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Veřejnoprávní smlouva č. 93 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

z rozpočtu města Varnsdorf pro rok 2017 
 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami 

 

 

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf,  

IČ: 00261718, DIČ: CZ00261718 

zastoupené Ing. Stanislavem Horáčkem, starostou města 

bankovní spojení: Česká spořitelna, č. účtu 27-921388329/0800 

(dále jen poskytovatel) 

a 

Pavel Nejtek, Svatoplukova 387/1, 128 00 Praha 2,  

IČ 13130277, DIČ CZ5805041440 

zastoupený provozovatelem Pavlem Nejtkem   

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu 5875359/0800 

 (dále jen příjemce) 

 

 

Článek 1 

Předmět a účel dotace 

 

(1) Předmětem smlouvy je poskytnutí neinvestiční finanční dotace ve výši 350.000,-- Kč 

(slovy: třista padesát tisíc korun českých) z rozpočtu města Varnsdorf na rok 2017 výše 

uvedenému příjemci. 

 

(2) Příjemce se zavazuje použít dotaci na úhradu běžných nákladů, které budou použity na 

„materiál, energie, služby souvisejí s provozem kina Centrum Panorama“ 

 

 

Článek 2 

Podmínky čerpání a použití dotace 

 

(1) Prostředky dotace mohou být příjemcem použity výhradně k účelům uvedeným v čl. 1 této   

smlouvy a za podmínek stanovených v této smlouvě.  

 

(2) Schválená dotace bude převedena jednorázově formou bezhotovostní platby na příslušný 

účet příjemce do 14 dnů po podpisu této smlouvy. 

 

(3) Příjemce přijímá dotaci a odpovídá za hospodárné použití přidělených prostředků 

v souladu s účelem poskytnutí dotace. Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) je 

považována za způsobilý výdaj v případě, kdy příjemce není plátcem DPH nebo 

neuplatňuje v souvislosti s realizací účelu dotace dle čl. I této smlouvy nárok na odpočet 

DPH na vstupu. 

 

(4) Příjemce zajistí ve svém účetnictví, v souladu s obecně platnými předpisy, řádné a 

oddělené sledování použitých prostředků dotace. 

 

(5) Příjemce je oprávněn použít dotaci v průběhu kalendářního roku, a to nejpozději do       

31.12.2017. 
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(6) Příjemce zabezpečí promítání kina po celý rok, po vzájemné dohodě pro mateřské a 

základní školy města Varnsdorf a pro seniory za nejnižší možné vstupné. 

 

(7) Příjemce umožní bezplatný pronájem sálu i přilehlých prostor pro akce pořádané městem 

Varnsdorf, jako jsou jednání orgánů města, setkání s občany, případně další neziskové 

akce města, a to v termínech dohodnutých nejméně 45 dní před termínem konání. Počet 

akcí v kalendářním roce bude upřesněn po vzájemné dohodě. 

 

(8) Příjemce zajistí bezplatnou propagaci neziskových akcí města v prostorách kina 

prostřednictvím materiálů dodaných městem. 

 

 

Článek 3 

Vyúčtování dotace 

 

(1) Vyúčtování doloží příjemce kopiemi dokladů hrazených z dotace, účetní uzávěrkou a 

vyúčtováním hospodaření za středisko kino Centrum Panorama a předloží zprávu o 

provozu kina za uplynulý rok. Vyúčtování musí být doručeno ekonomickému odboru MěÚ 

Varnsdorf do 30. 4. 2018. 

 

(2) Dotaci nespotřebovanou ve stanovené lhůtě je příjemce povinen vrátit do rozpočtu města 

Varnsdorf do 31.12.2017, a to na účet města uvedený v identifikaci poskytovatele v záhlaví 

této smlouvy. Nevrátí-li příjemce nevyčerpanou část dotace v této lhůtě, dopustí se 

porušení rozpočtové kázně ve smyslu §22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

(3) Příjemce dotace bere na vědomí, že slučitelnost podpory se společným trhem posuzuje 

a závazně v této věci rozhoduje pouze Evropská Komise. Názor poskytovatele dotace 

v této věci není právně závazný. Příjemce dotace současně bere na vědomí, že Evropská 

komise může uložit příjemci navrácení veřejné podpory spolu s příslušným úrokem zpět 

poskytovateli, pokud shledá, že poskytnutá dotace představuje zakázanou veřejnou 

podporu podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie. 

 

(4) Příjemce umožní poskytovateli provést veřejnoprávní kontrolu ve smyslu zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

 

Článek 4 

Ostatní ujednání 

 

(1)  Příjemce prohlašuje, že není dlužníkem města Varnsdorf a společnosti REGIA, a.s. 

 

(2)  Příjemce se zavazuje v průběhu realizace účelu dotace prokazatelným a vhodným 

způsobem prezentovat poskytovatele dotace Město Varnsdorf, zejména např. na svých 

webových stránkách, zveřejnění v tisku, atd.  

 

(3)  Jakýkoliv zamýšlený právní úkon příjemce dotace, uskutečňovaný v souladu se zákonem 

č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností v době platnosti této smlouvy, je 

příjemce dotace povinen oznámit předem poskytovateli dotace a je povinen zajistit, aby 

jeho právní nástupce splnil všechny povinnosti, vyplývající z této smlouvy. V případě 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=51644&nr=320~2F2001&rpp=15#local-content
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porušení této povinnosti je poskytovatel dotace oprávněn od této smlouvy odstoupit a 

požadovat vrácení dotace či její části zpět. Zrušení firmy příjemce dotace s likvidací 

v době platnosti této smlouvy, je důvodem pro odstoupení od této smlouvy poskytovatelem 

dotace s právem poskytovatele dotace požadovat vrácení celé dotace zpět.  

 

(4)  Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že poskytovatel, jako orgán územní 

samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní strany 

souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za 

obchodní tajemství. 

 

(5)  Tato veřejnoprávní smlouva včetně případných dodatků bude v souladu se zákonem 

250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v pozdějším znění, 

zveřejněna po dobu nejméně 3 let ode dne zveřejnění na úřední desce umožňující dálkový 

přístup  na adrese www.varnsdorf.cz. 

 

 

Článek 5 

Odstoupení od smlouvy 

 

(1)  V případě porušení podmínek uvedených v této smlouvě ze strany příjemce, se na tyto  

bude pohlížet jako na porušení rozpočtové kázně ve smyslu §22 zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a poskytovatel 

má právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení poskytnuté dotace v plné výši či její 

části. 

 

(2)  Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení příjemci 

s uvedením důvodu odstoupení a částkou, kterou poskytovatel požaduje vrátit. Platnost 

smlouvy na základě této skutečnosti končí poslední kalendářní den měsíce, ve kterém bylo 

oznámení o odstoupení od smlouvy druhé straně doručeno. 

(3)  Jestliže poskytovatel požaduje vrácení poskytnuté dotace, ať už z části nebo v plné výši, je 

příjemce povinen ke dni ukončení platnosti této smlouvy požadovanou částku 

poskytovateli vrátit. 

 

(4)  Neoprávněně zadržované finanční prostředky mohou být poskytovatelem úročeny úrokem 

z prodlení podle platné právní úpravy. 

 

(5)  Za porušení rozpočtové kázně uloží poskytovatel příjemci odvod ve výši stanovené 

platnými právními předpisy. Za porušení rozpočtové kázně se v souladu s § 22 zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů,  považuje každé neoprávněné použití nebo zadržení poskytnutých peněžních 

prostředků. V níže specifikovaných případech porušení rozpočtové kázně uloží 

poskytovatel v souladu s § 10a odst. 6 příjemci odvod ve výši 5 % z celkově poskytnuté 

dotace: 

- předložení vyúčtování s prodlením do 30 dnů od data uvedeného v této smlouvě, 

- předložení doplnění s prodlením do 15 dnů od uplynutí lhůty, uvedené ve výzvě 

k provedení opatření k nápravě, 

- porušení povinnosti informovat poskytovatele o změně, transformaci nebo zániku 

příjemce. 
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Článek 6 

Závěrečná ustanovení 

 

(1)  Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do dne odsouhlasení správnosti 

předloženého vyúčtování dotace poskytovatelem s vyjádřením, že dotace byla poskytnuta a 

čerpána v souladu se smlouvou nebo do dne vrácení dotace v případech stanovených v této 

smlouvě. 

 

(2)  Příjemce svým podpisem stvrzuje, že tuto smlouvu četl, a že souhlasí s jejím zněním. 

Výslovně se zavazuje, že podmínky poskytnutí dotace bude respektovat a je si vědom 

možných důsledků porušení této povinnosti.   

 

(3)  Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou a musí být 

podepsány oběma smluvními stranami.  

 

(4)  Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 

 

(5)  Poskytnutí dotace bylo schváleno Zastupitelstvem města Varnsdorf dne 19.01.2017 

usnesením č. 18/2017/1 a 18/2017/4. 

 

(6)  Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z toho jeden 

stejnopis pro poskytovatele, jeden stejnopis pro příjemce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Varnsdorfu dne      21.6.2017         V ……………. dne ……………..  

 

 

……………………………     ……………………………. 

Ing. Stanislav Horáček                                                                       Pavel Nejtek 

    starosta města                                                                             provozovatel kina 


