
VEŘEJNOPRÁVNÍ  SMLOUVA 
  O  POSKYTNUTÍ  NEINVESTIČNÍ  DOTACE  

 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: 

 
město Bohumín 
Masarykova 158 
735 81  Bohumín 
zastoupené  : Ing. Petrem Víchou, starostou města   
IČO   : 00297569 
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu  :27-1721638359/0800 
(dále jen „poskytovatel“ na straně jedné) 

a 

SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA TOVÁRNÍ s.r.o. 
Tovární 427 
735 52  Bohumín-Záblatí 
zastoupená  :  Evou Šulovou, majitelkou školy  
IČO  : 25371916 
Bankovní spojení  : Česká spořitelna a.s., 
Číslo účtu  : 1724971309/0800 
(dále jen „příjemce“ na straně druhé) 

 

I.          
Účel smlouvy 

1. Účelem této smlouvy je sjednání vztahu mezi poskytovatelem a příjemcem o poskytnutí 
finančních prostředků ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění. 

2. Poskytovatel poskytne příjemci podle dále sjednaných podmínek neinvestiční dotaci v souladu s 
§ 4 odst. 3 zák. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským 
zařízením, v platném znění. 

II. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem neinvestiční dotace je poskytnutí finančních prostředků na úhradu neinvestičních 
nákladů spojených s činností mateřské školy v roce 2016, vymezené účetním obdobím od 
1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. 

2. Dle usnesení zastupitelstva města č. 252/20 ze dne 30. 3. 2005 činí dotace 
325 Kč/1 měsíc/1 dítě. Dotace je poskytována na všechny děti navštěvující soukromou 
mateřskou školu, maximálně však do kapacity školy (usnesení rady města č. 1065/53 ze dne 
2. 6. 2014).  

3. Poskytnutí neinvestiční dotace bylo schváleno na zasedání zastupitelstva města dne 
14. 12. 2015 usnesením č. 107/9 a to dle zprávy pro jednání zastupitelstva města Bohumín k 
návrhu rozpočtu města na rok 2016 (tabulková část neinvestiční příspěvky a dotace, 50 - odbor 
školství, kultury a sportu, paragraf 3111 – soukromé MŠ). 

 
III. 

Platební podmínky  
1. Poskytovatel povinen zasílat příjemci neinvestiční dotaci na základě žádosti příjemce dotace ve 

čtvrtletních splátkách a to první kalendářní měsíc daného čtvrtletí.  
2. Dotace bude hrazena bezhotovostním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví této 

smlouvy v částkách vypočtených dle předloženého seznamu dětí na příslušné čtvrtletí daného 
roku.  

 
 



IV. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Poskytovatel je povinen zasílat neinvestiční dotaci na základě žádosti příjemce dotace, ve které 
uvede počet dětí, které v příslušném čtvrtletí navštěvují mateřskou školu. Přílohou žádosti bude 
aktuální seznam dětí.  

2. Poskytovatel si vyhrazuje právo kontroly využití poskytnutých finančních prostředků.  
3. Příjemce je oprávněn užívat neinvestiční dotaci výhradně na úhradu nákladů uvedených v čl. II. 

této smlouvy, a to v rámci časového vymezení. 
4. Příjemce je povinen poskytnout náležitou součinnost při kontrole a na vyžádání předložit 

poskytovateli potřebné doklady související s předmětem této smlouvy a podat vysvětlení o nich. 
5. Po ukončení účetního období předloží příjemce vyúčtování poskytnuté dotace v souladu se 

zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a to nejpozději do 31. 3. 2017. 
6. Příjemce je povinen oznámit bez zbytečného odkladu poskytovateli každou změnu, která je pro 

splnění smluvního závazku podstatná (např. změnu názvu, sídla, čísla účtu, statutárního orgánu 
či osob oprávněných jednat jménem právnické osoby na základě plné moci včetně kontaktních 
údajů). 

7. Při přeměně právnické osoby je příjemce povinen zajistit přechod práv a povinností vyplývajících 
z této smlouvy na nástupnickou právnickou osobu nebo podat návrh na ukončení smlouvy a 
provést s poskytovatelem finanční vypořádání. V případě zrušení právnické osoby s likvidací je 
příjemce povinen provést finanční vypořádání ke dni likvidace.  

 
V. 

Sankční ujednání 
1. Nepředloží-li příjemce bez předchozího písemného vyrozumění a řádného zdůvodnění 

vyúčtování dotace ve stanoveném termínu, bude povinen vrátit poskytnutou dotaci na účet 
poskytovatele. 

2. V případě použití neinvestiční dotace k jinému účelu, než je stanoveno v článku II., je příjemce 
dotace povinen vrátit částku neoprávněně použitou nebo nedoloženou na účet poskytovatele 
dotace uvedený v záhlaví této smlouvy ve lhůtě stanovené poskytovatelem dotace. 

3. Jestliže příjemce nesplní některou ze svých povinností stanovených v čl. IV., popřípadě jinou 
povinnost nepeněžité povahy vyplývající z této smlouvy, považuje se toto jednání za porušení 
rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů. Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 zákona o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové kázně. 

 
VI. 

Závěrečná ustanovení 
1. O uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodlo v souladu s ust. § 85 písm. c) zákona o obcích, 

v platném znění,  zastupitelstvo města usnesením č. 109/9 ze dne 14. 12. 2015. 
2. Tato smlouva se uzavírá s účinností od 1. 1.2016 do 31. 12. 2016.  
3. Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemného dodatku.  
4. Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit pouze z důvodu porušení ustanovení této 

smlouvy. 
5. Ostatní práva a povinnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy. 
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 
7. Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy. 
 
V Bohumíně, dne 6. 1. 2016 
 
Za Poskytovatele dotace:                                                              Za Příjemce dotace: 
 
 
Ing. Petr Vícha v.r.       Eva Šulová v.r. 


