
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

9.  zasedání zastupitelstva města dne: 25. 10. 2012 

Bod pořadu jednání:       

Revitalizace Lázní - přijetí účelové dotace Libereckého kraje na způsobilé výdaje pro-
jektu  

 

 

Zpracoval: Ing. Martin Čech  

odbor, oddělení: strategického rozvoje a dotací 

telefon: 48 524 3575 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Ing. Michal Vereščák 

Projednáno: radou města dne 16.10.2012 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Bc. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec 
Lukáš Martin, v.r. náměstek primátorky  

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     
1. přijetí účelové investiční dotace ve výši max. 15 mil. Kč z rozpočtu Libereckého kraje na 

úhradu nákladů vzniklých příjemci (Městu) v souvislosti s realizací projektu „Revitalizace 
městských lázní na galerijní objekt“ č. CZ.1.13/2.1.00/27.01139 spolufinancovaného 
z ROP NUTS II Severovýchod.   
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2. uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje na 
tuto akci a  

 
 
u k l á d á  

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, zajistit podpis smluvních dokumentů 
T: 10/2012 
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Důvodová zpráva 
 

Na základě Smlouvy o společném postupu v rámci projektu „Revitalizace městských lázní na 
galerijní objekt č. 6/10/006 z 29.4.2010 nám Liberecký kraj poskytuje touto účelovou dotací 
1. splátku dle článku V. odst. 1. smlouvy. Tato částka bude sloužit na pokrytí části celkových 
způsobilých výdajů projektu. (Liberecký kraj se touto smlouvou zavázal uhradit 7,5 % 
z celkových způsobilých výdajů projektu tj. cca 28 mil. Kč z 382 mil. Kč) Zbylou část cca 13 
mil. Kč městu uhradí po vyúčtování projektu poskytovateli dotace. 

Účelová investiční dotace je poskytnuta na úhradu nákladů vzniklých městu v souvislosti 
s realizací projektu „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“ 
č. CZ.1.13/2.1.00/27.01139 spolufinancovaného z ROP NUTS II Severovýchod.   

Celková výše účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje může činit až   100 % 
z celkových způsobilých výdajů - maximálně však   15.000.000 Kč. 

Tyto finanční prostředky budou poskytnuty městu po uzavření této smlouvy a budou zaslány 
na účet města do 30 dnů od podepsání smlouvy.  

Znění Smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje bylo 
schváleno v radě kraje 4.9. a následně musí ještě schválit zastupitelstvo kraje 25. 9. Znění 
smlouvy je uvedeno v příloze. 
 

 
 

 
 
 
Příloha: Smlouva o poskytnutí účelové dotace 
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Příloha: Smlouva o poskytnutí účelové dotace 

S m l o u v a   o   p o s k y t n u t í 

účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje 
 č. OLP/2724/2012 

č. 7/12/0060 
 

 

Smluvní strany : 

 

Liberecký kraj 

se sídlem     : U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 

zastoupený     : Mgr. Stanislavem Eichlerem, hejtmanem 

IČ      : 70891508 

Bankovní spojení   : Komerční banka, a.s       

Číslo účtu     : 19-7964000277/0100     

(dále jen „poskytovatel“) 

na straně jedné 

 

a 

 

Statutární město Liberec 

se sídlem                 : Nám. Dr.E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

zastoupené                : Bc. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města 

IČ                 : 00262978 

Bankovní spojení příjemce      : Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu příjemce                  : 1089692/0800 

(dále jen „příjemce“) 

na straně druhé 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s částí pátou, zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů , podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění 
pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů tuto veřejnoprávní smlouvu 

 

o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje 
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Článek I. 

Předmět a účel smlouvy 

 
3. Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace na úhradu nákla-

dů vzniklých příjemci v souvislosti s realizací projektu „Revitalizace městských lázní na 
galerijní objekt“ č. CZ.1.13/2.1.00/27.01139 spolufinancovaného z ROP NUTS II Severo-
východ.   

4. Finanční prostředky z rozpočtu poskytovatele budou výhradně použity na úhradu způsobi-
lých výdajů projektu revitalizace budovy bývalých městských lázní č.p. 723 v ulici Masa-
rykova v Liberci. 

 

Článek II.  

Výše dotace a její uvolnění 

 
1. Celková výše účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje může činit až   100 

% z celkových způsobilých výdajů na účel dle Článku I. odst. 1., maximálně 
však   15.000.000 Kč (slovy: patnáctmiliónůkorunčeských).  

2. Finanční prostředky ve výši 15.000.000 Kč budou poskytnuty příjemci po uzavření této 
smlouvy a budou zaslány na účet příjemce uvedený v této smlouvě, v souladu s § 28 odst. 
11 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozděj-
ších předpisů, do 30 dnů po podepsání smlouvy příjemcem i poskytovatelem. Ze strany 
poskytovatele resp. příkazce finanční operace bude příjemci zaslán průvodní dopis o 
uvolněných finančních prostředcích. 

  

 

Článek III. 

Povinnosti příjemce a podmínky čerpání dotace 

 
1. Příjemce se zavazuje použít poskytnutou dotaci pouze k úhradě způsobilých výdajů pro-

jektu dle čl. I. odst. 1. a odst. 2. této smlouvy. 
2. O použití a využití poskytovatelem poskytnutých finančních prostředků povede příjemce 

samostatnou (analytickou) průkaznou evidenci.  
3. Do způsobilých výdajů na realizaci projektu se započítávají jen výdaje, které vzniknou 

příjemci v souvislosti s projektem dle čl. I. této smlouvy a v termínu dle čl. III., odst. 4. té-
to smlouvy. Za způsobilé výdaje se považují také výdaje, které vzniknou před uzavřením 
této smlouvy o poskytnutí účelové dotace, nejdříve však od 1.1.2012. Daň z přidané hod-
noty (dále také jen DPH) je považována za způsobilý výdaj dle věty první a v případě, kdy 
příjemce není plátcem DPH resp. neuplatňuje v souvislosti s realizací projektu dle č. I. té-
to smlouvy nárok na odpočet DPH na vstupu. Pokud je uplatňován režim revers charge 
musí příjemce současně doložit i náležitosti uvedené v čl. III odst. 8. 

4. Termín ukončení realizace investiční akce je stanoven do 31. 12. 2013. 
5. Termínem ukončení realizace se rozumí ukončení veškerých aktivit na investiční 

akci. 
6. Finanční prostředky poskytovatele na projekt dle čl. I. jsou poskytnuty k využití do termí-

nu pro předložení závěrečného vyúčtování stanoveného v čl. III. odst. 7., tj.  
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do 19. 2. 2014. 
7. Investiční akce musí být vyúčtována nejpozději do 50 kalendářních dnů po ukončení 

realizace, tj. do 19. 2. 2014, a to formou závěrečného vyúčtování na příslušném for-
muláři uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování 
předložen odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Liberec-
kého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován 
a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, 
v termínu dle čl. III. odst. 9., event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to 
ani části. 

 
8. K závěrečnému vyúčtování předloží příjemce kopie účetních resp. prvotních daňo-

vých dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů (např. faktury, účtenky, paragony, 
výdajové pokladní doklady) týkající se realizovaného projektu (a to ve výši, resp. do výše 
celkových způsobilých výdajů projektu, ze které plyne nárok pro výpočet dotace 
z rozpočtu Libereckého kraje) a výpisy z účtu prokazující úhradu jednotlivých účetních 
resp. prvotních daňových dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů, ze kterých 
bude zřejmý účel a způsob využití poskytnutých finančních prostředků poskytovatele. Po-
kud má být způsobilým výdajem i DPH dle čl. III. odst. 3. a je uplatněn režim revers char-
ge musí být příjemcem předloženy následující podklady:  

a. kopie daňového přiznání k DPH podle § 101 zákona o DPH, 
b. kopie evidence pro daňové účely podle § 100 zákona o DPH (s náležitostmi dle 

§ 92a), 
c. doklad o úhradě daňové povinnosti FÚ - kopie výpisu z bankovního účtu. 

Zálohové faktury, směnky, úvěrové smlouvy a jim podobné doklady se nepovažují za 
podklad k závěrečnému vyúčtování a nejsou považovány za způsobilé výdaje. 

9. Nevyčerpané resp. neproinvestované finanční prostředky poskytnuté v souladu s touto 
smlouvou je příjemce povinen nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu vyúčtování 
uvedeného v čl. III. odst. 7. smlouvy vrátit na účet poskytovatele číslo  
19-79640002771/0100, pod variabilním symbolem č. 0750032001.  Příjemce je povinen 
vrátit poskytovatelem poskytnuté finanční prostředky nebo jejich část na účet poskytova-
tele číslo 19-79640002771/0100, pokud je užil v  rozporu s účelem, na který mu byly tyto 
finanční prostředky poskytovatelem poskytnuty a to nejpozději do 15 kalendářních dnů od 
doručení písemného zjištění poskytovatele o porušení některého z účelu včetně výše naří-
zené vratky do rozpočtu poskytovatele. 
Příjemce je dále povinen nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu vyúčtování uve-
deného v článku III odst. 7. smlouvy vrátit veškeré poskytnuté finanční prostředky na účet 
poskytovatele číslo 19-79640002771/0100, pod variabilním symbolem č. 0750032001 
v případě, že nepředložil vyúčtování v termínu a rozsahu uvedeném v čl. III. odst. 7. a 8. 
Rozhodným dnem pro vrácení finančních prostředků výše uvedených je den, kdy je platba 
připsána na účet poskytovatele dotace.  

10. Příjemce se zavazuje poskytnutou dotaci kraje vrátit, nedojde-li k vkladu vlastnického 
práva kraje k nemovitostem města, tak jak jsou definovány v čl. II. smlouvy č. 
OLP/686/2010 ze dne 29. 4. 2010, do katastru nemovitostí nejpozději do jednoho roku od 
uplynutí doby udržitelnosti projektu. 

11. Příjemce je povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat poskytovatele, odbor 
kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje, o jakéko-
liv změně v údajích uvedených ve smlouvě ohledně jeho osoby, účelu, závazných parame-
trech a výši dotace, termínu realizace projektu, vlastního podílu a o všech dalších okolnos-
tech, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle této smlouvy. 
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Článek IV. 

Kontrola hospodaření a sankce za nedodržení účelu a podmínek smlouvy 

 
1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny zejména v souladu s § 9 odst. 2 zákona  
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, provádět kontroly do-
držení účelu a podmínek, za kterých byla účelová dotace poskytnuta a čerpána.  

2. Nesplnění čl. I. a nesplnění podmínek stanovených v čl. III. této smlouvy je považováno 
za porušení rozpočtové kázně stanovené § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů v platném znění. V případě porušení rozpočtové kázně po-
skytovatel nařídí příjemci odvod poskytnuté dotace nebo její části dle § 22 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 

3. Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou bezhotovostní-
ho převodu na účet poskytovatele, případně může být částka za porušení závazků řešena 
poskytovatelem tak, že o tuto částku sníží poskytovanou dotaci z rozpočtu kraje, event. 
oběma způsoby. 

 

Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

 
1. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu, adresy, předmětu plnění a výše poskytnuté 

dotace. 
2. Poskytnutá dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 
3. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 

Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v této smlouvě. 

4. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě lze činit pouze formou písemných, očíslovaných 
dodatků. 

5. Poskytovatel je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět z důvodu porušení smluvních po-
vinností, jestliže příjemce nezjedná nápravu ani na základě výzvy poskytovatele ve lhůtě 
ve výzvě stanovené. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná běžet prvního dne měsíce 
následujícího po doručení výpovědi příjemci. 

6. Uplynutím výpovědní lhůty tato Smlouva zaniká. V případě zániku Smlouvy podle tohoto 
ustanovení je příjemce povinen vrátit poskytnutou finanční podporu ve výši všech dopo-
sud vyplacených prostředků. Lhůtu pro vrácení doposud vyplacených prostředků určí po-
skytovatel.  

7. Smlouvu lze rovněž z důvodů uvedených v § 167 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád v platném znění, zrušit. Taková dohoda musí být písemná a musí v ní být uvedeny dů-
vody, které vedly k ukončení Smlouvy včetně vzájemného vypořádání práv a závazků. 

8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva musí být 
nejprve podepsána příjemcem a následně poskytovatelem. 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá 
poskytovatel a jedno vyhotovení  obdrží příjemce. 

10. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, porozuměly jí a smlouva 
plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli. 
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11. Smlouva byla schválena Radou Libereckého kraje usnesením č. 1160/12/RK ze dne 4. 9. 
2012.  

12. Dotace byla schválena Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. ………. ze dne 
25. 9. 2012. 

13. Přijetí dotace bylo schváleno Zastupitelstvem Statutárního města Liberec usnesením č. 
………. ze dne …………  

 

V Liberci dne : …………….     V Liberci dne : ……………. 

 

Poskytovatel :       Příjemce : 

 

 

 

…………………………….     ………………………………… 

    Mgr. Stanislav Eichler                                                          Bc. Martina Rosenbergová                 

             hejtman                                   primátorka 
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 Závěrečné vyúčtování projektu  
Plátce DPH vyplňuje částky bez DPH * 

* ( pro tyto účely je za plátce DPH považována osoba, která uplatňuje  
nárok odpočtu DPH daného výdaje na vstupu) 

 

Název investiční akce:  

Název příjemce:   

Smlouva číslo:   

Bankovní spojení příjemce:  

Finanční prostředky z rozpočtu poskytovatele 
doposud příjemci poskytnuté (v Kč): 

 

Celková výše způsobilých výdajů vynaložená pří-
jemcem na projekt (v Kč): 

 

Do rozpočtu poskytovatele bude vráceno (v Kč):  

Jméno a telefon osoby zodpovědné za vyúčtování 
projektu: 

 

 

Soupis daňových příp. účetních dokladů: 

Poř. č. 
Číslo daňového 
příp. účetního 

dokladu 
Účel výdaje 

Částka v Kč 

(u plátců DPH bez 
DPH) 

Datum 
úhrady da-
ného výdaje 

     

     

 

Soupis podkladů pro uplatnění DPH v režimu revers charge: 

Poř. č. 
Kopie daň. 

přiznání a evi-
dence ze dne  

Popis výdaje 

Částka v Kč 

(uplatňovaná výše 
DPH) 

Datum 
úhrady vý-

daje 

     

     

 

CELKEM v K č:  

 

Součástí závěrečného vyúčtování musí být kopie prvotních daňových dokladů nebo kopie 
zjednodušených daňových dokladů příp. kopie účetních dokladů, kopie příslušných dokladů o 
zaplacení (např. výpis z bankovního účtu nebo pokladní doklad) a kopie dokladů dle čl. III 
odst. 4. resp. 9. smlouvy o dotaci (DPH). 
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Všechny doklady musí být označeny pořadovými čísly uvedenými v prvním sloupci soupisu 
daňových příp. účetních dokladů. Doklady o zaplacení pak pořadovými čísly dokladů, ke kte-
rým se platba vztahuje.  

 

V …..............  dne …………………. 201x 

 

Podpis osoby zodpovědné za vyúčtování dotace a popř. razítko organizace……...................... 

 

 

 

 


