
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

7.  zasedání zastupitelstva města dne: 4. 9. 2014 

Bod pořadu jednání:       

Poskytnutí finančního příspěvku spolku JEŠTĚD 73 na obnovu interiérů Hotelu Ještěd  

 

Zpracovala: Mgr. Zuzana Košková  

odbor, oddělení: odbor sportu a cestovního ruchu, oddělení cestovního ruchu, sportu a 
technické správy sportovních zařízení 

telefon: 48 524 3137 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Ing. David Pastva, vedoucí odboru sportu a cestovního ruchu 

Projednáno: na 14 RM dne 26. 8. 2014 usn. č.  

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Mgr. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka statutárního města Liberec 
Ing. Jiří Rutkovský, v.r. náměstek primátorky  

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     

 
poskytnutí příspěvku Kč 160.000,- spolku JEŠTĚD 73 se sídlem Horní Hanychov 153, Libe-
rec 8, 460 08 Liberec, IČ: 226 06 378, na rekonstrukci původních interiérů Hotelu Ještěd 
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a ukládá 
 
Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, uzavřít smluvní dokument o poskytnutí 
příspěvku. 
 
                    T: neprodleně 
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Důvodová zpráva 

 
Na Statutární město Liberec se prostřednictvím odboru sportu a cestovního ruchu obrátil spo-

lek Ještěd 73. Tento spolek již v minulosti inicioval a uskutečnil významné rekonstrukce inte-

riérů Ještědu. V roce 2013 byl do původní podoby obnoven salónek.  

V roce 2014 je plánována obnova původního baru v odhadované ceně 860 tis. Kč. 

Spolek žádá statutární město Liberec o příspěvek ve výši 160 tis. Kč. Dosavadní činnost spol-

ku, včetně angažování špičkových odborníků, je zárukou kvalitní práce i v budoucnu. Postup-

ná rekonstrukce interiérů Ještědu do původního stavu je velmi pozitivním impulsem pro vní-

mání Ještědu a celého Liberce. Podobné akce vždy velmi přitahují pozornost médií a daří se 

tak informovat širokou veřejnost o pozitivním vývoji. Výsledky činnosti je možné následně 

prezentovat při různých příležitostech odborné, ale i laické veřejnosti (Oslavy Ještědu, Dny 

evropského kulturního dědictví apod.).  

Prostředky pro příspěvek na výše zmíněnou rekonstrukci je možné vyčlenit z rozpočtu 

odboru sportu a cestovního ruchu v roce 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

1/ Smlouva o poskytnutí příspěvku 

2/ žádost spolku Ještěd 73 

3/ výroční zpráva 2013 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPO ČTU 
STATUTÁRNÍHO M ĚSTA LIBEREC 

 č.  
 
 

Smluvní strany: 
 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
IČ 262 978 
zastoupené Mgr. Martinou Rosenbergovou, primátorkou 
ve věcech smluvních Ing. Jiřímu Rutkovským, náměstkem primátorky 
 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 
 
a 

 
spolek JEŠTĚD 73 
Se sídlem Horní Hanychov 153, 460 08 Liberec 8 
IČ 226 06 378 
zastoupený Mgr. Milenou Lánskou, předsedkyní spolku 

 
(dále jen příjemce) 
 
 
 

I. 
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtu 

poskytovatele ve formě dotace (dále jen „dotace“). 
 

2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

3. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
 

II. 
Účel a výše dotace 

 
Dotace je poskytnuta příjemci v celkové výši Kč 160.000,- (slovy: 
Stošedesáttisíckorunčeských) a je účelově vázána na obnovu interiérů Hotelu Ještěd. Dotaci 
nelze použít na úhradu nákladů mimořádných havárií, mzdy zaměstnanců, cestovné a na 
úhradu nákladů spojených s provozem Hotelu Ještěd. 
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III. 
Čerpání dotace 

 
1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta, 

od 4. 9. 2014 do 31. 12. 2014. 
 

2. Nevyčerpanou dotaci nebo její část je příjemce povinen vrátit nejpozději do 
31.  1.  2015 na účet poskytovatele č. 108692/0800, v. s. (IČ příjemce). 

 
 
 

IV.  
Způsob poskytnutí dotace  

 
Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet č. 254380226/0300 vedený u ČSOB do 
20 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 
 
 

V. 
Všeobecné podmínky užití dotace 

 
1. Příjemce dotace se zavazuje ve všech písemných materiálech, které se přímo vztahují 

k obnově interiéru Hotelu Ještěd, uvádět, že příslušná aktivita byla podpořena 
statutárním městem Liberec.  

 
2. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití veřejných prostředků 

v souladu s účelem, pro který byly poskytnuty a v souladu s podmínkami v této smlouvě 
uvedenými. Dále odpovídá za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví v souladu 
s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném 
znění, a za jejich správné vyúčtování. 

 
3. a) Příjemce dotace je povinen nejpozději do 31. 1. 2015 předložit poskytovateli 

vyúčtování dokládající účelovost využití poskytnuté dotace. Předložené doklady se musí 
vztahovat k výše uvedenému účelu a musí dokládat minimálně výši celkové poskytnuté 
částky.   
 
b) K vyúčtování předloží příjemce kopie následujících dokladů: 
• faktury nebo doklady faktury nahrazující 
• doklady o jejich úhradě: 

- u bezhotovostních plateb kopie výpisů z bankovních účtů 
- u hotovostních plateb kopie výdajových pokladních dokladů 

 
c) Kopie dokladů musí být čitelné, nesmí se překrývat a musí obsahovat předepsané 
náležitosti. Poskytovatel je v případě potřeby oprávněn požadovat po příjemci předložení 
originálních dokladů k nahlédnutí. 
 
d) V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování je příjemce dotace povinen 
tyto nedostatky odstranit ve lhůtě určené poskytovatelem dotace, nejpozději do 10 
pracovních dnů po obdržení písemné výzvy.  
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e) V případě, že příjemce nedodrží podmínky stanovené ve smlouvě nebo v případě 
uvedení nepravdivých údajů v předložených dokumentech, je povinen vrátit celou 
poskytnutou částku zpět na účet č. 1089692/0800, v. s. (IČ příjemce) ve lhůtě stanovené 
poskytovatelem. 

 
4. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména, adresy, dotačního titulu a výše poskytnuté 

dotace. Příjemce se zavazuje prokazatelným a vhodným způsobem prezentovat statutární 
město Liberec, zejména viditelně uvádět na všech písemnostech, které souvisejí s činností 
příjemce a při všech formách její propagace skutečnost, že jde o aktivitu nebo službu, 
která byla podpořena poskytovatelem. 

5. Příjemce se zavazuje neprodleně, avšak nejpozději do 8 dnů od okamžiku vzniku změny 
informovat písemně poskytovatele o všech změnách týkajících se identifikace příjemce, 
(zejména změna sídla, bydliště, zánik živnostenského oprávnění) či změně vlastnického 
vztahu k věci, na niž se dotace poskytuje i o všech změnách souvisejících s čerpáním 
poskytnuté dotace. 

 
 

6. Příjemce dotace se zavazuje informovat poskytovatele o připravovaných akcích a 
aktualitách týkajících se obnovy interiérů Hotelu Ještěd a zasílat též tiskovou zprávu, 
kterou bude možné zveřejnit na webu poskytovatele dotace (www.liberec.cz), webu 
městského informačního centra (www.visitliberec.eu) a v Libereckém zpravodaji. 

 
 

VI. 
Kontrola 

 
1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.,o   

finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.128/2000Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, kdykoli kontrolovat dodržení podmínek, za 
kterých byla dotace poskytnuta. 

2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto 
článku, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí 
originály všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků v souladu s účelem 
poskytnutí dotace. 

3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu v průběhu čerpání dotace. 
 
 

VII.  
Sankce za nedodržení smluvních podmínek 

 
1. Zjistí-li poskytovatel dotace, že příjemce použil prostředky na jiný než stanovený účel 

nebo v rozporu s podmínkami této smlouvy, může od smlouvy odstoupit. Odstoupení se 
oznámí příjemci písemnou formou a je účinné 15. kalendářní den po doručení písemného 
oznámení o odstoupení. V takovém případě je příjemce povinen vrátit na výzvu 
poskytovatele poskytnutou dotaci či její část ve lhůtě mu poskytovatelem stanovené, a to 
na účet statutárního města Liberec č.1089692/0800 vedený u České spořitelny, a. s., 
variabilní symbol (IČ příjemce).  
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2. Pokud příjemce ve stanovené lhůtě požadované prostředky poskytovateli nevrátí, 
poskytovatel je 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, ve znění pozdějších předpisů. Stejné penále 
je poskytovatel oprávněn požadovat v případě prodlení s vracením prostředků dle čl. III. 
odst. 2. a čl. V. odst. 3. této smlouvy. 

 
3. Pokud příjemce dotace v rámci finanční veřejnosprávní kontroly dle zákona č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole, v platném znění, nezajistí ani v dodatečné lhůtě plnění povinností 
uložených mu poskytovatelem, má poskytovatel právo uložit pokutu za maření 
veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě až do výše 1 mil. Kč. Pokutu až do výše      
1 mil. Kč může poskytovatel dále uložit za nepřijetí nebo neplnění přijatých opatření 
k nápravě nedostatků v určených termínech. 

 
4. Pokud příjemce poruší jakoukoli jinou povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy a toto 

není porušením rozpočtové kázně, je povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve 
výši 1% z poskytnuté dotace za každý den porušení podmínek této smlouvy. Smluvní 
pokutu je příjemce povinen zaplatit poskytovateli na základě doručené výzvy 
poskytovatelem 14 dní od zjištění porušení podmínek, ve lhůtě do 15 dnů počítané 
ode dne následujícího po doručení této výzvy příjemci. 

 
 
 

VIII.  
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
2. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných 

dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
3. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona 
č.  89/2012     Sb., občanský zákoník.  

4. Smlouva je uzavřena v souladu s nařízením Komise č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 
o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de 
minimis, které bylo zveřejněno v úředním věstníku EU dne 24. 12. 2013. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
dvou stejnopisech.  

6. 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. 

7. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Liberec č. x ze dne 
4. 9. 2014. 
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V Liberci dne:                
 
Za poskytovatele                                                           Za příjemce  
 
 
 
 
 
 
………………………………………….            ……………………… 
Ing. Jiří Rutkovský      Mgr. Milena Lánská 
náměstek primátorky      předsedkyně spolku  
    
  
 




























