
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

KS-ČJ/87482-19/VOJ
ev. č. 0409/2019

uzavřená podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů a podle části páté (§§ 159 -  170) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

ve znění pozdějších předpisů

Poskytovatel: obec Kobylnice
adresa: Na Budínku 240, 664 51 Kobylnice
tel/fax:
IČO: 00488160
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu: _
zastoupený: Ing. Lubomírem Šmídem, starostou
(dále jen „poskytovatel") na straně jedné

a

Příjemce: Město Šlapanice
adresa: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
tel/fax: 533304342,533304311
IČO: 00282651
DIČ: CZ00282651
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 23122641/0100
zastoupený: Mgr. Michaelou Tměnou, starostkou
(dále jen „příjemce“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí Investiční dotace 
z rozpočtu obce Kobylnice

Článek I.
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a zákonem č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, obojí v platném znění, a v souladu s „Dohodou 
o spolufinancování investičních a neinvestičních výdajů Základní školy Šlapanice" (KS-ČJ/114966-18/VOJ, 
ev. č. 0344/2018) je účelové poskytnutí investičn(_ dotace z rozpočtových prostředků obce Kobylnice na 
spolufinancování projektu „Rozšíření kapacit ZŠ Šlapanice“ na základě žádosti města Šlapanice ze 
dne 15.11.2019, č.j. KS-ČJ/87475-19/VOJ (příloha č. 2).

Článek II.
Výše poskytované podpory

Dotace k účelu specifikovanému v čl. I smlouvy se poskytuje ve výši 7,60 % z celkových investičních 
nákladů projektu dle přílohy č. 1 smlouvy, tj. 13.423.376,74 Kč (slovy: třináct milionů čtyři sta dvacet 
tři tisíc tři sta sedmdesát šest korun sedmdesát čtyři haléřů) formou šesti plateb v následující výši 
a době splatnosti:

číslo platby splatnost částka v Kč
1 31.12.2019 2.208.383,00
2 30.06.2020 2.242.999,00
3 30.06.2021 2.242.999,00
4 30.06.2022 2.242.999,00
5 30.06.2023 2.242.999,00
6 30.06.2024 2.242.997,74
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Článek III.
Povinnosti příjemce

KS-ČJ/87482-19/VOJ
ev. č. 0409/2019

Příjemce se zavazuje:
a) použít dotací co nejhospodárnějí a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy specifikovaným v čí. I. 

a v souladu s „Dohodou o spolufinancování Investičních a neinvestičních výdajů Základní školy 
Šlapanlce", a to na výdaje realizované nejpozději do 31.12.2020,

b) při financování nákladů spojených s akcí postupovat v souladu s platným zákonem o veřejných 
zakázkách,

c) vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání dotace,
d) jakékoliv změny v realizaci akce případně i v čerpání dotace provést jen po předchozím písemném 

souhlasu poskytovatele,
e) nepřevést majetek, který bude pořízen z poskytnuté dotace na jiného majitele, nebo dát jako předmět 

zástavy. V odůvodněných případech může poskytovatel na základě písemné žádosti příjemce povolit 
výjimku ze zákazu převodu majetku pořízeného z dotace; převod majetku pořízeného z dotace je 
podmíněn předchozím písemným souhlasem poskytovatele.

f) neposkytovat dotaci jiným fyzickým či právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu nákladů 
spojených s realizací akce, nepoužít prostředky z příspěvku na jiné účely,

g) oznámit neprodleně poskytovateli změnu všech identifikačních údajů uvedených v této smlouvě a změny 
struktury příjemce, vč. přeměny a zrušení s likvidací nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy tyto změny 
nastaly,

h) předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování akce po skončení výstavby všech objektů a vypořádání 
případných dotací od třetích stran nejpozději do 28.02.2021. Za tím účelem je příjemce povinen doložit 
poskytovateli doklady, prokazující využití dotace v souladu s uzavřenou smlouvou. Jedná se zejména 
o kopie účetních dokladů, tj. účtenek, výdajových a příjmových dokladů, faktur, příp. smluv a bankovních 
výpisů, prokazujících provedení úhrady vykazovaných výdajů, včetně originálů k nahlédnutí. 
K vyúčtování dotace příjemce přiloží věcný soupis jednotlivých položek vynaložených nákladů.,

i) pokud ho poskytovatel požádá, podat informace o aktuální výši čerpání,
j) za účelem ověření plnění povinností, vyplývajících z této smlouvy, vytvořit podmínky k provedení 

kontroly vztahující se k realizaci projektu. Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí č. 416/2004 
Sb. k zákonu o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, kontrolovat dotované aktivity a účelnost 
využití poskytnuté dotace a v případě zjištění nesrovnalosti požadovat vysvětlení a doplnění příslušných 
dokladů,

k) vrátit finanční dotaci nebo její část v případě, že nebyla vyčerpána, nebyla využita v souladu 
s uzavřenou smlouvou nebo nebyla řádně vyúčtována.

Daň z přidané hodnoty nesmí být hrazena z dotace v té výši, v jaké si příjemce dotace uplatní odpočet daně
z přidané hodnoty na vstupu podle zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, že dodatečně uplatní
odpočet DPH, je povinen uplatněnou část čerpané dotace vrátit.

Článek IV.
Kontrola, sankce

1) V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen vrátit nevyčerpané prostředky spolu 
s vyúčtováním nejpozději do 30 dnů od oznámení o zrušení s likvidací na účet poskytovatele., 
Poskytovatel rozhodne o dalším využití majetku pořízeného z dotace, právo příjemce nakládat s tímto 
majetkem je vázáno na písemný souhlas poskytovatele.

2) Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., kontrolou ověřovat hospodárnost 
a účelnost čerpání dotace vč. plnění podmínek této smlouvy. Ke kontrole je příjemce povinen předložit 
poskytovateli veškeré účetní doklady související s čerpáním dotace.

3) Příjemce je povinen splnit případná opatření, která mu budou uložena na základě kontrol zaměřených na 
čerpání poskytnutých finančních prostředků, a to v termínu, rozsahu a kvalitě dle požadavků 
stanovených příslušným kontrolním orgánem poskytovatele.

4) Každé neoprávněné použití nebo zadržení poskytnutých finančních prostředků je považováno 
za porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. v platném 
znění a poskytovatel je oprávněn řešit porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 
uvedeného zákona.
Za zvlášť hrubé porušení se považuje porušení povinnosti uvedené v čl. III. písm. a), b) a f).

5) Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně bude příjemci vyměřeno penále ve výši 1 promile 
z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše odvodu. Penále se počítá ode dne
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následujícího po dní, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsáni peněžních prostředků 
na účet poskytovatele. V případě porušení rozpočtové kázně podle § 22 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se penále 
počítá ode dne následujícího po dni, do kterého měl příjemce odvod na základě platebního výměru 
uhradit. Penále nižší než 1 000 Kč se neuloží.

6) Nepředloží-li příjemce dotace závěrečné vyúčtování dotace v termínu stanoveném v čl. III., bod j) 
a nesplní-lí tuto povinnost ani v náhradním termínu stanoveném mu poskytovatelem, je poskytovatel 
oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 promile z celé výše poskytnuté dotace za každý den 
prodlení.

KS-ČJ/87482-19/VOJ
ev. č. 0409/2019

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1) Příjemce prohlašuje a podpisem smlouvy stvrzuje, že byl před podpisem této smlouvy řádně a podrobně 
seznámen s podmínkami čerpání finančních prostředků dle této smlouvy, bere na vědomí všechny 
stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich plnění, stejně 
jako k plnění závazků vyplývajících mu z této smlouvy

2) Obě smluvní strany se zavazují, že při plnění podmínek dle této smlouvy, zejména při čerpání finančních 
prostředků, budou postupovat v souladu s pravidly týkajícími se veřejné podpory.

3) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

4) Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků na základě dohody obou 
smluvních stran.

5) Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí zák. č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zákona č. 500/2000 Sb., správní řád, 
v platném znění a příslušnými právními předpisy.

6) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž obě mají platnost originálu a každá ze smluvních 
stran obdrží po jednom vyhotovení.

7) Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich 
svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují 
své vlastnoruční podpisy.

8) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené ve smlouvě, včetně osobních údajů, 
budou zveřejněny v registru smluv, pokud se jedná o soukromoprávní smlouvu, jakož i smlouvu o 
poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). Město Šlapanlce zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.

Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích:
Tato smlouva byla projednána a schválena na 7. zasedání Zastupitelstva obce Kobylnice konaném dne
12.12.2019.

Tato smlouva byla projednána a schválena na 7. zasedání Zastupitelstva města Šlapanlce konaném dne
04.12.2019.

Přílohy:
Příloha č. 1: Stanovení finanční spoluúčasti obcí
Příloha č. 2: Žádost o poskytnutí investiční dotace na spolufinancování rozšíření kapacit ZŠ Šlapanice

V Kobylnicích dne: OBEC KOBYLNICE
Na Budínku 240 

664 5 1 Kobylnice

Ve Šlapanicích dne:

MĚSTO ŠLAPJ, ,  
Masarykovo nárftésu u 

GU4 51 t iS p ^ r ' r -

. /
příjemce
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Příloha č. 1: Stanovení finanční spoluúčasti obcí

Investičn í náklady d le sm luv (Kč)

pavilon F 120 631 271,23

sp . hala 38 914 464,88

kuchyně 29 916 980,00

celkem 189 462 716,11

Náklady na jedno tku  (Kč)

na 1 žáka 235 944

na 1 obyvatele 15 649

Obec Počet obyvate l Počet žáků
Spoluúčast (Kč)

60% (obyvate l) 40%  (žák) Celkem %

Blažovice 1 221 39 11 464 474 3 680 720 15 145 194,19 7,99

Jiříkov ice 910 34 8 544 366 3 208 833 11 753 199,37 6,20

Kobylnice 1 11 2 42 10 441 028 3 963 853 14 404 880,44 7,60

Ponětovice 413 38 3 877 828 3 586 343 7 464 170,61 3,94

Prače 965 12 9 060 784 1 132 529 10 193 313,37 5,38

Š lapanice 7 486 638 70 289 150 60 212 808 130 501 958,13 68,88

celkem 12 107 803 113 677 630 75 785 086 189 462 716,11 100

zaokrouhleno na koruny I [poslední splátka uvedena přesně na haléře |

Uhrazeno Spoluúčast D o ta c e -sp lá tk a
Celkem

2018 zůstatek 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 031 946,40 14 113 247,79 2 321 879,00 2 358 274,00 2 358 274,00 2 358 274,00 2 358 274,00 2 358 272,79 0,00 0,00 15 145 194,19

800 826,40 10 952 372,97 1 801 859,00 1 830 103,00 1 830 103,00 1 830 103,00 1 830 103,00 1 830 101,97 0,00 0,00 11 753 199,37

981 503,70 13 423 376,74 2 208 383,00 2 242 999,00 2 242 999,00 2 242 999,00 2 242 999,00 2 242 997,74 0,00 0,00 14 404 880,44

508 585,40 6 955 585,21 800 000,00 879 369,00 879 369,00 879 369,00 879 369,00 879 369,00 879 369,00 879 371,21 7 464 170,61

694 540,70 9 498 772,67 1 000 000,00 1 699 755,00 1 699 755,00 1 699 755,00 1 699 755,00 1 699 752,67 0,00 0,00 10 193 313,37

0,00 130 501 958,13 0,00 130 501 958,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 501 958,13

4  019 420,60 185 445 313,51 8 134 140,00 139 514 478,13 9 012 521,00 9 012 522,00 9 012 523,00 9 012 518,17 881 394,00 881 397,21 189 462 716,11



[[

MĚSTO ŠLAPANICE
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice

]

Obec Kobylnice 
zastoupená starostou 
Ing. Lubomírem Šmídem 
Na Budínku 240 
664 51 Kobylnice

Číslo jednací: 
Spisová značka: 
Vyřizuje/linka: 
E-mail:
Ve Šlapanicích dne: 
Datová schránka:

KS-ČJ/87475-19/VOJ
KS/9447-2019/VOJ
Jitka Vojtěšková/533 304 391
vojteskova@slapanice.cz
15.11.2019
2xfbbgj

Žádost o poskytnutí investiční dotace na spolufinancování rozšíření kapacit ZŠ 
Šlapanice
Město Šlapanice žádá obec Kobylnice na základě „Dohody o spolufinancování investičních 
a neinvestičních výdajů Základní školy Šlapanice" (KS-ČJ/114966-18/VOJ, ev. č. 0344/2018) 
o poskytnutí investiční dotace na spolufinancování projektu „Rozšíření kapacit ZŠ Šlapanice" 
-  výstavba nového pavilonu, nové sportovní haly a rozšířením školní kuchyně ZŠ Šlapanice, 
ve výši 7,60 % z celkových investičních výdajů projektu dle přílohy č. 1 žádosti, tj. celkem 
13.423.376,74 Kč ve formě šesti ročních plateb a to následovně:

číslo platby rok částka v Kč
1 2019 2.208.383,00
2 2020 2.242.999,00
3 2021 2.242.999,00
4 2022 2.242.999,00
5 2023 2.242.999,00
6 2024 2.242.997,74

Děkuji.
S pozdravem

Mgr. Michaela Trněná 
starostka

Přílohy:
Příloha č. 1: Stanovení finanční spoluúčasti obcí
Příloha č. 2: Další náklady města Šlapanice na rozšíření kapacity ZŠ
Příloha č. 3: Dohoda o spolufinancování investičních a neinvestičních výdajů Základní školy
Šlapanice" (KS-ČJ/114966-18/VOJ, ev. č. 0344/2018)
Příloha č. 4: Smlouva o dílo -  výstavba pavilonu C (KS-ČJ/48092-19/VOJ, ev. č. 0266/2019)
Příloha č. 5: Smlouva o dílo -  výstavba pavilonu F (KS-ČJ/58975-19/VOJ, ev. č. 0305/2019)
Příloha č. 6: Smlouva o dílo -  výstavba pavilonu G (KS-ČJ/58976-19/VOJ, ev. č. 0306/2019)
Příloha č. 7: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace

Digitálně podepsal Mgr. Michaela 
Trněná
Datum: 15.11.2019 12:05:23 +01:00
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