VEŘEJNOPRÁVNÍ sMLouvA 9 POSKYTNVUTÍ QOTAQE
NA [‹oˇMızENZAˇcI NAKLADIŮ ZAvAZKu v;3EJı;ıE SLuZ8Y
(ZAJISTENI SLUZEB o8EcNEHo HOSPODARSKEHO ZÁJMU)
.

.

uzavřená podle § 1746 odst. 2 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,občanský Zákoník“), a v souladu s Rozhodnutím Komise ze dne 20. prosince 2011 O použití
ČI. 106 odst. 2 Smlouvy O fungování Evropské Unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za
Závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poSl‹ytováním služeb obecného
hospodářského zájmu a v souladu se zákonem Č. 250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném Znění, mezi těmito smluvními stranami:

Město Zábřeh

se sídlem Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh
tel: S83 468 111

003 03 640
Zastoupené RNDr.
bankovní spojení:
IC:

ij/Igr.

Františkem Johnem, Ph.D., starostou

číslo účtu:

dále jen jako

„město“ na

straně jedné

a

vv

Zábrezská kulturní,

s.r.o.

se sídlem Ceskoslovenské armády 835/1, 789 01 Zábřeh
zapsána v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41237
tęl:

IC:

583 416 461
277 62 661

jednající PhDr. Zdeýkem
bankovní spojení:
číslo účtu:

Davidem, jednatelem

dále jen jako ,,sp0Iečnost“ na straně druhé.

Článek I

Předmět smlouvy
1.

2.

Předmětem

této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran a při
poskytování ﬂnančních prostředků (dále také jen ,,dotace“) na kompenzaci nákladů společnosti
prokazatelně vynaložených v souvislosti S poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu
(dále také jen ,,veřejné služby“) společností městu v roce 2018.

Službou obecného hospodářského zájmu neboli veřejnou službou se pro účely této smlouvy
rozumí zajišťování kulturních akcí a služeb poskytovaných široké veřejnosti, Zejména občanům
města Zábřeh. Jedná se například o tyto služby:
0
Hudební a jiné festivaly
0
Pořady pro děti
Pořady pro školy
Rocková a alternativní hudba, taneční hudba
Populární hudba, folk, country
1

O

Společenská zábava, dechovka
Vážná a duchovní hudba
Divadlo, literatura
Folklór

Přednášky a besedy

Sportovní akce

Módní přehlídky, taneční show, muzikály

Jinde nezařazené

Článek II

Poskytnutí dotace
Město se touto smlouvou zavazuje poskytnout společnosti dotaci ve výši skutečně prokázané
Ztráty vzniklé při poskytování veřejné služby, maximálně však ve výši 2.500.000,- Kč (slovy:
dvamilionypětsettisíc korun českých). Společnost se zavazuje dotaci přijmout.

Podmínkou vy placení dotace bezhotovostně na účet společnosti uvedený V Záhlaví této smlou
VI
I
ł
I
IV V
Vľvył,
I
I
I
I
a to po castech dle schvaleneho „Platebnıho
kalendare cerpam dotace“, kteıy je nedılnou soucast:
této Smlouvy, je předložení a schválení „Plánu žánrových okruhů“ a počtu akcí na dané pololetí
radou města.
I

článek III

Povinnosti společnosti
Společnost se zavazuje:

-

použít dotaci výhradně

v souladu s touto smlouvou,

využít dotaci co nejhospodárněji a vést řádnou a oddělenou účetní evidenci jejího čerpání ve
vazbě na schválený roční plán nákladů a výnosů na daný kalendářní rok,

nepoužít dotaci na běžné ekonomické aktivity společnosti, tj. Zejména na krytí případné Ztráty
pronájmu nebytových prostor, poskytování hostinské činnosti, reklamní činnosti, apod.

Z

-

dotace není vrámci schváleného plánu nákladů a výnosů určena na pokrytí společných
nákladů, které nelze přímo přiřadit k typu poskytované słužby (U. na veřejné služby a ostatní).
Tyto náklady budou v účetnictví sledovány v průběhu roku odděleně na samostatném
středisku správy. Jedná se Zejména o režijní náklady na věcnou režii (např. nákup materiálu
na opravy a údıžbu, kancelářských potřeb apod.), společné náklady na nakupované služby,
provozní a ﬁnanční náklady (např. pojistné, bankovní poplatky, daně apod.),

-

vrámci kalkulace přímých nákladů na jednotlivé pořady, které jsou předmětem čerpání
dotace, je povolen přiměřený Zisk maximálně do výše 5% Z těchto nákladů,

-

neposkytovat ﬁnanční prostředky Z dotace jiným fyzickým
nejedná o úhradu nákladů spojených S realizací smlouvy,

i

či

právnickým osobám, pokud se
,

-

oznámit neprodleně městu změnu všech identiﬁkačních údajů uvedených v této smlouvě,

-

předkládat městu

-

předložit

dílčí přehled Skutečné výše ﬁnanční Ztráty Z činností, a to vždy do konce
měsíce následujícího po kalendářním čtvrtletí,

městu konečné vyúčtování poskytnuté dotace za předcházející kałendářní rok
31.01.2019; vyúčtování Společnost předá Odboru finančnímu Městského úřadu

nejpozději k

Zábřeh,

`

2

vıpřípadě, že skutečná výšve ﬁnanční ztráty bude nižší
než poskytnutá dotace,
cast dotace vratit nejpozdeji ke dni
vyúčtování na účet města

(na případné překročení dotace nebude brán

zřetel),

městu dotaci nebo její část použitou v rozporu
dnů ode dne, kdy ji k vrácení vyzvalo město.
vrátit

Dílčí

vyčerpanou
V.S. 2400

S touto smlouvou, a to nejpozději

do 15

vyúčtování musí obsahovat:

Základní údaje O společnosti,
období, za které je dílčí přehled proveden,
výši dotace, která byla na dané období
poskytnuta,

~

vyčíslení Skutečné dílčí Ztráty za uvedené
období,
soupis nákladů souvisejících S výkonem veřejné
služby v návaznosti

nákladů a výnosů“,
soupis výnosů (tržeb)

souvisejících

S

na „Plán předpokládaných

výkonem veřejné služby v návaznosti na

předpokládaných nákladů a výnosů“,
dílčí přehled bude podepsán jednatelem
společnosti

„Plán

Konečné vyúčtování musí obsahovat:
- Základní údaje O společnosti,

- období, za které je provedeno
vyúčtování,
- výši dotace, která
byla na dané období poskytnuta,
- vyčíslení skutečné Ztráty za
uvedené období,
- Soupis nákladů souvisejících S
výkonem veřejné služby v návaznosti na „Plán předpokládaných
nákladů a výnosů“,
- Soupis výnosů (tıžeb)
souvisejících S výkonem veřejné Služby v
návaznosti na „Plán

předpokládaných nákladů a výnosů“,
- vyúčtování bude podepsáno
jednatelem společnosti.

V případě zrušení, zániku, příp. odstoupení od Smlouvy je
společnost povinna provést vyúčtování
dle této smlouvy a vrátit nevyčerpanou část dotace
na účet města, a to do 15 dní od ukončení
činnosti společnosti.
Článek IV

Daň z přidané hodnoty
Společnost je plátcem daně Z přidané hodnoty (dále
,,DPH). Z dotace nelze uhradit
zákonného nároku na odpočet DPH.

DPH ve

výši

článek v
Kontrola

Město je oprávněno provádět kontrolu čerpání dotace v

sídle společnosti.

Město je oprávněno ověřovat hospodárnost a účelnost použití
dotace. Ke kontrole je společnost
povinna předložit kontrolnímu orgánu města veškeré
doklady související S použitím dotace. Práva a
povinnosti na úseku ﬁnanční kontroly (průběžná a
následná veřejnosprávní kontrola u příjemců
dotace) jsou stanoveny Zákonem č. 320/2001 Sb., o
ﬁnanční kontrole, v platném Znění a dále
v ustanovení Zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní
řád), ve znění pozdějších předpisů.
Vpřípadě, že společnost vědomě poruší některou Z povinností
uvedených v ustanoveních této
Smlouvy nebo pokud v žádosti O dotaci či v dalších podkladech
souvisejících s poskytnutím dotace,
které společnost předloží městu, uvede nepravdivé
nebo neúplné údaje, je město oprávněno od
teto smlouvy odstoupit. V takovém případě je
společnost povinna do 15 dnů ode dne doručení
písemného oznámení O odstoupení od smlouvy vrátit městu
dotací, kterou obdržeía na základě této
smlouvy V plné výši podle zásad O bezdůvodném obohacení.
Nevrátí-li Společnost dotaci ve
stanovené lhůtě, dopustí se porušení rozpočtové kázně ve
smyslu § 22 zákona Č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve Znění
pozdějších předpisů.

článek VI
3

Porušení rozpočtové kázně
vr
v
v
vn
prıpa dve, ze Społecnost pouzıje dotacı

vr

ıv

ıv
nebo jejı cast na jıny ucel nez ucel
sjednaný touto
smlouvou či poruší některou zjíných podmínek použití dotace stanovených včłánku III této
Smlouvy, dopustí se porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 a násl. zákona
č. 250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve Znění pozdějších předpisů.
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.

ı
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ı

V

Pro účely této smlouvy je porušením rozpočtové kázně každé neoprávněné použití nebo zadăení
ﬂnančních prostředků společností, pokud prostředky byly už proplaceny a pokud bylo porušeno
účelové určení finančních prostředků. Neoprávněným použitím peněžních prostředků se rozumí
jejich použití, kterým byla porušena povinnost stanovená Zákonem nebo touto smlouvou nebo
pokud byly porušeny podmínky, za kterých se příslušné peněžní prostředky poskytují. Dále se
neoprávněným použitím rozumí případy, kdy nelze prokázat, jak byly peněžní prostředky
poskytnuté městem společnost? použity. Zadıžením ﬂnančních prostředků se rozumí porušení
povinnosti vrácení poskytnutých finančních prostředků ve stanoveném termínu. Poruší-li
v
V
I
v
ı
V I
v
ı
Spolecnost rozpoctovou kazen, je povinna provest bez Zbytecneho
odkladu odvod za porusenı
rozpočtové kázně Zpět na bankovní účet města, a to bez výzvy města. Odvod za porušení
rozpočtové kázně odpovídá částce neoprávněné použitých nebo zadržených ﬁnančních prostředků.
V případě, že společnost bude v prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně, je povinna
Zaplatit penále ve výši stanovené v § 22 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., O rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
i

i

Článek VII

ÝII
Ý'
V
Ý
ˇ
P ovınnostı prıjemce
v pripadeÝ premeny
právmcke osoby a v prípadě
zrušení
právnické osoby S likvidací
I

Je-li

I

I

Í

příjemcem dotace právnická osoba, je povinna V případě přeměny nebo Zrušení s
všechny povinnosti vyplývající Z obecně závazných právních předpisů.

splnit

likvidací

V případě,

že je příjemcem dotace právnická osoba a dojde k její přeměně, přecházejí práva
a povinnosti plynoucí ztéto veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace zanikající osoby
na nástupnickou právnickou osobu.

V případě

zrušení právnické osoby S likvidací
smlouvy až do dne zániku právnické osoby.

trvají povinnosti

právnické osoby vyplývající Z této

čıánek vn:
Závěrečná ustanovení
Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 01.01.2018 do 31.12.2018. Smlouva nabývá
účinnosti dnem zveřejnění vinformačním Systému veřejné Správy registr smluv vsouiadu se
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a O registru smluv (Zákon O registru smluv).
Smluvní Strany se dohodly, že Smlouvu zveřejnění v registru smluv město a Společnost Stímto

souhlasí.

/

Změny a dodatky smlouvy mohou

být prováděny pouze po dohodě smluvních stran a ve formě
písemného dodatku řádně podepsaného oběma smluvními stranami, který bude tvořit nedílnou
Součást smlouvy. Kplatnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda O celém obsahu a jeho

zveřejnění v registru smluv.

nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se
neplatnost nebo neúčinnost takových ustanovení ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají
platná a účinná. Smluvní strany se zavazují vtomto případě nahradit neplatné nebo neúčinné
ustanovení platným nebo účinným ustanovením, které nejlépe odpovídá zamýšlenému účelu

Je-Iì

4

ustanovení neplatnˇého nebo neúčinného.
právních předpisů Ceské republiky.

Do

té

doby

platí odpovídající

úprava obecně závazných

Nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy je
Plán předpokládaných nákladů a
výnosů pro rok 2018 a
č. 2 Platební kalendář čerpání
dotace na rok 2018.

přílohou

Tato Smlouva je Sepsána ve 3 vyhotoveních,
každé S platností
město a 1 vyhotovení obdrží společnost.

originálu, Z nichž

2 vyhotovení obdrží

Tato smlouva byla schválena na 21. Zasedání
Zastupitelstva města dne 13.12.2017 pod
17/021/931/04/00.

č.

usnesení

Smluvní strany prohlašují, že toto právní
jednání bylo učiněno
vůle, určitě a srozumitelně, vsouladu
sdobıými

na základě jejich Svobodné a vážné
mravy a veřejným pořádkem, nikoliv vtísni,
rozrušení nebo Iehkomyslně a S úmyslem
Spojit S ním takové právní účinky,
které S takovým
jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz
souhlasu S obsahem Smlouvy následují
podpisy
smluvních
stran.

Za město:

V Zábřehu dne

Za Společnost:

U

V Zábřehu dne
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RNDr. Mgr. Františe ČRohn, Ph.D
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'

PhD

.

Zdeııěk- David
jednatel

Ĺ/.ž‹lšŠÉež..<`-ì<.`í“l5.'z;Í'ì'.

OR] 9520, ORG 2400, Oddíl 33

ˇ

§ 19, pO|0Zka

5213

‹!:žžs'ø‹ı›slow›n.š.1.ﬂ'-

lšfıí

Za správnost:

5

-lh'-.“,`Ť,.,~

'ı.--4*.:

2-;

..

fI'ˇ~*"=`

='~3I
.

z

Ť-í,.*_`,_r'.0,
7:41;

V

5;.

_'

“

{.=_;_'“,;

ﬂsľz
c

zzçzázxžen
-\
ale 4.ôl
~

‹

‹_:z;,27'_/(;;.3(;51

k Veřejnoprávní smlouvě O poskytnutí dotace na kompenzaci
nákladů závazku veřejné služby (zajištění služeb obecného hospodářského
zájmu)
říloha č. 1
.

Dotace na

SOHZ 2018

Plán předpokládaných nákladů a výnosů na kalendářní rok 2018 týkajícíse Zajištb vání
kulturních akcí a služeb vposkyto vanýchﬁroké veřejnostı',~ Zejména občanům města
ˇ

Zábřeh

Předpokládané náklady kulturního
Předpokládané výnosy kulturního

domu

domu

1

-

Předpokládaná Ztráta Z provozu ku/tumılıo
Předpokládaná Ztráta kina 1

-

12/2018

-

1

4 944 000,00 Kč

12/2018

3 080 000,00 Kč

Ý

domu 1 - 12/2018

1

12/2018

“ˇ.=zI'š-.-:'===-fš`-=,“:›ł›:ľ==-›=ê=f=;/2j“š'-:‰>2ë==;š‹;,;z=,:=›_`z_'„;z=:z:;;;=.=_z;=.>5=,ž====;z=.,;I`:;ż.€;/;„,z;-:.±›=,3z;.;;v,_;››;zgz:fłøjżı=;*,›{;;:=„;,;,:;;`;,z=;z.:.›.:\,:-;›;,,;.,;z.;;=„Iˇ

864 000, 00 Kč
979 000,00 Kč
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2 ł‹ Veřejnoprávní Smlouvě O poskytnutí dotace na kompenzaci nakladů
závazku veřejné služby (zajištění síužeb obecného hospodářského zájmu) týkající
zajišt'ování kulturních akcí a služeb poskytovaných široké veřejnosti, zejmena
občanům města Zábřeh
Příloha

č.

v
Zˇáb/'ežs/‹á ku/turnıj s.r.0.

Ceskos/O venské armády 835/1

789 01 Zábřeh

PLATEBNÍ KALENDAR CERPÁNÍ DOTACE
na rok 2018

íohđ O híˇ

- únór 2018
březen 2018 - duben 2018
květen 2018 - červen 2018
čen/enec 2018 ~ srpen 2018
září 201.8 - říjen 2018
leden 2018

listopad

2018 - prosinec 2018

CELKEM

to

'ˇ

Ž

Vyse dotace
500.000,00 Kč

Termín poskytnutí dotace
nejpozději do
02.02.2018

500.000,00 KČ

02.03.2018

450.o00,0o Kč

03.05.2018

500.000,0o Kč

03.07.2018

450.000,00 Kč

04.09.2018

100.000,00 KČ

02.11.2018

2.500.000,00 Kč

