Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
číslo 78/2021

Smluvní strany:
Město Dobruška
sídlo: nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška
IČ: 00274879
DIČ: CZ0274879
zastoupené: Ing. Petrem Lžíčařem, starostou
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 1721571/0100
(dále jen poskytovatel), na straně jedné
a
MARTA, spol. s r. o.
sídlo: Radima Drejsla 138, 518 01 Dobruška
IČ: 15040429
DIČ: CZ15040429
zastoupená: Ing. Vítem Svobodou, jednatelem
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spis. zn. C 346
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a. s., č. účtu: 222913876/0600
(dále jen příjemce), na straně druhé
uzavírají v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a
§ 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace:

I.
1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci neinvestiční dotaci ve výši
60.000 Kč, slovy: šedesáttisíc korun českých (dále jen dotace).
2. Neinvestiční dotací se pro účely této smlouvy rozumí dotace, která musí být použita na úhradu
jiných výdajů než:
a) výdajů spojených s pořízením hmotného majetku dle § 26 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „cit. zákona“),
b) výdajů spojených s pořízením nehmotného majetku dle § 32a odst. 1 a 2 cit. zákona,
c) výdajů spojených s technickým zhodnocením, rekonstrukcí a modernizací ve smyslu § 33 cit.
zákona.
3. Dotace je poskytována na úhradu nákladů příjemce na provoz jeho pojízdné prodejny potravin
v místních částech města Dobrušky – Běstvinách a Domašíně. Blíže je účel poskytnutí dotace
specifikován v žádosti příjemce ze dne 31.07.2021.
4. Dotace bude příjemci poskytnuta převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této
smlouvy do 14 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
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5. Poskytovatel prohlašuje, že poskytnutí dotace podle této smlouvy je poskytnutím podpory de
minimis ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků
107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, které bylo zveřejněno
v Úředním věstníku Evropské unie č. L 352/1 dne 24. prosince 2013. Za den poskytnutí podpory de
minimis podle této smlouvy se považuje den, kdy tato smlouva nabude účinnosti.
6. Příjemce prohlašuje, že na jeho straně nenastaly žádné okolnosti, které by vylučovaly aplikaci
pravidla de minimis, především, že poskytnutím této dotace nedojde k takové kumulaci s jinou
veřejnou podporou ohledně týchž nákladů, která by způsobila překročení povolené míry veřejné
podpory, a že v posledních 3 letech mu nebyla poskytnuta podpora de minimis, která by v součtu s
podporou de minimis poskytovanou na základě této smlouvy překročila maximální částku povolenou
právními předpisy ES upravujícími oblast veřejné podpory (zejména nařízeními Komise).
7. Ukáže-li se prohlášení příjemce dle odst. 6 tohoto článku smlouvy nepravdivým, je poskytovatel
oprávněn tuto smlouvu vypovědět s výpovědní dobou 7 dnů běžící ode dne doručení výpovědi
příjemci. V takovém případě je příjemce povinen celou poskytnutou dotaci vrátit na účet
poskytovatele uvedený v této smlouvě, a to do 15 dnů od skončení smlouvy. Prostředky v této době
nevrácené se považují za zadržené prostředky ve smyslu ust. § 22 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
8. V případě rozdělení příjemce na dva či více samostatných podniků v období 3 let od nabytí
účinnosti této smlouvy je příjemce povinen neprodleně po rozdělení kontaktovat poskytovatele za
účelem sdělení informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této smlouvy rozdělit v Centrálním
registru podpor malého rozsahu.

II.
1. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použít výlučně v souladu s účelem poskytnutí dotace dle čl.
I. odst. 3 této smlouvy a v souladu s podmínkami stanovenými v této smlouvě. Příjemce je povinen
užít dotaci účelně a hospodárně.
2. Příjemce bere na vědomí, že uznatelnými náklady, které lze uhradit z Dotace, jsou pouze:
a) mzdové náklady,
b) pojištění vozidla,
c) silniční daň,
d) náklady na pohonné hmoty,
e) náklady na údržbu a opravy vozidla, jímž jsou služby pojízdné prodejny zajišťovány,
vynaložené a uhrazené příjemcem v období od 01.01.2021 do 10.12.2021 na provoz (poskytování
služeb) pojízdné prodejny potravin v příslušných místních částech města Dobrušky v týdenním
rozsahu uvedeném v odst. 4 tohoto článku smlouvy.
3. Je- li příjemce plátce daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) a může uplatnit odpočet DPH ve vazbě
na ekonomickou činnost, která zakládá nárok na odpočet daně podle § 72 odst. 1 zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“), a to v plné nebo částečné výši (tj. v
poměrné výši podle § 75 ZDPH nebo krácené výši podle § 76 ZDPH, popř. kombinací obou způsobů),
nelze z dotace uhradit DPH ve výši tohoto odpočtu DPH, na který příjemci vznikl nárok.
Pokud má příjemce (plátce daně) ve shodě s opravou odpočtu podle § 75 ZDPH, vypořádáním odpočtu
podle § 76 ZDPH a úpravou odpočtu podle § 78 až 78c ZDPH právo zvýšit ve lhůtě stanovené ZDPH
svůj původně uplatněný nárok na odpočet DPH, který se vztahuje na zdanitelná plnění hrazená včetně
příslušné DPH z dotace, je příjemce povinen upravit a vrátit poskytovateli část dotace ve výši
uplatněného odpočtu DPH, a to do jednoho měsíce ode dne, kdy příslušný státní orgán vrátil příjemci
uhrazenou DPH.
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4. Příjemce je povinen poskytovat v období ode dne nabytí účinnosti této smlouvy do dne 15.12.2021
služby pojízdné prodejny potravin v místních částech Města Dobrušky - Běstvinách a Domašíně
v tomto rozsahu:
- počet zastávek za týden v každé z místních částí
2
- délka jedné zastávky
1,5 h.
5. Příjemce je povinen použít dotaci nejpozději do 10.12.2021 a v této době též předložit poskytovateli
vyúčtování Dotace, a to na formuláři uveřejněném na webových stránkách Města
http://www.mestodobruska.cz/mesto/dokumenty-a-formulare/poskytovani-dotaci/.Přílohou vyúčtování
budou tyto dokumenty:
a) pro vyúčtování mzdových nákladů – tabulkový přehled s uvedením částek celkové čisté mzdy
jednotlivých pracovníků pojízdné prodejny (řidič, prodavačka) za daný měsíc, doklad o výplatě
mzdy – výpis z účtu, kde bude označena částka, která byla vynaložena na mzdy těchto
pracovníků, a doklad o stanovení části mzdy vynaložené v souvislosti se zajišťováním provozu
pojízdné prodejny v místních částech Dobrušky Běstviny a Domašín;
b) pro vyúčtování pojištění vozidla – příkaz k úhradě pojistného, předpis pojistného, doklad o jeho
zaplacení a doklad o stanovení částky připadající na Město;
c) pro vyúčtování silniční daně – doklad o úhradě zálohy, účetní doklad – rozpis záloh za jednotlivá
Provozovatelem používaná vozidla a doklad o stanovení částky připadající na Město;
d) pro vyúčtování nákladů na pohonné hmoty – doklad o nákupu a o zaplacení pohonných hmot
(např. faktura s bankovním výpisem, stvrzenka s výdajovým pokladním dokladem), součástí
dokladu bude příloha, z níž bude zřejmá částka vynaložená na pohonné hmoty pro vozidlo
zajišťující služby pojízdné prodejny pro místní části města Dobrušky Běstviny a Domašín, a
doklad o stanovení částky připadající na Město;
e) pro vyúčtování nákladů na údržbu a opravy – doklad o nákupu a o zaplacení materiálu nebo
účtovaných oprav pro vozidlo zajišťující služby pojízdné prodejny pro místní části města
Dobrušky Běstviny a Domašín (např. faktura s bankovním výpisem, stvrzenka s výdajovým
pokladním dokladem) a doklad o stanovení částky připadající na Město.
6. Nevyužije-li příjemce dotaci k sjednanému účelu, nebo využije-li ji jen zčásti, je povinen dotaci či
její nevyčerpanou část vrátit na účet poskytovatele č. 1721571/0100, a to do 15.12.2021.
7. Příjemce se zavazuje vést řádně a odděleně evidenci čerpání z poskytnuté dotace ve svém účetnictví
a originály dokladů označit tak, aby bylo možno dokladovat, co bylo z poskytnuté dotace hrazeno
(doklady označit „hrazeno z dotace města Dobrušky“).
8. Příjemce se zavazuje seznámit poskytovatele, do 15 dnů od jejich vzniku, s těmito skutečnostmi: se
změnami stanov (či případného jiného obdobného dokumentu upravujícího vnitřní poměry příjemce,
adresy sídla, bankovního spojení, statutárního zástupce, jakož i jinými změnami, které mohou
podstatně ovlivnit způsob jeho finančního hospodaření a náplň jeho aktivit ve vztahu k poskytnuté
dotaci.
9. V případě přeměny či svého zrušení s likvidací je příjemce povinen poskytovatele prokazatelným
způsobem o těchto skutečnostech informovat, a to bezodkladně poté, co se dozví o tom, že tyto
skutečnosti nastanou.
Spočívá-li přeměna příjemce ve změně právní formy, je příjemce zároveň povinen oznámit
poskytovateli svou novou právní formu. Jedná-li o jiný případ přeměny (fůze, rozdělení apod.) je
příjemce povinen zajistit, aby práva a povinností z této smlouvy přešly na nástupnický subjekt a
oznámit poskytovateli identifikační údaje tohoto subjektu.
V případě svého zrušení s likvidací je příjemce povinen nejpozději 7 dnů před skončením likvidace,
pokud tento den předchází termínu uvedenému v odst. 6 tohoto článku smlouvy, předložit
poskytovateli vyúčtování dotace a vrátit mu nevyčerpanou část dotace.
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10. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli a jím pověřeným osobám provedení kontroly dodržení
účelu a podmínek využití poskytnuté dotace, včetně kontroly účetnictví. Při této kontrole je příjemce
povinen vyvíjet veškerou poskytovatelem požadovanou součinnost potřebnou k provedení řádné
kontroly.
11. Příjemce je povinen splnit případná opatření, která mu budou uložena kontrolním orgánem
poskytovatele na základě kontrol zaměřených na čerpání poskytnuté dotace, a to v termínu, rozsahu a
kvalitě dle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Příjemce je povinen písemně
informovat orgán, který mu opatření uložil, o splnění uložených opatření k nápravě.

III.
1. Pokud příjemce poruší některou svou povinnost stanovenou touto smlouvou, zejména použije-li
dotaci nebo její část na jiný účel, dopustí se porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Poskytovatel v takovém případě uloží příjemci odvod do svého rozpočtu spolu s povinností zaplatit
penále. Výše odvodu a výše penále a podmínky jejich ukládání jsou stanoveny v ust. § 22 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Uložený odvod spolu s penále musí být odveden poskytovateli ve stanovené lhůtě.
2. V případě porušení povinnosti příjemce dle čl. II odst. 4 této smlouvy činí výše neoprávněně
použitých prostředků, jejichž odvod bude poskytovatelem příjemci uložen dle § 22 odst. 5 věty zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vždy
300 Kč za každou řádně nerealizovanou zastávku pojízdné prodejny.
3. V níže specifikovaných případech porušení rozpočtové kázně uloží poskytovatel příjemci odvod
pouze v níže stanovené výši (procentní sazba bude v případě jednotlivých porušení uplatňována
kumulativně):
a) prodlení příjemce s předložením vyúčtování dotace poskytovateli v termínu dle čl. II. odst. 6 v délce
nepřekračující 15 dnů – odvod 5 % z celkové výše poskytnuté dotace;
b) porušení povinnosti dle čl. II. odst. 8 této smlouvy - odvod 5 % z celkové výše poskytnuté dotace.
4. V případě, že příjemce zvlášť závažným způsobem poruší ustanovení této smlouvy, tj. pokud
nevede účetnictví stanoveným způsobem, neumožní kontrolu čerpání dotace (včetně účetnictví),
používá dotaci zjevně v rozporu s touto smlouvou či opakovaně porušil povinnost uvedenou v čl. II.
odst. 4 této smlouvy, je poskytovatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s výpovědní dobou 7 dnů
běžící ode dne doručení výpovědi příjemci. V takovém případě je příjemce povinen celou poskytnutou
dotaci vrátit na účet poskytovatele uvedený v této smlouvě, a to do 15 dnů od skončení smlouvy.
Prostředky v této době nevrácené se považují za zadržené prostředky ve smyslu ust. § 22 odst. 3
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

IV.
1. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně formou oboustranně
podepsaných číslovaných dodatků.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že smlouvu uzavírají z vážné a svobodné vůle, její obsah může
kterákoliv strana zveřejnit.
3. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž poskytovatel obdrží dvě a příjemce jedno
vyhotovení.
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4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato
smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv). Smluvní strany s uveřejněním této smlouvy v registru smluv výslovně souhlasí a
dohodly se, že smlouvu v registru smluv uveřejní poskytovatel. Příjemce je povinen poskytnout k
tomu poskytovateli potřebnou součinnost.
5. Poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo města Dobrušky na svém
zasedání konaném dne 13.09.2021.

V Dobrušce dne ……11.10.2021……….

V Dobrušce dne ……23.9.2021………….

Za poskytovatele:

Za příjemce:

………………………………….
Ing. Petr Lžíčař
starosta

………………………………….
Ing. Vít Svoboda
jednatel
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