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Městský obvod Pardubice II  |  Úřad městského obvodu Pardubice II 
               
Chemiků 128, 530 09  Pardubice

 
 

 
 
 

Z á p i s 
z 53. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 9. 8. 2017 
v 16:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128 

 
Přítomni:   Mgr. Bc. Radek Hejný, Lubomír Hanzlík, Ing. Marta Vitochová, Milan Drahoš, Ing. Aleš Fifka 
                    /od 16:35 hod./ 
                   M. Boháčková, tajemník    
 
Jednání zahájil starosta Mgr. Bc. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady 
s programem jednání. 
 
Program:  
1. Smlouvy o poskytnutí dotací 
2. Vyjádření k územnímu řízení  
3. Žádosti – nakládání s pozemky 
4. Úprava limitu pro vyhrazené parkování v ulici Družby  
5. Vyjádření k PD Centra bydlení pro seniory 
6. Diskuse 
 
1. Smlouvy o poskytnutí dotací 
Radě městského obvodu byly předloženy návrhy smluv na poskytnutí dotací s prodlouženým termínem pro 
předložení vyúčtování dotace. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 552 
Rada městského obvodu schvaluje smlouvu č. 25/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu městského obvodu 
Pardubice II Mateřské škole Klubíčko Pardubice-Polabiny, Grusova 448, v rozsahu přílohy k tomuto usnesení 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 553 
Rada městského obvodu schvaluje smlouvu č. 26/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu městského obvodu 
Pardubice II Labské střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti Pardubice, s.r.o., v rozsahu 
přílohy k tomuto usnesení 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 554 

Rada městského obvodu schvaluje smlouvu č. 28/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu městského obvodu 
Pardubice II Mateřské škole Pardubice-Polabiny, Brožíkova 450, v rozsahu přílohy k tomuto usnesení 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 555 
Rada městského obvodu schvaluje smlouvu č. 30/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu městského obvodu 
Pardubice II Mateřské škole Pardubice-Polabiny, Brožíkova 450, v rozsahu přílohy k tomuto usnesení 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 4 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
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2. Vyjádření k územnímu řízení  
Žádosti o vyjádření projednány bez připomínek. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 556 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Pce – HV přípojka a PS D 023-Dřevotvar“ 
v Pardubicích, Fáblovka dle projektové dokumentace ve stupni DÚR zpracované společností PPP, spol. s r.o. 
v 07/2017, investor Elektrárny Opatovice, a.s. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 557 
Rada městského obvodu Pardubice II se vyjadřuje ke stavbě „Fáblovka jihovýchod – etapa I.“ dle projektové 
dokumentace ve stupni DÚR zpracované společností CETTUS a.s. v 06/2017, investor Fáblovka reality s.r.o. 
takto: 

- souhlasí se stavbou objektů pro prodej a služby 
- nesouhlasí se stavbou bytových domů umístěných v blízkosti plánovaného obchvatu města 
- požaduje přímý chodník od přechodu pro chodce z ulice Kosmonautů k objektu KFC 

Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Žádosti – nakládání s pozemky 
Žádosti byly projednány jednotlivě, vysvětleny byly doplňující dotazy. Hlasováno o návrzích: 
Usnesení č. 558 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se žádostí XXX o nájem části pozemku p.p.č. 3710/1 k.ú. 
Pardubice o výměře 32 m2 za účelem umístění a užívání kůlny na skladování paliva za cenu 35,-  Kč/m2/rok. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 559 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se zřízením věcného břemene na pozemku p.p.č. 3647/23 
k.ú. Pardubice ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. pro stavbu optické sítě „Trasy T-Mobile 
C-Fiber – Pardubice“ dle schválených zásad pro nakládání s pozemky. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 560 
Rada městského obvodu Pardubice II nesouhlasí se snížením nájemného společnosti ARZE s.r.o. za pozemek 
st.p.č. 6932 k.ú. Pardubice o výměře 662 m2, nemá námitek proti prodeji za podmínek podle Zásad pro 
nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví 
statutárního města Pardubic. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Úprava limitu pro vyhrazené parkování v ulici Družby  
Starosta informoval o dokončování I. etapy rekonstrukce ul. Družby, vznikne vyšší počet parkovacích míst a 
tím lze navýšit i počet vyhrazených parkování. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 561 
Rada městského obvodu Pardubice II schvaluje úpravu seznamu „Limity pro vyhrazená parkovací stání – 
MO Pardubice II“ pro parkoviště označené 3/6 Družby – velké parkoviště na 16 stání. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 5 proti 0 zdržel se 0    
Usnesení bylo přijato. 
5. Vyjádření k PD Centra bydlení pro seniory 
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Starosta předložil členům rady dokumentaci pro územní řízení pro stavbu Centra bydlení pro seniory 
Pardubice v ul. Bělehradská. Diskutována byla problematika přístupové komunikace, parkování, oplocení 
pozemku apod. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 562 
Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí se stavbou „Centrum bydlení pro seniory Pardubice“ dle 
dokumentace ve stupni DUR zpracované společností EBM Partner, a.s. v 07/2017, investor EBM Partner, 
a.s. 
Výsledek hlasování:                                                                                                   pro 3 proti 0 zdržel se 2    
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Diskuse 
- informace o ukončení I. etapy investice ul. Družby /cca 2 týdny/, poté II. etapa 
- starosta informoval o jednání s městem ohledně parkování /zavedení parkovacích karet/ pro zvýšení 
komfortu občanů bydlících v obvodě, jedná se o počáteční úvahy a jednání 
  
 
Příloha k usnesení č. 552, 553, 554, 555 
 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 17:20 hodin. 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………….                          ..………………………………………………………………… 
                          místostarosta                                                                                      starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum vyhotovení zápisu: 10. 8. 2017 
Zapsala: M. Boháčková 
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Příloha k usnesení RMO č. 552 ze dne 9. 8. 2017 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  

Z ROZPOČTU MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE II 
 

číslo smlouvy 25/2017 

 

 

I. 
Smluvní strany 

 

 

Poskytovatel:  Statutární město Pardubice 

  Městský obvod Pardubice II 

Sídlo:  Chemiků 128, 530 09 Pardubice 

Zastoupený:  panem Mgr. Bc. Radkem Hejným, starostou 

IČ:  00274046 

Bankovní spojení: XXX  KB Pardubice 

 

jako „poskytovatel“ na straně jedné 

 

a 

 

Příjemce:  Mateřská škola Klubíčko Pardubice–Polabiny, Grusova 448 

 

Sídlo:  Grusova 448, 530 09  Pardubice 

Zastoupený:  paní Mgr. Ivou Škaloudovou, ředitelkou 

IČ:  70944849  

Bankovní spojení: účet č. XXX 

 

jako „příjemce“ na straně druhé 

 

 

II. 
Základní ustanovení 

 
1. Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon  
o rozpočtových pravidlech“) a podle §§ 159 – 170 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů. 

2. 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 (dále jen „zákon  
o finanční kontrole), veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona. 

3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 
této smlouvy právně závazná ustanovení obsažená v dokumentu nazvaném Podmínky pro 
předložení žádosti o dotaci z rozpočtu MO Pardubice II na rok 2017 (dále jen „dokument“), který 
byl schválen Zastupitelstvem městského obvodu Pardubice II dne 14.12.2016 usnesením č. 70. 

4. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu 
poskytovatele je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech  
a podle tohoto zákona bude také následně postupováno. 
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III. 

Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace příjemci z rozpočtu 

poskytovatele, a to za podmínek daných touto smlouvou a dokumentem. 

2. Příjemce tuto dotaci v souladu se všemi podmínkami přijímá. 

3. Výše dotace činí maximálně 13.400,- Kč, tj. max. 80 % celkových skutečně vynaložených výdajů 

na akci Stezka povodí konanou v květnu 2017 (dále jen „aktivita“). Konečná výše dotace bude 

stanovena s ohledem na skutečnou výši celkových výdajů uvedených a doložených v rámci 

závěrečného vyúčtování. Pokud budou celkové skutečné výdaje nižší než celkové 

předpokládané výdaje, procentní podíl dotace na těchto výdajích se nemění, tzn. příjemce 

obdrží max. 80 % celkových skutečných výdajů a konečná výše dotace se úměrně sníží. Pokud 

celkové skutečné výdaje překročí celkové předpokládané výdaje, konečná výše dotace se 

nezvyšuje a příjemce obdrží 13.400,- Kč. 

4. Účelem poskytnutí dotace je podpora realizace aktivity příjemce za podmínek stanovených 

v této smlouvě a daných dokumentem. 

 
 

IV. 
Závazky smluvních stran 

 

1. Dotace ve výši 13.400,- Kč (slovy třinácttisícčtyřista Kč) bude poskytnuta příjemci na účet 

uvedený v čl. I této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 

2. Příjemce se zavazuje při použití peněžních prostředků splnit tyto podmínky: 

a) řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými v dokumentu a právními předpisy, 

b) použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v čl. III této smlouvy a v souladu 

s předloženou žádostí (a zejména předloženým rozpočtem), 

c) nepřekročit stanovený maximální 80%ní podíl poskytovatele na skutečně vynaložených 

výdajích aktivity, 

d) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace zpět poskytovateli na účet 

uvedený v čl. I této smlouvy, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů od doručení 

závěrečného vyúčtování pod VS 533125; v případě vrácení finančních prostředků až 

v roce 2018 budou prostředky vráceny na účet č. XXX, VS stejný jako v předchozí větě, 

e) v případě, že aktivita nebude realizována, sdělí příjemce tuto skutečnost poskytovateli, 

a to nejpozději do data určeného pro doručení závěrečného vyúčtování; do stejného 

data vrátí také poskytnutou dotaci. 

3. Příjemce se dále zavazuje: 

a) řídit se při vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou, podmínkami dokumentu  

a právními předpisy, 

b) vést ve svém účetnictví řádné a oddělené sledování příjmů a výdajů dotované aktivity a 

prokázat celkové skutečné vynaložené výdaje na daný účel. Na účetních dokladech 

vztahujících se k dotaci bude viditelně a nesmazatelně uvedeno, že daný výdaj byl 

hrazen z prostředků MO Pardubice II.  Bez ohledu na výše uvedené je poskytovatel 

oprávněn v souladu se zákonem o finanční kontrole provést průběžnou  

a následnou kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich 

použití podle účelu daného touto smlouvou, i kontrolu faktické realizace činnosti na 

místě. Příjemce je povinen tuto kontrolu umožnit a předložit všechny potřebné účetní  

a jiné doklady. 

c) předložit závěrečné vyúčtování na formulářích, které jsou přílohou dokumentu, a to 

nejpozději do 31.10.2017 
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Součástí závěrečného vyúčtování budou také kopie účetních dokladů týkajících se 

použití dotace, včetně dokladů o jejich úhradě. V případě nesrovnalostí může být 

příjemce vyzván k předložení kopií účetních dokladů týkajících se ostatních výdajů 

aktivity. Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené dnem jeho doručení 

poskytovateli. 

d) vhodným a viditelným způsobem prezentovat poskytovatele dotace při realizaci 

aktivity. Jedná se především o propagační letáčky, pozvánky apod., které budou 

nedílnou součástí závěrečného vyúčtování. V případě, že smlouvu o poskytnutí dotace 

obdrží příjemce po uskutečnění aktivity, podmínka prezentace neplatí a nevztahuje se 

na ni porušení rozpočtové kázně.  

e) v případě přeměny nebo zrušení s likvidací je příjemce povinen podat závěrečné 

vyúčtování a případně vrátit nevyužitou část dotace nejpozději do 30 dnů od oznámení 

poskytovateli.  

 

 

V. 
Porušení rozpočtové kázně 

 

1. Porušení podmínek daných v čl. IV odst. 3 písm. c) se v souladu s ustanovením § 10a odst. 6 

zákona o rozpočtových pravidlech považuje za porušení méně závažné povinnosti  

a odvod za takové porušení rozpočtové kázně se stanoví takto: 

a) Předložení závěrečného vyúčtování podle čl. IV odst. 3 písm. c) po stanovené lhůtě: 

do 7 kalendářních dnů     10 % poskytnuté dotace 

od 8 do 15 kalendářních dnů    15 % poskytnuté dotace 

od 16 do 30 kalendářních dnů    20 % poskytnuté dotace 

Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně 

sčítají. 

2. Za porušení rozpočtové kázně je považováno také uvedení nepravdivých údajů uváděných 

v žádosti o poskytnutí dotace, údajů uváděných v závěrečném vyúčtování, včasné nevrácení 

nevyužité části dotace, příp. celé dotace v případě neuskutečnění aktivity apod. 

3. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále ve výši 

1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále 

se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání 

peněžních prostředků na účet poskytovatele. 
 
 

VI. 
Závěrečná ustanovení 

 

 
1. Případné změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen formou písemných vzestupně 

číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. 
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jeden obdrží poskytovatel a jeden 

příjemce. 
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, 

že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz 
čehož připojují své vlastnoruční podpisy. 

5. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Pardubice II 
usnesením č. 531 ze dne 14.6.2017 a usnesením č. 552 ze dne 9.8.2017.  
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V Pardubicích  dne  …………......……                         V Pardubicích dne …………......…… 

 

 

  

…………………………………………….                  ………………………………………….. 
       Mgr. Bc. Radek Hejný                                                         Mgr. Iva Škaloudová 
                 starosta                                                                              ředitelka 
             poskytovatel                                                                           příjemce 
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Příloha k usnesení RMO č. 553 ze dne 9. 8. 2017 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  

Z ROZPOČTU MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE II 
 

číslo smlouvy 26/2017 

 

 

I. 
Smluvní strany 

 

 

Poskytovatel:  Statutární město Pardubice 

  Městský obvod Pardubice II 

Sídlo:  Chemiků 128, 530 09 Pardubice 

Zastoupený:  panem Mgr. Bc. Radkem Hejným, starostou 

IČ:  00274046 

Bankovní spojení: XXX KB Pardubice 

 

jako „poskytovatel“ na straně jedné 

 

a 

 

Příjemce:  Labská střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice, s.r.o. 

 

Sídlo:  U Josefa 118, Cihelna, 530 09 Pardubice  

Zastoupený:  Ing. Ivanou Zdražilovou, jednatelkou 

IČ:  62029754   

Bankovní spojení: XXX 

 

jako „příjemce“ na straně druhé 

 

 

II. 
Základní ustanovení 

 
1. Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon  
o rozpočtových pravidlech“) a podle §§ 159 – 170 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů. 

2. 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 (dále jen „zákon  
o finanční kontrole), veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona. 

3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 
této smlouvy právně závazná ustanovení obsažená v dokumentu nazvaném Podmínky pro 
předložení žádosti o dotaci z rozpočtu MO Pardubice II na rok 2017 (dále jen „dokument“), který 
byl schválen Zastupitelstvem městského obvodu Pardubice II dne 14.12.2016 usnesením č. 70. 

4. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu 
poskytovatele je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech  
a podle tohoto zákona bude také následně postupováno. 
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III. 

Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace příjemci z rozpočtu 

poskytovatele, a to za podmínek daných touto smlouvou a dokumentem. 

2. Příjemce tuto dotaci v souladu se všemi podmínkami přijímá. 

3. Výše dotace činí maximálně 3.000,- Kč, tj. max. 80 % celkových skutečně vynaložených výdajů 

na projekt Do Německa na zkušenou realizovaný v období květen – červen 2017 (dále jen 

„aktivita“). Konečná výše dotace bude stanovena s ohledem na skutečnou výši celkových výdajů 

uvedených a doložených v rámci závěrečného vyúčtování. Pokud budou celkové skutečné 

výdaje nižší než celkové předpokládané výdaje, procentní podíl dotace na těchto výdajích se 

nemění, tzn. příjemce obdrží max. 80 % celkových skutečných výdajů a konečná výše dotace se 

úměrně sníží. Pokud celkové skutečné výdaje překročí celkové předpokládané výdaje, konečná 

výše dotace se nezvyšuje a příjemce obdrží 3.000,- Kč. 

4. Účelem poskytnutí dotace je podpora realizace aktivity příjemce za podmínek stanovených 

v této smlouvě a daných dokumentem. 

 
 

IV. 
Závazky smluvních stran 

 

1. Dotace ve výši 3.000,- Kč (slovy třitisíce Kč) bude poskytnuta příjemci na účet uvedený v čl. I 

této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 

2. Příjemce se zavazuje při použití peněžních prostředků splnit tyto podmínky: 

a) řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými v dokumentu a právními předpisy, 

b) použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v čl. III této smlouvy a v souladu 

s předloženou žádostí (a zejména předloženým rozpočtem), 

c) nepřekročit stanovený maximální 80%ní podíl poskytovatele na skutečně vynaložených 

výdajích aktivity, 

d) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace zpět poskytovateli na účet 

uvedený v čl. I této smlouvy, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů od doručení 

závěrečného vyúčtování pod VS 521326; v případě vrácení finančních prostředků až 

v roce 2018 budou prostředky vráceny na účet č. XXX, VS stejný jako v předchozí větě, 

e) v případě, že aktivita nebude realizována, sdělí příjemce tuto skutečnost poskytovateli, 

a to nejpozději do data určeného pro doručení závěrečného vyúčtování; do stejného 

data vrátí také poskytnutou dotaci. 

3. Příjemce se dále zavazuje: 

a) řídit se při vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou, podmínkami dokumentu  

a právními předpisy, 

b) vést ve svém účetnictví řádné a oddělené sledování příjmů a výdajů dotované aktivity a 

prokázat celkové skutečné vynaložené výdaje na daný účel. Na účetních dokladech 

vztahujících se k dotaci bude viditelně a nesmazatelně uvedeno, že daný výdaj byl 

hrazen z prostředků MO Pardubice II.  Bez ohledu na výše uvedené je poskytovatel 

oprávněn v souladu se zákonem o finanční kontrole provést průběžnou  

a následnou kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich 

použití podle účelu daného touto smlouvou, i kontrolu faktické realizace činnosti na 

místě. Příjemce je povinen tuto kontrolu umožnit a předložit všechny potřebné účetní  

a jiné doklady. 

c) předložit závěrečné vyúčtování na formulářích, které jsou přílohou dokumentu, a to 

nejpozději do 31.10.2017 
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Součástí závěrečného vyúčtování budou také kopie účetních dokladů týkajících se 

použití dotace, včetně dokladů o jejich úhradě. V případě nesrovnalostí může být 

příjemce vyzván k předložení kopií účetních dokladů týkajících se ostatních výdajů 

aktivity. Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené dnem jeho doručení 

poskytovateli. 

d) vhodným a viditelným způsobem prezentovat poskytovatele dotace při realizaci 

aktivity. Jedná se především o propagační letáčky, pozvánky apod., které budou 

nedílnou součástí závěrečného vyúčtování. V případě, že smlouvu o poskytnutí dotace 

obdrží příjemce po uskutečnění aktivity, podmínka prezentace neplatí a nevztahuje se 

na ni porušení rozpočtové kázně.  

e) v případě přeměny nebo zrušení s likvidací je příjemce povinen podat závěrečné 

vyúčtování a případně vrátit nevyužitou část dotace nejpozději do 30 dnů od oznámení 

poskytovateli.  

 

 

V. 
Porušení rozpočtové kázně 

 

1. Porušení podmínek daných v čl. IV odst. 3 písm. c) se v souladu s ustanovením § 10a odst. 6 

zákona o rozpočtových pravidlech považuje za porušení méně závažné povinnosti  

a odvod za takové porušení rozpočtové kázně se stanoví takto: 

a) Předložení závěrečného vyúčtování podle čl. IV odst. 3 písm. c) po stanovené lhůtě: 

do 7 kalendářních dnů     10 % poskytnuté dotace 

od 8 do 15 kalendářních dnů    15 % poskytnuté dotace 

od 16 do 30 kalendářních dnů    20 % poskytnuté dotace 

Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně 

sčítají. 

2. Za porušení rozpočtové kázně je považováno také uvedení nepravdivých údajů uváděných 

v žádosti o poskytnutí dotace, údajů uváděných v závěrečném vyúčtování, včasné nevrácení 

nevyužité části dotace, příp. celé dotace v případě neuskutečnění aktivity apod. 

3. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále ve výši 

1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále 

se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání 

peněžních prostředků na účet poskytovatele. 
 
 

VI. 
Závěrečná ustanovení 

 

 
1. Případné změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen formou písemných vzestupně 

číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. 
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jeden obdrží poskytovatel a jeden 

příjemce. 
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, 

že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz 
čehož připojují své vlastnoruční podpisy. 

5. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Pardubice II 
usnesením č. 531 ze dne 14.6.2017 a usnesením č. 553 ze dne 9.8.2017.  
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V Pardubicích  dne  …………......……                         V Pardubicích dne …………......…… 

 

 

  

…………………………………………….                   ………………………………………….. 
       Mgr. Bc. Radek Hejný                                                           Ing. Ivana Zdražilová  
                 starosta                                                                               jednatelka 
             poskytovatel                                                                             příjemce 
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Příloha k usnesení RMO č. 554 ze dne 9. 8. 2017 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  

Z ROZPOČTU MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE II 
 

číslo smlouvy 28/2017 

 

 

I. 
Smluvní strany 

 

 

Poskytovatel:  Statutární město Pardubice 

  Městský obvod Pardubice II 

Sídlo:  Chemiků 128, 530 09 Pardubice 

Zastoupený:  panem Mgr. Bc. Radkem Hejným, starostou 

IČ:  00274046 

Bankovní spojení: XXX KB Pardubice 

 

jako „poskytovatel“ na straně jedné 

 

a 

 

Příjemce:  Mateřská škola Pardubice–Polabiny, Brožíkova 450  

  

Sídlo:  Brožíkova 450, 530 09  Pardubice 

Zastoupený:  Bc. Marcelou Nováčkovou, ředitelkou 

IČ:  75018624 

Bankovní spojení: účet č. XXX 

 

jako „příjemce“ na straně druhé 

 

 

II. 
Základní ustanovení 

 
1. Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon  
o rozpočtových pravidlech“) a podle §§ 159 – 170 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů. 

2. 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 (dále jen „zákon  
o finanční kontrole), veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona. 

3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 
této smlouvy právně závazná ustanovení obsažená v dokumentu nazvaném Podmínky pro 
předložení žádosti o dotaci z rozpočtu MO Pardubice II na rok 2017 (dále jen „dokument“), který 
byl schválen Zastupitelstvem městského obvodu Pardubice II dne 14.12.2016 usnesením č. 70. 

4. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu 
poskytovatele je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech  
a podle tohoto zákona bude také následně postupováno. 
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III. 

Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace příjemci z rozpočtu 

poskytovatele, a to za podmínek daných touto smlouvou a dokumentem. 

2. Příjemce tuto dotaci v souladu se všemi podmínkami přijímá. 

3. Výše dotace činí maximálně 6.600,- Kč, tj. max. 80 % celkových skutečně vynaložených výdajů 

na Rozloučení s předškoláky konané v červnu 2017 (dále jen „aktivita“). Konečná výše dotace 

bude stanovena s ohledem na skutečnou výši celkových výdajů uvedených a doložených v rámci 

závěrečného vyúčtování. Pokud budou celkové skutečné výdaje nižší než celkové 

předpokládané výdaje, procentní podíl dotace na těchto výdajích se nemění, tzn. příjemce 

obdrží max. 80 % celkových skutečných výdajů a konečná výše dotace se úměrně sníží. Pokud 

celkové skutečné výdaje překročí celkové předpokládané výdaje, konečná výše dotace se 

nezvyšuje a příjemce obdrží 6.600,- Kč. 

4. Účelem poskytnutí dotace je podpora realizace aktivity příjemce za podmínek stanovených 

v této smlouvě a daných dokumentem. 

 
 

IV. 
Závazky smluvních stran 

 

1. Dotace ve výši 6.600,- Kč (slovy šesttisícšestset Kč) bude poskytnuta příjemci na účet uvedený 

v čl. I této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 

2. Příjemce se zavazuje při použití peněžních prostředků splnit tyto podmínky: 

a) řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými v dokumentu a právními předpisy, 

b) použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v čl. III této smlouvy a v souladu 

s předloženou žádostí (a zejména předloženým rozpočtem), 

c) nepřekročit stanovený maximální 80%ní podíl poskytovatele na skutečně vynaložených 

výdajích aktivity, 

d) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace zpět poskytovateli na účet 

uvedený v čl. I této smlouvy, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů od doručení 

závěrečného vyúčtování pod VS 533128; v případě vrácení finančních prostředků až 

v roce 2018 budou prostředky vráceny na účet č. XXX, VS stejný jako v předchozí větě, 

e) v případě, že aktivita nebude realizována, sdělí příjemce tuto skutečnost poskytovateli, 

a to nejpozději do data určeného pro doručení závěrečného vyúčtování; do stejného 

data vrátí také poskytnutou dotaci. 

3. Příjemce se dále zavazuje: 

a) řídit se při vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou, podmínkami dokumentu  

a právními předpisy, 

b) vést ve svém účetnictví řádné a oddělené sledování příjmů a výdajů dotované aktivity a 

prokázat celkové skutečné vynaložené výdaje na daný účel. Na účetních dokladech 

vztahujících se k dotaci bude viditelně a nesmazatelně uvedeno, že daný výdaj byl 

hrazen z prostředků MO Pardubice II.  Bez ohledu na výše uvedené je poskytovatel 

oprávněn v souladu se zákonem o finanční kontrole provést průběžnou  

a následnou kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich 

použití podle účelu daného touto smlouvou, i kontrolu faktické realizace činnosti na 

místě. Příjemce je povinen tuto kontrolu umožnit a předložit všechny potřebné účetní  

a jiné doklady. 

c) předložit závěrečné vyúčtování na formulářích, které jsou přílohou dokumentu, a to 

nejpozději do 31.10.2017 
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Součástí závěrečného vyúčtování budou také kopie účetních dokladů týkajících se 

použití dotace, včetně dokladů o jejich úhradě. V případě nesrovnalostí může být 

příjemce vyzván k předložení kopií účetních dokladů týkajících se ostatních výdajů 

aktivity. Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené dnem jeho doručení 

poskytovateli. 

d) vhodným a viditelným způsobem prezentovat poskytovatele dotace při realizaci 

aktivity. Jedná se především o propagační letáčky, pozvánky apod., které budou 

nedílnou součástí závěrečného vyúčtování. V případě, že smlouvu o poskytnutí dotace 

obdrží příjemce po uskutečnění aktivity, podmínka prezentace neplatí a nevztahuje se 

na ni porušení rozpočtové kázně.  

e) v případě přeměny nebo zrušení s likvidací je příjemce povinen podat závěrečné 

vyúčtování a případně vrátit nevyužitou část dotace nejpozději do 30 dnů od oznámení 

poskytovateli.  

 

 

V. 
Porušení rozpočtové kázně 

 

1. Porušení podmínek daných v čl. IV odst. 3 písm. c) se v souladu s ustanovením § 10a odst. 6 

zákona o rozpočtových pravidlech považuje za porušení méně závažné povinnosti  

a odvod za takové porušení rozpočtové kázně se stanoví takto: 

a) Předložení závěrečného vyúčtování podle čl. IV odst. 3 písm. c) po stanovené lhůtě: 

do 7 kalendářních dnů     10 % poskytnuté dotace 

od 8 do 15 kalendářních dnů    15 % poskytnuté dotace 

od 16 do 30 kalendářních dnů    20 % poskytnuté dotace 

Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně 

sčítají. 

2. Za porušení rozpočtové kázně je považováno také uvedení nepravdivých údajů uváděných 

v žádosti o poskytnutí dotace, údajů uváděných v závěrečném vyúčtování, včasné nevrácení 

nevyužité části dotace, příp. celé dotace v případě neuskutečnění aktivity apod. 

3. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále ve výši 

1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále 

se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání 

peněžních prostředků na účet poskytovatele. 
 
 

VI. 
Závěrečná ustanovení 

 

 
1. Případné změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen formou písemných vzestupně 

číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. 
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jeden obdrží poskytovatel a jeden 

příjemce. 
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, 

že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz 
čehož připojují své vlastnoruční podpisy. 

5. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Pardubice II 
usnesením č. 531 ze dne 14.6.2017 a usnesením č. 554 ze dne 9.8.2017.  
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V Pardubicích  dne  …………......……                         V Pardubicích dne …………......…… 

 

 

  

…………………………………………….                  ………………………………………….. 
       Mgr. Bc. Radek Hejný                                                       Bc. Marcela Nováčková  
                 starosta                                                                               ředitelka 
             poskytovatel                                                                            příjemce 

 



 
 
 
 

1 z 4 
 

Příloha k usnesení RMO č. 555 ze dne 9. 8. 2017 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  

Z ROZPOČTU MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE II 
 

číslo smlouvy 30/2017 

 

 

I. 
Smluvní strany 

 

 

Poskytovatel:  Statutární město Pardubice 

  Městský obvod Pardubice II 

Sídlo:  Chemiků 128, 530 09 Pardubice 

Zastoupený:  panem Mgr. Bc. Radkem Hejným, starostou 

IČ:  00274046 

Bankovní spojení: XXX KB Pardubice 

 

jako „poskytovatel“ na straně jedné 

 

a 

 

Příjemce:  Mateřská škola Pardubice–Polabiny, Brožíkova 450  

  

Sídlo:  Brožíkova 450, 530 09  Pardubice 

Zastoupený:  Bc. Marcelou Nováčkovou, ředitelkou 

IČ:  75018624 

Bankovní spojení: účet č. XXX 

 

jako „příjemce“ na straně druhé 

 

 

II. 
Základní ustanovení 

 
1. Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon  
o rozpočtových pravidlech“) a podle §§ 159 – 170 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů. 

2. 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 (dále jen „zákon  
o finanční kontrole), veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona. 

3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 
této smlouvy právně závazná ustanovení obsažená v dokumentu nazvaném Podmínky pro 
předložení žádosti o dotaci z rozpočtu MO Pardubice II na rok 2017 (dále jen „dokument“), který 
byl schválen Zastupitelstvem městského obvodu Pardubice II dne 14.12.2016 usnesením č. 70. 

4. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu 
poskytovatele je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech  
a podle tohoto zákona bude také následně postupováno. 
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III. 

Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace příjemci z rozpočtu 

poskytovatele, a to za podmínek daných touto smlouvou a dokumentem. 

2. Příjemce tuto dotaci v souladu se všemi podmínkami přijímá. 

3. Výše dotace činí maximálně 5.300,- Kč, tj. max. 80 % celkových skutečně vynaložených výdajů 

na Den dětí v MŠ konaný dne 1.6.2017 (dále jen „aktivita“). Konečná výše dotace bude 

stanovena s ohledem na skutečnou výši celkových výdajů uvedených a doložených v rámci 

závěrečného vyúčtování. Pokud budou celkové skutečné výdaje nižší než celkové 

předpokládané výdaje, procentní podíl dotace na těchto výdajích se nemění, tzn. příjemce 

obdrží max. 80 % celkových skutečných výdajů a konečná výše dotace se úměrně sníží. Pokud 

celkové skutečné výdaje překročí celkové předpokládané výdaje, konečná výše dotace se 

nezvyšuje a příjemce obdrží 5.300,- Kč. 

4. Účelem poskytnutí dotace je podpora realizace aktivity příjemce za podmínek stanovených 

v této smlouvě a daných dokumentem. 

 
 

IV. 
Závazky smluvních stran 

 

1. Dotace ve výši 5.300,- Kč (slovy pěttisíctřista Kč) bude poskytnuta příjemci na účet uvedený v čl. 

I této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 

2. Příjemce se zavazuje při použití peněžních prostředků splnit tyto podmínky: 

a) řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými v dokumentu a právními předpisy, 

b) použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v čl. III této smlouvy a v souladu 

s předloženou žádostí (a zejména předloženým rozpočtem), 

c) nepřekročit stanovený maximální 80%ní podíl poskytovatele na skutečně vynaložených 

výdajích aktivity, 

d) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace zpět poskytovateli na účet 

uvedený v čl. I této smlouvy, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů od doručení 

závěrečného vyúčtování pod VS 533130; v případě vrácení finančních prostředků až 

v roce 2018 budou prostředky vráceny na účet č. XXX, VS stejný jako v předchozí větě, 

e) v případě, že aktivita nebude realizována, sdělí příjemce tuto skutečnost poskytovateli, 

a to nejpozději do data určeného pro doručení závěrečného vyúčtování; do stejného 

data vrátí také poskytnutou dotaci. 

3. Příjemce se dále zavazuje: 

a) řídit se při vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou, podmínkami dokumentu  

a právními předpisy, 

b) vést ve svém účetnictví řádné a oddělené sledování příjmů a výdajů dotované aktivity a 

prokázat celkové skutečné vynaložené výdaje na daný účel. Na účetních dokladech 

vztahujících se k dotaci bude viditelně a nesmazatelně uvedeno, že daný výdaj byl 

hrazen z prostředků MO Pardubice II.  Bez ohledu na výše uvedené je poskytovatel 

oprávněn v souladu se zákonem o finanční kontrole provést průběžnou  

a následnou kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich 

použití podle účelu daného touto smlouvou, i kontrolu faktické realizace činnosti na 

místě. Příjemce je povinen tuto kontrolu umožnit a předložit všechny potřebné účetní  

a jiné doklady. 

c) předložit závěrečné vyúčtování na formulářích, které jsou přílohou dokumentu, a to 

nejpozději do 31.10.2017 
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Součástí závěrečného vyúčtování budou také kopie účetních dokladů týkajících se 

použití dotace, včetně dokladů o jejich úhradě. V případě nesrovnalostí může být 

příjemce vyzván k předložení kopií účetních dokladů týkajících se ostatních výdajů 

aktivity. Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené dnem jeho doručení 

poskytovateli. 

d) vhodným a viditelným způsobem prezentovat poskytovatele dotace při realizaci 

aktivity. Jedná se především o propagační letáčky, pozvánky apod., které budou 

nedílnou součástí závěrečného vyúčtování. V případě, že smlouvu o poskytnutí dotace 

obdrží příjemce po uskutečnění aktivity, podmínka prezentace neplatí a nevztahuje se 

na ni porušení rozpočtové kázně.  

e) v případě přeměny nebo zrušení s likvidací je příjemce povinen podat závěrečné 

vyúčtování a případně vrátit nevyužitou část dotace nejpozději do 30 dnů od oznámení 

poskytovateli.  

 

 

V. 
Porušení rozpočtové kázně 

 

1. Porušení podmínek daných v čl. IV odst. 3 písm. c) se v souladu s ustanovením § 10a odst. 6 

zákona o rozpočtových pravidlech považuje za porušení méně závažné povinnosti  

a odvod za takové porušení rozpočtové kázně se stanoví takto: 

a) Předložení závěrečného vyúčtování podle čl. IV odst. 3 písm. c) po stanovené lhůtě: 

do 7 kalendářních dnů     10 % poskytnuté dotace 

od 8 do 15 kalendářních dnů    15 % poskytnuté dotace 

od 16 do 30 kalendářních dnů    20 % poskytnuté dotace 

Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně 

sčítají. 

2. Za porušení rozpočtové kázně je považováno také uvedení nepravdivých údajů uváděných 

v žádosti o poskytnutí dotace, údajů uváděných v závěrečném vyúčtování, včasné nevrácení 

nevyužité části dotace, příp. celé dotace v případě neuskutečnění aktivity apod. 

3. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále ve výši 

1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále 

se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání 

peněžních prostředků na účet poskytovatele. 
 
 

VI. 
Závěrečná ustanovení 

 

 
1. Případné změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen formou písemných vzestupně 

číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. 
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jeden obdrží poskytovatel a jeden 

příjemce. 
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, 

že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz 
čehož připojují své vlastnoruční podpisy. 

5. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Pardubice II 
usnesením č. 531 ze dne 14.6.2017 a usnesením č. 555 ze dne 9.8.2017.  
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V Pardubicích  dne  …………......……                         V Pardubicích dne …………......…… 

 

 

  

…………………………………………….                  ………………………………………….. 
       Mgr. Bc. Radek Hejný                                                       Bc. Marcela Nováčková  
                 starosta                                                                               ředitelka 
             poskytovatel                                                                            příjemce 

 


