
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

6.  zasedání zastupitelstva města dne: 27. 6. 2013 

Bod pořadu jednání:         

Věc:   Poskytnutí dotace pro TSML a.s. ve výši 300 000 korun pro zajištění správy,  

           provozu a údržbu hřbitovů na rok 2013 
 

 

Zpracoval: Ing. Monika Šilarová, vedoucí oddělení komunálních služeb, 

ekologie a veřejné zeleně  

Bc. Davdi Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku 

odbor, oddělení: odbor správy veřejného majetku, oddělení komunálních služeb, eko-

logie a veřejné zeleně 

telefon: 48 524 3458 

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Monika Šilarová, vedoucí oddělení komunálních služeb, 

ekologie a veřejné zeleně  

 vedoucí odboru Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku 

Projednáno: na 12. schůzi rady města dne 18.6.2013 

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     
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Poskytnutí dotace pro TSML a.s. ve výši 300 000 korun pro zajištění správy, provozu a údrž-

bu hřbitovů na rok 2013.  

 

a  u k l á d á 

 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce Statutárního města Liberce, uzavřít smlouvu o poskyt-

nutí dotace se společností TSML a.s. na zajištění správy, provozu a údržbu hřbitovů na rok 

2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Důvodová zpráva : 

 

Technické služby města Liberec a.s. má ve svém vlastnictví níže uvedená veřejná pohřebiště:  

Ruprechtice, Radčice, Rudolfov, Machnín, Ostašov, Horní Růžodol, Vesec, Vratislavice nad 

Nisou, Vojenský hřbitov Ruprechtice. 

                                                                                                                             
V roce 2012 byla TSML a.s. na základě smlouvy poskytnuta dotace na zajištění správy, pro-

vozu a údržby uvedených hřbitovů. 

Z předloženého vyúčtování dotace za rok 2012 vyplývá, že celkové hospodaření střediska 

správy, provozu a údržby hřbitovů skončilo ve ztrátě  - 811.729,38,- Kč, takže se dá opětně 

předpokládat, že schválená dotace na rok 2013 opět nepokryje náklady spojené s údržbou a 

správou předmětných hřbitovů. 

V rozpočtu odboru SM, oddělení komunálních služeb je pro letošní rok schválená částka  

300 000 korun pro TSML a.s. – jako dotace na zajištění správy, provozu a údržby hřbitovů 

(částečné cenové vyrovnání). 

 

Dle nařízení Evropské komise č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 se jedná o podporu malého 

rozsahu. 

Finanční prostředky poskytnuté dle přiložené smlouvy mají charakter podpory de minimis 

podle nařízení Evropské komise č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o založení 

Evropských společenství na podporu de minimis zveřejněného v Úředním věstníku Evropské 

unie dne 28.12.2006. Podpora „de minimis“ poskytnutá jednomu subjektu nesmí za období tří 

let přesáhnout částku ekvivalentu v Kč odpovídající 200.000,- EUR, kdy období tvoří 

jednotlivé fiskální roky používané příjemcem pro daňové účely. Příjemce bere na vědomí, že 

dle zákona č. 215/2004 Sb. je poskytovatel povinen do 5 pracovních dnů od podpisu této 

smlouvy zaznamenat údaje o poskytnuté podpoře de minimis do centrálního registru podpor 

de minimis. Vyjde-li při zaznamenávání údajů do centrálního registru najevo, že je limit 

příjemce pro poskytnutí podpory de minimis vyčerpán, příjemci zaniká nárok na poskytnutí 

dotace a tato smlouva se od počátku ruší. Příjemce prohlašuje, že není podnikem v obtížích a 

že mu nejsou známy jiné překážky, které by bránily poskytnutí podpory de minimis dle výše 

uvedeného nařízení Evropské komise. Pokud se později ukáže toto prohlášení jako 

nepravdivé, příjemci zaniká nárok na dotaci a tato smlouva se od počátku ruší. 

 

Vzhledem ke skutečností, že se předpokládá případné fyzické převzetí nemovitostí hřbitovů 

ve vlastnictví TSML a.s. městu Liberec ke konci tohoto roku ( v závoslosti na proces 

schvalování orgány města a TSML a.s. ), navrhuje odbor SM poskytnout dotaci i v tomto 

roce. 

  

Doporučení odboru: Odbor SM doporučuje TSML a.s. dotaci ve výši 300 000 korun poskyt-

nout                                                                                                                       

  

 

 

 

 

Přílohy :  

 

Č.1 – Návrh smlouvy o poskytnutí dotace 

Č.2. – vyúčtování dotace za rok 2012                  
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    Příloha č.1 – Návrh smlouvy o poskytnutí dotace 

 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 
č. smlouvy TSML /        /13 

 

 
1.   Statutární město Liberec 

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

IČ 00262978, DIČ CZ00262978 

      Zastoupené:  Bc. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města 
bankovní  spojení: KB Liberec, č.ú.:19-8962510227/0100 

     (dále jen poskytovatel) 

 

a 

 

 

2.  Technické služby města Liberce a.s. 

     se sídlem Erbenova 376/2, 460 08 Liberec 8 

     IČ 25007017, DIČ CZ25007017 

     zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 877 

     zastoupená:  Ing. Otakarem Kyptou,  výkonným ředitelem 

     bankovní spojení: KB Liberec, č.ú.: 639461/0100 

     tel. 482 410 111, fax 485 152 068 

     (dále jen příjemce) 

 

 

 

uzavírají tuto smlouvu o poskytnutí dotace, která se sjednává na základě usnesení  

zastupitelstva města  č. ………………. 
 

 

 

I. Předmět smlouvy 

 

Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace k výsledku hospodaření pro rok 2012 příjemci pro 

zajištění správy, provozu a údržby následujících hřbitovů na území města Liberec, které jsou 

ve vlastnictví příjemce: Ruprechtice, Radčice, Rudolfov, Machnín, Ostašov, Horní Růžodol, 

Vesec, Vratislavice nad Nisou, vojenský hřbitov Ruprechtice.  

 

 

II. Výše dotace 

 
1. Výše dotace pro rok 2013 činí 300.000,- Kč (slovy třistatisíckorun českých).  

 

2. Dotace bude příjemci poukázána na účet uvedený v záhlaví smlouvy do 14 dnů od podpisu 

této smlouvy. 
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3. Příjemce se zavazuje použít dotaci na úhradu nákladů potřebných k provozování, správě a 

údržbě výše uvedených hřbitovů, a to do 31.12.2013.   

 

 

 

III. Povinnosti příjemce 

 

1. Příjemce je povinen řádně poskytovat služby na provozovaných hřbitovech a pečovat o 

jejich stav a důstojný vzhled. 

  

2. Příjemce se zavazuje využívat finanční prostředky v souladu s touto smlouvou a vést 

o jejich čerpání a využití průkaznou účetní evidenci tak, aby tyto prostředky a nakládání 

s nimi bylo jednoznačně odděleno od ostatního majetku příjemce.  

 

3. Nevyčerpané finanční prostředky je příjemce povinen vrátit nejpozději do 10 dnů od 

termínu vyúčtování na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 

 

 

IV. Kontrola a sankce 

 

1. V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je poskytovatel 

oprávněn provádět průběžnou a následnou kontrolu poskytované služby, ověřovat 

hospodárnost a účelnost čerpání finančních prostředků, včetně výsledků, kterých bylo 

dosaženo.  

 

2. Příjemce je povinen nejpozději do 30.3.2014 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté 

dotace. Vyúčtování bude mít podobu výkazu zisku a ztráty, které  bude obsahovat přehled o 

vynaložených nákladech přímo a nepřímo přiřaditelných a výnosech. V případě, že tak 

neučiní, je poskytovatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.  

 

3. Poskytovatel může odstoupit od smlouvy také v případě, že příjemce použije prostředky v 

rozporu s podmínkami této smlouvy.   

 

4. Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.  

V takovém případě je příjemce povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky ve lhůtě určené 

poskytovatelem.  

 

5. Pokud příjemce ve stanovené lhůtě finanční prostředky nevrátí, je poskytovatel oprávněn 

požadovat od příjemce úhradu penále ve výši 1 promile zadržovaných prostředků za každý 

den prodlení dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v 

platném znění.   

 

6. V případě, že příjemce poruší své povinnosti uvedené v čl. III odst. 1 této smlouvy, 

zavazuje se zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti. 

 

7. V případě pozdní úhrady dotace zaplatí poskytovatel smluvní pokutu ve výši 0,05% 

z dlužné částky za každý den prodlení. 
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                                                        V. Všeobecné podmínky 

 

1. Finanční dotace je poskytnuta přísně účelově. Příjemce se zavazuje použít poskytnutou 

dotaci pouze k účelu vymezenému ve smlouvě (tj. na uvedený projekt nebo akci). 

 

2. Finanční prostředky poskytnuté dle této smlouvy mají charakter podpory de minimis podle 

nařízení Evropské komise č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o založení 

Evropských společenství na podporu de minimis zveřejněného v Úředním věstníku Evropské 

unie dne 28.12.2006. Podpora „de minimis“ poskytnutá jednomu subjektu nesmí za období tří 

let přesáhnout částku ekvivalentu v Kč odpovídající 200.000,- EUR, kdy období tvoří 

jednotlivé fiskální roky používané příjemcem pro daňové účely. Příjemce bere na vědomí, že 

dle zákona č. 215/2004 Sb. je poskytovatel povinen do 5 pracovních dnů od podpisu této 

smlouvy zaznamenat údaje o poskytnuté podpoře de minimis do centrálního registru podpor 

de minimis. Vyjde-li při zaznamenávání údajů do centrálního registru najevo, že je limit 

příjemce pro poskytnutí podpory de minimis vyčerpán, příjemci zaniká nárok na poskytnutí 

dotace a tato smlouva se od počátku ruší. Příjemce prohlašuje, že není podnikem v obtížích a 

že mu nejsou známy jiné překážky, které by bránily poskytnutí podpory de minimis dle výše 

uvedeného nařízení Evropské komise. Pokud se později ukáže toto prohlášení jako 

nepravdivé, příjemci zaniká nárok na dotaci a tato smlouva se od počátku ruší. 

 

 

 

 

VI. Ostatní ujednání 

 

 

1. V záležitostech touto smlouvou přímo neupravených se smluvní strany budou řídit 

ustanoveními obchodního zákoníku.     

 

2. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

po dvou z nich. 

 

 

 

 

 za  poskytovatele: za příjemce: 

 

V Liberci dne:   V Liberci dne:   

 

 

 

 

 

…………………………..                                                ………………………………. 

 Bc. Martina Rosenbergová          Ing. Otakar Kypta 

      primátorka města          výkonný ředitel 
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Příloha č.2 – vyúčtování dotace 
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