
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:       

Liberecký kraj – smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Liberecké-
ho kraje - interiéry                          

 

 

Zpracoval: Veronika Fialová 

odbor, oddělení: strategického rozvoje a dotací 

telefon: 48 524 3190 

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. uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. 

OLP/2552/2012   
2 .  přijetím účelové investiční dotace v maximální výši 2 500 000,- Kč 
 
 

 



 2

u k l á d á  
Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, zajistit podpis smluvních dokumentů 

T: 10/2012 
 



 3

Důvodová zpráva 
 

V rámci projektu „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“, budou probíhat 
z rozpočtu Libereckého kraje úpravy interiéru. Tyto úpravy budou hrazeny plně z rozpočtu 
Libereckého kraje a nejsou součástí dotačních financí, ani rozpočtu projektu, který byl 
předložen poskytovateli dotace. První část stavebních úprav je nutné začít při právě 
probíhající stavbě týkající se projektu registrovaného u poskytovatele dotace, a to z důvodu 
zásahů do prostor, které po dokončení současné stavby není možné narušit. V případě 
realizace úprav po dokončení stavby by došlo na narušení stavby a nebylo by tak možné 
uplatnit případné záruky na daný objekt. Z tohoto důvodu Liberecký kraj již nyní vyčlenil 
z rozpočtu částku 2,5 milonu Kč jako účelovou dotaci na přípravu a realizaci interiérových 
prvků. Jedná se zejména o kabeláž, zazdění otvorů a zapuštění výstavních lišt.  
 
 
 
 
 
Doporučení odboru: 
 
Odbor strategického rozvoje a dotací doporučuje schválit danou smlouvu a přijetím účelové 
investiční dotace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy : 
 
Příloha č. 1. – Smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje 
č. OLP/2552/2012 
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S m l o u v a   o   p o s k y t n u t í 
ú�elové investi�ní dotace z rozpo�tu Libereckého kraje 

�. OLP/2552/2012 

Smluvní strany : 

Liberecký kraj 
se sídlem     : U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 
zastoupený     : Mgr. Stanislavem Eichlerem, hejtmanem 
I�      : 70891508 
Bankovní spojení   : Komer�ní banka, a.s       
�íslo ú�tu     : 19-7964000277/0100     
(dále jen �poskytovatel�) 
na stran� jedné 

a 

Statutární m�sto Liberec
se sídlem                 : Nám. Dr.E. Bene�e 1, 460 59 Liberec 1 
zastoupené                : Bc. Martinou Rosenbergovou, primátorkou m�sta 
I�                 : 00262978 
Bankovní spojení p�íjemce      : �eská spo�itelna, a.s. 
�íslo ú�tu p�íjemce                  : 1089692/0800 
(dále jen �p�íjemce�) 
na stran� druhé 

uzav�ely ní�e uvedeného dne, m�síce a roku v souladu s �ástí pátou, zákona �. 500/2004 Sb., 
správní �ád, ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis� , podle zákona �. 129/2000 Sb., o krajích, ve zn�ní 
pozd�j�ích p�edpis� a zákona �. 250/2000 Sb., o rozpo�tových pravidlech územních rozpo�t�, 
ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis� tuto ve�ejnoprávní smlouvu 

o poskytnutí ú�elové investi�ní dotace z rozpo�tu Libereckého kraje 

�lánek I. 
P�edm�t a ú�el smlouvy 

1. Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí ú�elové investi�ní dotace na úhradu 
náklad� vzniklých p�íjemci v souvislosti s provád�cím projektem interiéru budovy �p. 723 
na Masarykov� ulici v Liberci.    

2. Finan�ní prost�edky z rozpo�tu poskytovatele budou výhradn� pou�ity na práce spojené 
s p�ípravou a realizací vybavení stavebn� interiérovými prvky, které je nutné provést p�ed 
úplným dokon�ením stavby, a to zejména na: 
strukturovanou kabelá�, kabelá� k info pultu, docházkový terminál, p�esun koncových 
prvk� v objektu, zazd�ní otvor� do atria 1.PP a 2.PP, zapu�t�ní výstavních li�t apod. 
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�lánek II.  
Vý�e dotace a její uvoln�ní 

1. Celková vý�e ú�elové investi�ní dotace z rozpo�tu Libereckého kraje m��e �init a�   100 
% z celkových zp�sobilých výdaj� na ú�el dle �lánku I. odst. 1., maximáln� v�ak  
2.500.000 K� (slovy: dvamilionyp�tsettisíckorun�eských).  

2. Finan�ní prost�edky ve vý�i 2.500.000 K� budou poskytnuty p�íjemci po uzav�ení této 
smlouvy a budou zaslány na ú�et p�íjemce uvedený v této smlouv�, v souladu s § 28 odst. 
11 zák. �. 250/2000 Sb., o rozpo�tových pravidlech územních rozpo�t�, ve zn�ní 
pozd�j�ích p�edpis�, do 30 dn� po podepsání smlouvy p�íjemcem i poskytovatelem. Ze 
strany poskytovatele resp. p�íkazce finan�ní operace bude p�íjemci zaslán pr�vodní dopis 
o uvoln�ných finan�ních prost�edcích. 

  

�lánek III. 
Povinnosti p�íjemce a podmínky �erpání dotace 

1. P�íjemce se zavazuje pou�ít poskytnutou dotaci pouze k úhrad� zp�sobilých výdaj�
investi�ní akce dle �l. I. odst. 1. a odst. 2. této smlouvy.

2. P�íjemce se zavazuje p�ed pou�itím finan�ních prost�edk� odsouhlasit jednotlivé polo�ky 
budoucím u�ivatelem � statutárním zástupcem Oblastní galerie v Liberci.

3. O pou�ití a vyu�ití poskytovatelem poskytnutých finan�ních prost�edk� povede p�íjemce 
samostatnou (analytickou) pr�kaznou evidenci.  

4. Do zp�sobilých výdaj� na realizaci investi�ní akce se zapo�ítávají jen výdaje, které 
vzniknou p�íjemci v souvislosti s její realizací dle �l. I. této smlouvy a v termínu dle �l. 
III., odst. 5. této smlouvy. Za zp�sobilé výdaje se pova�ují také výdaje, které vzniknou 
p�ed uzav�ením této smlouvy o poskytnutí ú�elové dotace, nejd�íve v�ak od 1.1.2012. Da�
z p�idané hodnoty (dále také jen DPH) je pova�ována za zp�sobilý výdaj dle v�ty první a 
v p�ípad�, kdy p�íjemce není plátcem DPH resp. neuplat�uje v souvislosti s realizací 
investi�ní akce dle �. I. této smlouvy nárok na odpo�et DPH na vstupu. Pokud je 
uplat�ován re�im revers charge musí p�íjemce sou�asn� dolo�it i nále�itosti uvedené v �l. 
III odst. 9.

5. Termín ukon�ení realizace investi�ní akce je stanoven do 30. 6. 2013.
6. Termínem ukon�ení realizace se rozumí ukon�ení ve�kerých aktivit na investi�ní 

akci.
7. Finan�ní prost�edky poskytovatele na investi�ní akci dle �l. I. jsou poskytnuty k vyu�ití do 

termínu pro p�edlo�ení záv�re�ného vyú�tování stanoveného v �l. III. odst. 8., tj.  
do 19. 8. 2013 

8. Investi�ní akce musí být vyú�tována nejpozd�ji do 50 kalendá�ních dn� po ukon�ení 
realizace, tj. do 19. 8. 2013, a to formou záv�re�ného vyú�tování na p�íslu�ném 
formulá�i uvedeného v p�íloze �. 1 této smlouvy, který musí být v termínu pro 
vyú�tování p�edlo�en odboru kultury, památkové pé�e a cestovního ruchu Krajského 
ú�adu Libereckého kraje. Záv�re�né vyú�tování není vy�adováno v p�ípad�, �e investi�ní 
akce nebyla realizována a ve�keré poskytnuté prost�edky byly p�íjemcem vráceny zp�t na 
ú�et poskytovatele, v termínu dle �l. III. odst. 10., event., kdy p�íjemci nebyly finan�ní 
prost�edky zaslány a to ani �ásti. 

9. K záv�re�nému vyú�tování p�edlo�í p�íjemce kopie ú�etních resp. prvotních 
da�ových doklad� nebo zjednodu�ených da�ových doklad� (nap�. faktury, ú�tenky, 
paragony, výdajové pokladní doklady) týkající se realizované investi�ní akce (a to ve vý�i, 
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resp. do vý�e celkových zp�sobilých výdaj� investi�ní akce, ze které plyne nárok pro 
výpo�et dotace z rozpo�tu Libereckého kraje) a výpisy z ú�tu prokazující úhradu 
jednotlivých ú�etních resp. prvotních da�ových doklad� nebo zjednodu�ených da�ových 
doklad�, ze kterých bude z�ejmý ú�el a zp�sob vyu�ití poskytnutých finan�ních 
prost�edk� poskytovatele. Pokud má být zp�sobilým výdajem i DPH dle �l. III. odst. 4. a 
je uplatn�n re�im revers charge musí být p�íjemcem p�edlo�eny následující podklady:  

a. kopie da�ového p�iznání k DPH podle § 101 zákona o DPH,
b. kopie evidence pro da�ové ú�ely podle § 100 zákona o DPH (s nále�itostmi dle 

§ 92a),
c. doklad o úhrad� da�ové povinnosti FÚ - kopie výpisu z bankovního ú�tu.

Zálohové faktury, sm�nky, úv�rové smlouvy a jim podobné doklady se nepova�ují za 
podklad k záv�re�nému vyú�tování a nejsou pova�ovány za zp�sobilé výdaje. 

10. Nevy�erpané resp. neproinvestované finan�ní prost�edky poskytnuté v souladu s touto 
smlouvou je p�íjemce povinen nejpozd�ji do 15 kalendá�ních dn� od termínu vyú�tování 
uvedeného v �l. III. odst. 8. smlouvy vrátit na ú�et poskytovatele �íslo  
19-79640002771/0100, pod variabilním symbolem �. 0790232001.  P�íjemce je povinen 
vrátit poskytovatelem poskytnuté finan�ní prost�edky nebo jejich �ást na ú�et 
poskytovatele �íslo 19-79640002771/0100, pokud je u�il v  rozporu s ú�elem, na který mu 
byly tyto finan�ní prost�edky poskytovatelem poskytnuty a to nejpozd�ji do 15 
kalendá�ních dn� od doru�ení písemného zji�t�ní poskytovatele o poru�ení n�kterého 
z ú�elu v�etn� vý�e na�ízené vratky do rozpo�tu poskytovatele. 
P�íjemce je dále povinen nejpozd�ji do 15 kalendá�ních dn� od termínu vyú�tování 
uvedeného v �lánku III odst. 8. smlouvy vrátit ve�keré poskytnuté finan�ní prost�edky na 
ú�et poskytovatele �íslo 19-79640002771/0100, pod variabilním symbolem �. 
0790232001.v p�ípad�, �e nep�edlo�il vyú�tování v termínu a rozsahu uvedeném v �l. III. 
odst. 8. a 9. Rozhodným dnem pro vrácení finan�ních prost�edk� vý�e uvedených je den, 
kdy je platba p�ipsána na ú�et poskytovatele dotace. 

11. P�íjemce je povinen bez zbyte�ného prodlení písemn� informovat poskytovatele, odbor 
kultury, památkové pé�e a cestovního ruchu Krajského ú�adu Libereckého kraje, o 
jakékoliv zm�n� v údajích uvedených ve smlouv� ohledn� jeho osoby, ú�elu, závazných 
parametrech a vý�i dotace, termínu realizace projektu, vlastního podílu a o v�ech dal�ích 
okolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na pln�ní jeho povinností podle této 
smlouvy.

�lánek IV. 
Kontrola hospoda�ení a sankce za nedodr�ení ú�elu a podmínek smlouvy 

1. P�íslu�né orgány poskytovatele jsou oprávn�ny zejména v souladu s § 9 odst. 2 zákona  
�. 320/2001 Sb., o finan�ní kontrole, ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis�, provád�t kontroly 
dodr�ení ú�elu a podmínek, za kterých byla ú�elová dotace poskytnuta a �erpána.  

2. Nespln�ní �l. I. a nespln�ní podmínek stanovených v �l. III. odst. 9., s výjimkou uvedení 
variabilního symbolu, této smlouvy je pova�ováno za poru�ení rozpo�tové kázn�
stanovené § 22 zákona �. 250/2000 Sb., o rozpo�tových pravidlech územních rozpo�t�
v platném zn�ní. V p�ípad� poru�ení rozpo�tové kázn� poskytovatel na�ídí p�íjemci odvod 
poskytnuté dotace nebo její �ásti dle § 22 zákona �. 250/2000 Sb., o rozpo�tových 
pravidlech územních rozpo�t�, v platném zn�ní. 

3. Ve�keré platby jako d�sledky poru�ení závazk� provede p�íjemce formou 
bezhotovostního p�evodu na ú�et poskytovatele, p�ípadn� m��e být �ástka za poru�ení 
závazk� �e�ena poskytovatelem tak, �e o tuto �ástku sní�í poskytovanou dotaci z rozpo�tu 
kraje, event. ob�ma zp�soby. 
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�lánek V. 
Záv�re�ná ustanovení 

1. P�íjemce souhlasí se zve�ejn�ním svého názvu, adresy, p�edm�tu pln�ní a vý�e poskytnuté 
dotace. 

2. Poskytnutá dotace je ve�ejnou finan�ní podporou ve smyslu zákona �. 320/2001 Sb., o 
finan�ní kontrole, ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis�. 

3. Smluvní strany souhlasí, �e tato smlouva m��e být zve�ejn�na na webových stránkách 
Statutárního m�sta Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údaj� fyzických osob 
uvedených v této smlouv�. 

4. Ve�keré zm�ny a dopl�ky k této smlouv� lze �init pouze formou písemných, o�íslovaných 
dodatk�. 

5. Poskytovatel je oprávn�n Smlouvu vypov�d�t z d�vodu poru�ení smluvních povinností, 
jestli�e p�íjemce nezjedná nápravu ani na základ� výzvy poskytovatele ve lh�t� ve výzv�
stanovené. 

6. Uplynutím výpov�dní lh�ty tato Smlouva zaniká. V p�ípad� zániku Smlouvy podle tohoto 
ustanovení je p�íjemce povinen vrátit poskytnutou finan�ní podporu ve vý�i v�ech 
doposud vyplacených prost�edk�. Lh�tu pro vrácení doposud vyplacených prost�edk� ur�í 
poskytovatel.  

7. Smlouvu lze rovn�� z d�vod� uvedených v § 167 odst. 1) zákona �. 500/2004 Sb., správní 
�ád v platném zn�ní, zru�it. Taková dohoda musí být písemná a musí v ní být uvedeny 
d�vody, které vedly k ukon�ení Smlouvy v�etn� vzájemného vypo�ádání práv a závazk�. 

8. Tato smlouva nabývá ú�innosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva musí být 
nejprve podepsána p�íjemcem a následn� poskytovatelem. 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve t�ech stejnopisech, z nich� dv� vyhotovení si ponechá 
poskytovatel a jedno vyhotovení  obdr�í p�íjemce. 

10. Smluvní strany prohla�ují, �e se s obsahem smlouvy seznámily, porozum�ly jí a smlouva 
pln� vyjad�uje jejich svobodnou a vá�nou v�li. 

11. Smlouva byla schválena Radou Libereckého kraje usnesením �. 1061/12/RK ze dne 14. 8. 
2012  

12. Dotace byla schválena Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením �. 275/12/ZK ze dne 
28. 8. 2012. 

13. P�ijetí dotace bylo schváleno Zastupitelstvem Statutárního m�sta Liberec usnesením �. 
���. ze dne ����  

V Liberci dne : �����.     V Liberci dne : �����. 

Poskytovatel :       P�íjemce : 

�����������.     ������������� 
    Mgr. Stanislav Eichler                                                          Bc. Martina Rosenbergová                 
             hejtman                                   primátorka 
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 Záv�re�né vyú�tování projektu 
Plátce DPH vypl�uje �ástky bez DPH * 

* ( pro tyto ú�ely je za plátce DPH pova�ována osoba, která uplat�uje  
nárok odpo�tu DPH daného výdaje na vstupu) 

Název investi�ní akce:

Název p�íjemce: 

Smlouva �íslo: 
Bankovní spojení p�íjemce:  
Finan�ní prost�edky z rozpo�tu poskytovatele 
doposud p�íjemci poskytnuté (v K�): 
Celková vý�e zp�sobilých výdaj� vynalo�ená 
p�íjemcem na projekt (v K�): 

Do rozpo�tu poskytovatele bude vráceno (v K�): 

Jméno a telefon osoby zodpov�dné za vyú�tování 
projektu: 

Soupis da�ových p�íp. ú�etních doklad�: 

Po�. �. 
�íslo da�ového 
p�íp. ú�etního 

dokladu 
Ú�el výdaje 

�ástka v K�
(u plátc� DPH bez 

DPH)

Datum 
úhrady 
daného 
výdaje 

   
   

Soupis podklad� pro uplatn�ní DPH v re�imu revers charge: 

Po�. �. 
Kopie da�. 
p�iznání a 

evidence ze dne 
Popis výdaje 

�ástka v K�
(uplat�ovaná vý�e 

DPH) 

Datum 
úhrady 
výdaje 

   
   

CELKEM v K�:

Sou�ástí záv�re�ného vyú�tování musí být kopie prvotních da�ových doklad� nebo kopie 
zjednodu�ených da�ových doklad� p�íp. kopie ú�etních doklad�, kopie p�íslu�ných doklad� o 
zaplacení (nap�. výpis z bankovního ú�tu nebo pokladní doklad) a kopie doklad� dle �l. III 
odst. 4. resp. 9. smlouvy o dotaci (DPH). 
V�echny doklady musí být ozna�eny po�adovými �ísly uvedenými v prvním sloupci soupisu 
da�ových p�íp. ú�etních doklad�. Doklady o zaplacení pak po�adovými �ísly doklad�, ke 
kterým se platba vztahuje.  

V �..............  dne �������. 201x 

Podpis osoby zodpov�dné za vyú�tování dotace a pop�. razítko organizace��...................... 


