTACI

Název projektu/činnosti Úhrada DPH z důvodu darování technického zhodnocení fary z vlastnictví příjemce do vlastnictví 
poskytovatele 

Statutární město Jablonec nad Nisou

Oblast, na kterou je 
dotace požadována

KostelníUlice
Obec Jablonec nad Nisou

info@jablonec.com

Statutární zástupce nebo jiná 
osoba zastupující žadatele *

724 547 428Telefon

TelefonKontaktní údaje

ředitel společnostiFunkce, popř. jiný právní důvod zastoupení
voboril@jablonec.com

ŽÁDOST O INDIVIDUÁLNÍ DOTACI Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA 
JABLONEC NAD NISOU                        

     číslo žádosti                                                                                                                                   
/2021

WWW stránky
Komerční banka, Jablonec n. Nisou

774 667 677
www.jablonec.com
43-3586560227/0100
Jméno

Číslo a datum registrace právní 
subjektivity Spisová značka O 252 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem - právní subjekt založen 30. 12. 2008

Název / jméno žadatele                                        
(přesný název dle registrace,                u fyzické 
osoby datum narození)                                     

IČ 28686454

Jablonecké kulturní a informační centrum,o.p.s.

Právní forma

INFORMACE O ŽADATELI

Obecně prospěšná společnost

Petr Vobořil

Sídlo/adresa žadatele
Č. orient./pop.

46601
1 / 6

Bankovní spojení (č. účtu)

Zaměření činnosti žadatele

Identifikace osob, v nichž má 
žadatel přímý podíl a výše 
tohoto podílu ***

Žádné osoby

Identifikace osob s podílem    v 
osobě žadatele **

Požadovaná výše dotace 336.000,-

sport a tělovýchova prevence kriminality

kultura

výchova a vzdělávání

sociální péče a zdravotnictví

životní prostředí posílení kontaktu s partnerskými městy

reprezentace města

protidrogová prevence

podpora rodin

ostatní - uveďte:
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E-mail

Zaškrtněte k žádosti fyzicky přiložené přílohy

Ostatní přílohy:

ŽADATEL PROHLAŠUJE, ŽE

�

�

�

kopie stanov či jiného dokladu o práv. subjektivitě

kopie dokladu o přidělení identifikačního čísla

kopie dokladu opravňující osobu (statutárního zástupce) jednat 
jménem příjemce dotace

kopie dokladu o aktuálním bankovním spojení

*** uveďte další subjekty, které žadatel spoluvlastní, a výši vlastnického podílu
** uveďte další subjekty, kterými je žadatel spoluvlastněn, a výši vlastnického podílu

Telefon

2.4    jiné zdroje

2.3.4   fondy EU 

* platí pouze, je-li žadatel právnickou osobou

336 000,00
336 000,00

PŘÍLOHY:

osoba zastupující osobu žadatele předloží doklad opravňující ji zastupovat

 2.   Předpokládané ZDROJE financování nákladů

1.1    neinvestiční

775 585 062 dobrovska@jablonec.com

336 000,00

Odůvodnění žádosti

1.1.1 Materiál
1.1.2 Energie

ROZPOČET POŽADOVANÉ DOTACE                                                                                                                                    (Vyplňujte pouze BÍLÁ 
políčka v tabulce)                                                                                                                               

Cílová skupina

1.1.2021 - 31.5.2021

Jablonec nad Nisou

-

Společnost Jablonecké kulturní a informační centrum je společnost zřízená statutárním městem Jablonec nad 
Nisou (Zakládací listina: schválená Zastupitelstvem města Jablonec nad Nisou dne 23. 10. 2008 (usnesení 
č.406/2008). Co by nezisková organizace nedisponuje dostatečnými finančními prostředky na pokrytí úhrady 
DPH, vzniklého na základě darování technického zhodnocení fary z vlastnictví žadatele do vlastnictví 
poskytovatele (statutárního města Jablonce nad Nisou).

1.1.3 Služby
1.1.4 Osobní náklady
1.1.5 Ostatní (specifikujte)

2.3.5   kraj    

1.2    investiční

2.1    vlastní zdroje žadatele

2.3.2   ostatní rezorty státní správy

0,002.3    další veřejné zdroje financování - uveďte vždy konkrétního poskytovatele
2.3.1   ministerstva

2.2    dotace požadovaná od statutárního města Jablonec nad Nisou 

2.3.3   jiné obce

 1. Předpokládané NÁKLADY celkem 

2.3.7  nadace

336 000,00

Jméno

Účel použití dotace (popis 
projektu, činnosti)

Věra DobrovskáOsoba odpovědná za realizaci 
projektu/činnosti

se seznámil  se Zásadami  pro  poskytování  dotací a peněžitých darů z rozpočtu statutárního  města Jablonec nad Nisou,

nedluží finanční prostředky městu nebo jím zřízeným organizacím a založeným společnostem,

na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz, nebylo proti němu zahájeno insolvenční řízení, nebyl zrušen konkurz pro nedostatek majetku 
nebo není v likvidaci,

Finanční prostředky dotace budou použity výhradně na úhradu DPH vzniklého z důvodu darování technického 
zhodnocení budovy čp.1 nacházející se na st.p.č.2 (dále jako objekt fary) v katastrálním území Jablonec nad 
Nisou, které bylo provedeno jako rekonstrukce objektu fary v roce 2010 a následujících letech.

Doba, v níž má být dosaženo 
účelu

* čestné prohlášení o platnosti dříve dodaných požadovaných příloh

jiné (např. Potvrzení o bezdlužnosti vůči SMJN) - uveďte v Ostatní příloze

2.3.6   sponzorské dary

336 000,00

Místo realizace





Smlouva o poskytnutí účelové dotace z     rozpočtu  

statutárního města Jablonec nad Nisou

ev. č. MMJN: SD/2021/0122

uzavřená ve vzájemné shodě mezi smluvními stranami:

Statutární město Jablonec nad Nisou

se sídlem: Mírové nám. 3100/19, 466 01, Jablonec nad Nisou

zastoupené: RNDr.  Jiřím  Čeřovským,  primátorem  města  a  Mgr.  Davidem  Mánkem, 
náměstkem primátora města

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č. ú. 121451/0100

IČ: 00262340

dále jen "poskytovatel"

a

Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s.

se sídlem: Kostelní 1/6, 466 01 Jablonec nad Nisou

zastoupené: Petrem Vobořilem, ředitelem společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 43-3586560227/0100

IČ: 28686454

registrované:  Obchodním rejstříkem vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

oddíl O, vložka 252

dále jen "příjemce"

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů tuto

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou.

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad 
Nisou  (dále  jen  „dotace“)  příjemci  pro  rok  2021  v její  celkové  výši  336  tis. Kč  (slovy 
třistatřicetšesttisíc korun českých).

2. Smluvní  strany  uzavírají  tuto  smlouvu  o  poskytnutí  dotace  z  rozpočtu  statutárního  města 
Jablonec  nad  Nisou  na úhradu DPH z  důvodu darování  technického  zhodnocení  fary 
z vlastnictví příjemce do vlastnictví poskytovatele.

3. Příjemce dotace je povinen uskutečnit závazky vyplývající z účelu stanoveného v čl. I. odst. 2 
této smlouvy, jakož i splnit veškeré další podmínky vyplývající z této smlouvy.

II. Základní ustanovení

1. Dotace  dle  čl.  I.  odst.  1  této  smlouvy  se  poskytuje  výhradně  za  účelem  vymezeným 
v čl. I. odst. 2 této smlouvy.
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2. Na poskytnutí dotace není právní nárok.

III. Povinnosti příjemce a podmínky vyúčtování dotace

1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci  nejpozději  do 31.5.2021. Prostředky nelze převádět  do 
následujícího roku.

2. Příjemce je  povinen  řídit  se  „Pravidly  finančního  řízení  a  kontrol  organizací  založených  a 
zřízených  městem  Jablonec  nad  Nisou“,  schválenými  Radou  města  Jablonec  nad  Nisou, 
v platném znění.

3. O použití  a využití  poskytovatelem poskytnutých peněžních prostředků je  příjemce povinen 
vést samostatnou (analytickou) průkaznou evidenci. Obsahem této evidence musí být zejména 
přehled  o  čerpání  a  použití  poskytnutých  peněžních  prostředků  a  o  vrácení  nepoužitých 
peněžních prostředků do rozpočtu poskytovatele. Tato evidence musí být podložena účetními 
doklady ve smyslu zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění.

4. Příjemce dotace je povinen písemně předložit nejpozději do 30.6.2021 vyúčtování poskytnuté 
dotace, které je finančním vypořádáním ve smyslu §10a odst. 1 písm. d) zák. č. 250/2000Sb., a 
to formou vyčíslení nákladů, výnosů a hospodářského výsledku.

5. Příjemce nesmí převést dotaci (či její část) na jiné právnické či fyzické osoby.

6. V případě, že příjemce nevyčerpá dotaci v dohodnuté výši a ke stanovenému účelu, je povinen 
vrátit nedočerpanou část dotace v termínu do 30.6.2021.

7. Příjemce je povinen vrátit (uhradit) nevyčerpanou část dotace na bankovní účet poskytovatele 
č.121451/0100  vedený  u  Komerční  banky  a.s.,  jako  variabilní  symbol  platby  uvést  číslo 
smlouvy.

8. Příjemce  je  povinen  oznámit  poskytovateli  všechny  významné  změny  související  s jeho 
činností, případně s jeho osobou, zejména změny oproti údajům uvedeným v této smlouvě, a 
to bez zbytečného odkladu - nejpozději však do 10 dnů od účinnosti předmětné změny.

9. 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 neprodleně povinen oznámit 
poskytovateli  skutečnosti,  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.

10. V případě rozhodnutí o přeměně příjemce, fúzi, zániku s likvidací či rozdělení na dva či více 
samostatných  subjektů  v době  účinnosti  této  smlouvy,  je  příjemce  povinen  neprodleně 
kontaktovat  poskytovatele  za  účelem  sdělení  informace,  jak  poskytnutou  dotaci  vypořádat 
v návaznosti  na  tuto  skutečnost.  V případě,  že  dochází  u  příjemce  k zániku  s likvidací,  je 
příjemce povinen  vrátit  nedočerpané  prostředky  poskytovateli,  a  to  nejpozději  do  zahájení 
likvidace příjemce. V případě, že v důsledku zániku příjemce s likvidací není možné realizovat 
Projekt, na který byla poskytnuta dotace, je příjemce povinen vrátit celou částku poskytnuté 
dotace poskytovateli, a to nejpozději do zahájení likvidace příjemce. Pokud příjemce nevrátí do 
stanovených lhůt poskytnutou dotaci, stávají se prostředky dotace zadrženými ve smyslu ust. § 
22 a násl. zák. č. 250/2000 Sb., a bude tak následně postupováno dle tohoto zákona.

11. Příjemce se zavazuje, že při realizaci svých činností bude dbát dobrého jména poskytovatele a 
realizovat je v souladu s příslušnými právními předpisy.

IV. Kontrola dotace

1. Příjemce je povinen dle § 9 odst.  2 zákona č. 320/2001 Sb.,  o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů umožnit  poskytovateli  (resp. jeho k tomu příslušným orgánům) kontrolu 
hospodaření  příjemce  a  dodržování  účelu  a  podmínek,  za  kterých  byla  dotace  příjemci 
poskytnuta a čerpána.
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2. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli  na požádání veškerou potřebnou dokumentaci, 
účetnictví a účetní doklady, dokumentující všechny rozhodné skutečnosti pro ověření způsobu 
čerpání  a využití  dotace a plnění  podmínek této smlouvy,  a to po dobu 5 let,  po kterou je 
příjemce  povinen  dle  §  31  odst.  2.  písm.  b)  a  c)  zákona  o  účetnictví  uschovávat  účetní 
záznamy a účetní doklady.

V. Sankce za porušení podmínek a výpověď smlouvy

1. Pokud příjemce dotace, poskytnuté dle této smlouvy, nesplní povinnosti uvedené v čl. III. a IV. 
této smlouvy, může být všem dalším žádostem příjemce o poskytnutí dotace nevyhověno.

2. Příjemce bere na vědomí, že porušení povinností stanovených touto smlouvou bude řešeno 
jako porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech  územních  rozpočtů,  v platném  znění,  a  to  v případě  pokud  příjemce  nesplní 
povinnost k vrácení dotace nebo její části dobrovolně na výzvu poskytovatele.

3. Za nedodržení níže uvedených podmínek stanovených v této smlouvě se uloží nižší odvod a to 
v případě, pokud příjemce neprovedl opatření k nápravě do 20 dnů od prokazatelně doručené 
výzvy k jejich provedení.

3.1. za  nesplnění  povinnosti  příjemce  vrátit  nevyčerpanou  resp.  neprofinancovanou  část 
poskytnuté  dotace  (finančních  prostředků)  v  termínu dle  čl.  III,  odst.  6  této  smlouvy  bude 
stanoven odvod ve výši uvedené níže v tabulce

časové rozmezí výše odvodu z poskytnuté dotace
21 – 30 kalendářních dnů vč. 5%
31 – 40 kalendářních dnů vč. 10%

3.2. za porušení povinnosti příjemce doložit  úplné finanční vypořádání v termínu vyúčtování 
dle  čl.  III.  odst.  4  této  smlouvy,  bude  stanoven  v závislosti  na  lhůtě  doplnění  chybějících 
dokladů odvod ve výši uvedené níže v tabulce

časové rozmezí výše odvodu z poskytnuté dotace
21 – 30 kalendářních dnů vč. 3%
31 – 40 kalendářních dnů vč. 5%

3.3. za porušení povinnosti příjemce doložit finanční vypořádání  v termínu vyúčtování dle čl. 
III. odst. 4 této smlouvy, bude stanoven odvod ve výši uvedené níže v tabulce

časové rozmezí výše odvodu z poskytnuté dotace
21 – 30 kalendářních dnů vč. 5%
31 – 40 kalendářních dnů vč. 10%

3.4. Za nesplnění povinnosti příjemce neprodleně, nejpozději však do stanoveného termínu, 
informovat poskytovatele o změnách dle čl. III odst. 8 této smlouvy bude stanoven odvod ve 
výši 2% z poskytnuté dotace.

3.5. Za nesplnění povinnosti příjemce vést samostatnou průkaznou účetní evidenci dle čl. III. 
odst. 3. této smlouvy v případě, že poskytnutá dotace byla využita v souladu s účelem Projektu 
a její využití je prokázáno, bude stanoven odvod ve výši 3% z poskytnuté dotace. 

4. Veškeré platby  jako důsledky  porušení  závazků provede příjemce formou bezhotovostního 
převodu  na  účet  poskytovatele,  případně  může  být  částka  za  porušení  závazků  řešena 
poskytovatelem tak,  že o tuto částku sníží  poskytovanou dotaci  ze svého rozpočtu,  event. 
oběma způsoby.

5. Vztah založený touto smlouvou lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran 
anebo písemnou výpovědí. Dohoda o ukončení této smlouvy musí být v souladu s ust. § 167 
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zák.  č.  500/2004  Sb.,  správní  řád,  písemná a  musí  v ní  být  uvedeny  důvody,  které  vedly 
k ukončení této smlouvy, včetně způsobu vzájemného vypořádání práv a povinností smluvních 
stran.

6. Smlouvu lze vypovědět v případě, dojde-li ze strany příjemce k závažnému porušení smlouvy. 
Závažným porušením se zejména rozumí:

a) použití  dotace  (případně  její  části)  v  rozporu  s  účelem,  který  je  stanoven touto 
smlouvou

b) nedodržení termínu pro použití dotace stanoveného v této smlouvě 
c) neumožnění poskytovateli provést kontrolu dle čl. IV. této smlouvy.

Výpověď musí  být  písemná,  s uvedením důvodu.  Výpovědní  doba činí  2 měsíce a počíná 
běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé 
smluvní straně.

7. V případě ukončení smluvního vztahu výpovědí je příjemce dotace povinen provést vyúčtování 
dotace a vrátit na bankovní účet poskytovatele nevyčerpanou část dotace, a to do 30 dnů po 
uplynutí výpovědní lhůty.

8. Pokud  v době  plnění  smlouvy  dojde  z jakýchkoliv  důvodů  k ukončení  činnosti  příjemce,  je 
příjemce povinen provést vyúčtování dotace a vrátit na účet poskytovatele nevyčerpanou část 
dotace,  a  to  do  30  dnů  od  ukončení  činnosti  příjemce  nebo  uplatnění  tohoto  smluvního 
ustanovení ze strany poskytovatele v případě jiných závažných změn. 

VI. Zvláštní ujednání

1. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého názvu, adresy (sídla), účelu čerpání dotace a 
výše poskytnuté dotace, případně dalších údajů uvedených ve zvláštních právních předpisech, 
a  to  na  webových  stránkách  určených poskytovatelem.  Příjemce bere  na vědomí,  že  tato 
smlouva bude vedena v evidenci  smluv,  která je  veřejně přístupná a která obsahuje  údaje 
zejména  o  smluvních  stranách,  předmětu  smlouvy,  výši  finančního  plnění  a  datum  jejího 
podpisu.

2. Příjemce svým podpisem souhlasí   s tím, že správce daně může sdělit poskytovateli dotace, 
zda je příjemce dlužníkem na odvodu za porušení rozpočtové kázně (zákon č. 280/2009 Sb., 
daňový řád). Tento souhlas se vydává pouze pro účely poskytnutí dotace z rozpočtu města.

3. Smluvní  strany  souhlasně  prohlašují,  že  žádný  údaj  v této  smlouvě  není  označován 
za obchodní tajemství.

4. Poskytnutá dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole,  ve znění  pozdějších předpisů,  a vztahují  se tak na ni  všechna ustanovení  tohoto 
zákona.

5. V případě neplnění povinností z této smlouvy pro příjemce vyplývající má poskytovatel právo 
odstoupit od této smlouvy.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se stává platnou dnem podpisu oběma smluvními stranami. Poskytovatel dotace 
obdrží 3 vyhotovení této smlouvy a příjemce dotace obdrží 1 vyhotovení; všechna 4 vyhotovení 
mají stejnou právní relevanci.

2. Tato smlouva se stává účinnou dnem jejího zveřejnění  v souladu se zák. č.  340/2015 Sb., 
zákon  o  registru  smluv,  na  oficiálních  webových  stránkách  Portálu  veřejné  správy  na  síti 
internet  (http://portal.gov.cz/portal/)  v příslušném  registru  smluv.  Obě  smluvní  strany  se 
výslovně dohodly, že smlouvu včetně jejích všech případných dodatků zveřejní v příslušném 
registru smluv poskytovatel.

3. Právní vztahy plynoucí z této smlouvy se výhradně řídí českým právním řádem, zejména pak 
zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

4. Tato smlouva byla schválena usnesením č. ZM/…………./2021 ze dne 18.3.2021.

5. Jakékoliv  změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 
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dodatků na základě dohody obou smluvních stran.

6. Není-li  v této  smlouvě  uvedeno  jinak,  je  k právnímu  jednání  podle  této  smlouvy  jménem 
poskytovatele oprávněna kontaktní osoba uvedená v záhlaví této smlouvy nebo jiný pověřený 
zaměstnanec Magistrátu města Jablonce nad Nisou.

7. Příjemce  prohlašuje,  že  veškeré  údaje  a  informace  obsažené  v  této  smlouvě,  jakož  i  v 
souvisejících  přílohách  a  podkladech  jsou  správné  a  pravdivé  a  v souladu  s  příslušnými 
předpisy.

8. Obě  smluvní  strany  si  řádně  přečetly  obsah  této  smlouvy  a  souhlasí  bez  výhrad  s  jejím 
obsahem a v této smlouvě uvedenými podmínkami.

 

 

V Jablonci nad Nisou dne: V Jablonci nad Nisou dne: 

za poskytovatele: za příjemce:

……………………………………..... …………………………………………….
RNDr. Jiří Čeřovský Petr Vobořil

                primátor      ředitel

……………………………………..…

Mgr. David Mánek

náměstek primátora

Za věcnou správnost: Ing. Diana Zappeová, ekonom humanitního odboru
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