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5.  zasedání zastupitelstva města dne: 26. 5. 2016 

Bod pořadu jednání:       

Návrh správní rady Fondu vzdělávání Statutárního města Liberec na přidělení dotací 
v roce 2016 
 
 
Stručný obsah: Předkládaný materiál doporučuje ke schválení návrh správní rady na 
přidělení dotací z dílčího Fondu vzdělávání Dotačního fondu SML v rámci vyhlášení 4 
programů k předkládání žádostí v celkové výši 833.643,- Kč o dotaci na rok 2016.    
 
 

 

 

Zpracovala: Michaela Menšíková, tajemnice Fondu vzdělávání  

odbor, oddělení: školství a sociálních věcí 

telefon: 485 243 384 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Mgr. Pavel Kalous, vedoucí odboru školství a sociálních věcí 

Projednáno: v Radě města Liberec dne 17.5.2016 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

p. Tibor Batthyány, v.r. 

primátor statutárního města Liberec 
PhDr. Ivan Langr, v. r. náměstek primátora  

   

Návrh usnesení 
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Zastupitelstvo města po projednání  

 

s c h v a l u j e 

 
návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího Fondu vzdělávání Dotačního fondu SML 
pro rok 2016 takto: 

1. v rámci vyhlášení programu 3.1 Volnočasové aktivity s jasným vzdělávacím dopadem 
na cílovou skupinu   

a) poskytnutí dotací v celkové výši 399.875,- Kč, 14 žadatelům jmenovitě uvedeným 
v příloze č. 1, 
 

b) uzavření  veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s žadateli uvedenými 
jmenovitě  v příloze č. 1 podle vzorové Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
z Fondu vzdělávání uvedené v příloze č. 8, 
 

c) neposkytnutí dotací žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 2, 
 

2. v rámci vyhlášení programu 3.2 Komunitní činnost přispívající rozvoji místních 
iniciativ  

a) poskytnutí dotací v celkové výši 171.663,- Kč, 7 žadatelům jmenovitě uvedeným 
v příloze č. 3, 

 
b) uzavření  veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s žadateli uvedenými 

jmenovitě  v příloze č. 3, podle vzorové Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
z Fondu vzdělávání uvedené v příloze č. 8, 

 
c) neposkytnutí dotací žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 4, 

 

3. v rámci vyhlášení programu 3.3 Další vzdělávání a celoživotní učení  

a) poskytnutí dotací v celkové výši 175.380,- Kč, 7 žadatelům jmenovitě uvedeným 
v příloze č. 5, 

 
b) uzavření  veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s žadateli uvedenými   

jmenovitě  v příloze č. 5, podle vzorové Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí  
dotace z Fondu vzdělávání uvedené v příloze č. 8, 

 
c) neposkytnutí dotací žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 6, 
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4. v rámci vyhlášení programu 3.4 Soutěže a školní časopisy  

a) poskytnutí dotací v celkové výši 86.725,- Kč, 8 žadatelům jmenovitě 
uvedeným v příloze č. 7, 

 
b) uzavření  veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s žadateli uvedenými  

jmenovitě  v příloze č. 7, podle vzorové Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace z Fondu vzdělávání uvedené v příloze č. 8, 

 

 

a  u k l á d á 

 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 

1. zajistit písemné seznámení všech žadatelů s usnesením Zastupitelstva města Liberec, 

  

          T: neprodleně 

 

 

2. zajistit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Fondu vzdělávání statutárního 
města Liberec a proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi 
statutárním městem Liberec a žadateli. 

          T: 09/2016 
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Důvodová zpráva 
 

Stručný obsah: Předkládaný materiál doporučuje ke schválení návrh správní rady na 
přidělení dotací z dílčího Fondu vzdělávání Dotačního fondu SML v rámci vyhlášení 4 
programů k předkládání žádostí o dotaci na rok 2016 v celkové výši 833.643,- Kč. 
 
Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 8/2016 ze dne 28.1.2016 byl zřízen Dotační fond 
Statutárního města Liberec (DF SML). Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 9/2016 ze 
dne 28.1.2016 byla odsouhlasena Pravidla  
 
Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 318/2015 byl dne 17.12.2015 schválen rozpočet 
statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2016.  Do rozpočtu Fondu vzdělávání 
SML bylo na rok 2016 přiděleno 1.300.000,- Kč.  
 

Správní rada FV na svém 2. zasedání dne 12.5.2016 vyhodnocovala jednotlivě každou ze 42 
žádostí v souladu se schválenými Pravidly pro poskytování dotací.  

Jednohlasně odsouhlasila vyřazení žádostí č. 17 v programu 3.1 (žádost podaná dne 21.3.2016, 
po 17 hodině), žádosti č. 11,12 v programu 3.3 (žádosti nebyly podány přes elektronické podání 
na webu města) a žádost č. 13 v programu 3.3 (žádost podána dne 21.3.2016, po 17 hodině).  

 

3.1 Volnočasové aktivity s jasným vzdělávacím dopadem na cílovou skupinu -  
předpokládaný objem finančních prostředků na rozdělení v tomto vyhlášení programu ve 
výši 400.000 Kč 

V rámci tohoto programu bylo přijato celkem 17 žádostí od 17 žadatelů. 16 žádostí bylo podáno 
ve stanoveném termínu, tj. do 21. 3. 2016 do 17 hodin, na předepsaných formulářích s 
požadovanými náležitostmi a přílohami. 1 žádost (č. 17) byla vyřazena, neboť byla podána  po 
17 hodině, dne 21.3.2016. Celkové uznatelné výdaje projektů činily 1.647.750,- Kč, z toho 
celková výše požadovaných finančních prostředků činila 586.112,- Kč.  

Každý přidělený projekt posoudili nezávisle na sobě vždy 2 hodnotitelé, přičemž výsledné 
bodové hodnocení bylo vypočteno jako průměr obou hodnocení. Hodnotitelé odevzdali tabulky 
s obodovanými projekty předsedovi správní rady. U žádostí č. 2,7,10,11,12 a 15 byl rozdíl mezi 
hodnotiteli větší o 20 a více bodů. Žádosti proto ohodnotil třetí hodnotitel. Výsledný bodový 
příděl žádostí pak byl stanoven jako průměr dvou bodově bližších hodnocení. 

Správní rada za pomoci správce programu seřadila projekty dle bodového ohodnocení a navrhla 
poskytnout dotace v celkové výši 399.875,-Kč žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 1, 
současně navrhla neposkytnout dotace na vyřazené projekty č. 4,13 a 17 jmenovitě uvedené 
v příloze č. 2. 

 

3.2 Komunitní činnost přispívající rozvoji místních iniciativ -  předpokládaný objem 
finančních prostředků na rozdělení v tomto vyhlášení programu ve výši 400.000 Kč 

V rámci tohoto programu bylo přijato celkem 8 žádostí od 8 žadatelů. 8 žádostí bylo podáno ve 
stanoveném termínu, tj. do 21. 3. 2016 do 17 hodin, na předepsaných formulářích s 
požadovanými náležitostmi a přílohami. Celkové uznatelné výdaje projektů činily 375.489,- 
Kč, z toho celková výše požadovaných finančních prostředků činila 203.763,- Kč.  
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Každý přidělený projekt posoudili nezávisle na sobě vždy 2 hodnotitelé, přičemž výsledné 
bodové hodnocení bylo vypočteno jako průměr obou hodnocení. Hodnotitelé odevzdali tabulky 
s obodovanými projekty předsedovi správní rady. U žádostí č. 3 a 7 byl rozdíl mezi hodnotiteli 
větší o 20 a více bodů. Žádosti proto ohodnotil třetí hodnotitel. Výsledný bodový příděl žádostí 
pak byl stanoven jako průměr dvou bodově bližších hodnocení. 

Správní rada za pomoci správce programu seřadila projekty dle bodového ohodnocení a navrhla 
poskytnout dotace v celkové výši 171.663,-Kč žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 3, 
současně navrhla neposkytnout dotaci na vyřazený projekty č. 7 jmenovitě uvedený v příloze 
č. 4. 

3.3 Další vzdělávání a celoživotní učení -  předpokládaný objem finančních prostředků na 
rozdělení v tomto vyhlášení programu ve výši 300.000 Kč 

V rámci tohoto programu bylo přijato celkem 13 žádostí od 12 žadatelů. 10 žádostí bylo podáno 
ve stanoveném termínu, tj. do 21. 3. 2016 do 17 hodin, na předepsaných formulářích s 
požadovanými náležitostmi a přílohami. 3 žádosti (č. 11,12 a 13) byly vyřazeny z důvodu, 
žádosti č. 11 a 12 nebyly podány elektronicky, jen písemně a tyto 2 žádosti byly podány do 
jednoho programu. Žádost č. 13 byla podána po 17 hodině, dne 21.3.2016.  Celkové uznatelné 
výdaje projektů činily 483.764,- Kč, z toho celková výše požadovaných finančních prostředků 
činila 315.490,- Kč.  

Každý přidělený projekt posoudili nezávisle na sobě vždy 2 hodnotitelé, přičemž výsledné 
bodové hodnocení bylo vypočteno jako průměr obou hodnocení. Hodnotitelé odevzdali tabulky 
s obodovanými projekty předsedovi správní rady. U žádostí č. 3 a 7 byl rozdíl mezi hodnotiteli 
větší o 20 a více bodů. Žádosti ohodnotil třetí hodnotitel. Výsledný bodový příděl žádostí pak 
byl stanoven jako průměr dvou bodově bližších hodnocení. 

Správní rada za pomoci správce programu seřadila projekty dle bodového ohodnocení a navrhla 
poskytnout dotace v celkové výši 175.380,-Kč žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 5, 
současně navrhla neposkytnout dotace na vyřazené projekty č. 3,8 a 9 jmenovitě uvedené 
v příloze č. 6. 

 

3.4 Soutěže a školní časopisy -  předpokládaný objem finančních prostředků na rozdělení 
v tomto vyhlášení programu ve výši 200.000 Kč 

V rámci tohoto programu bylo přijato celkem 8 žádostí od 8 žadatelů. 8 žádostí bylo podáno ve 
stanoveném termínu, tj. do 21. 3. 2016 do 17 hodin, na předepsaných formulářích s 
požadovanými náležitostmi a přílohami. Celkové uznatelné výdaje projektů činily 152.091,- 
Kč, z toho celková výše požadovaných finančních prostředků činila 112.925,- Kč.  

Každý přidělený projekt posoudili nezávisle na sobě vždy 2 hodnotitelé, přičemž výsledné 
bodové hodnocení bylo vypočteno jako průměr obou hodnocení. Hodnotitelé odevzdali tabulky 
s obodovanými projekty předsedovi správní rady. U žádostí č. 2,3,5,6 a 7 byl rozdíl mezi 
hodnotiteli větší o 20 a více bodů. Žádosti ohodnotil třetí hodnotitel. Výsledný bodový příděl 
žádostí pak byl stanoven jako průměr dvou bodově bližších hodnocení. 

Správní rada za pomoci správce programu seřadila projekty dle bodového ohodnocení a navrhla 
poskytnout dotace v celkové výši 86.725,-Kč žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 7. 
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O přidělení dotací rozhodne rada města a zastupitelstvo města na základě předloženého návrhu 
správní rady. Po konečném schválení dotací Zastupitelstvem města Liberec budou všichni 
žadatelé písemně vyrozuměni o výši přidělené dotace či nepřidělení žádné dotace. 
 

 

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projedná-
ním v zastupitelstvu města. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Přílohy: 
č. 1 návrh správní rady na přidělení dotací z programu 3.1  
č. 2 návrh správní rady na nepřidělení dotací z programu 3.1 
č. 3 návrh správní rady na přidělení dotací z programu 3.2 
č. 4 návrh správní rady na nepřidělení dotací z programu 3.2 
č. 5 návrh správní rady na přidělení dotací z programu 3.3 
č. 6 návrh správní rady na nepřidělení dotací z programu 3.3 
č. 7 návrh správní rady na přidělení dotací z programu 3.4 
č. 8 vzorová Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu vzdělávání 
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
Z FONDU VZDĚLÁVÁNÍ  

č. ……………………. 
 
Smluvní strany: 
 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1 
IČ 002 62 978 
zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené ………………………………………………………………………………… 
číslo bankovního účtu: ………………………………………………………………… 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 

 
a 
 
………………………………… 
datum narození (IČ)  ………………………………… 
bydliště (sídlo)  ………………………………… 
zastoupený/á ………………………………………………… 
číslo bankovního účtu: ………………………………… 
(dále jen příjemce) 

 

uzavírají v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), tuto 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu vzdělávání. 

 
I. 

Předmět smlouvy 
 
Předmětem této smlouvy je v souladu s usnesením Zastupitelstva města Liberec č. ………… ze dne 
…………………….  poskytnutí účelové dotace z Fondu vzdělávání dle Programu ……. na realizaci projektu 
specifikovaného v čl. II odst. 2 této smlouvy. 
 
 

II. 
Účel a výše dotace 

 
1. Finanční dotace je poskytnuta účelově. Příjemce se zavazuje použít poskytnutou dotaci pouze 

k účelu vymezenému v této smlouvě. 
 

2. Dotace je poskytnuta příjemci ve výši ………………….…… Kč (slovy: ……………………………..) za účelem 
realizace projektu ………………………………………. v období ………………………………… (nebo datum) dle 
specifikace uvedené v žádosti o dotaci. 

 
3. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech. 
  
4. 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. 
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5. V případě, že poskytnutí dotace bude zakládat veřejnou podporu, bude smlouva doplněna o 

následující ustanovení: 

Tato smlouva je uzavřena v souladu s nařízením Komise (EU) 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 (dále jen „Nařízení“). Příjemce bere na 
vědomí, že dotace poskytnutá dle této smlouvy má charakter podpory de minimis ve smyslu čl. 3 
Nařízení a souhlasí s tím, že údaje o poskytnutí dotace dle této smlouvy budou vedeny 
v centrálním registru podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě 
některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, 
v platném znění. 
 

 
III. 

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

nejpozději do  ………………………, výhradně však na účel uvedený v čl. II., bod 2. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat finanční dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta, 

v souladu s Pravidly pro poskytování dotací z Fondu vzdělávání. Z poskytnuté dotace nelze hradit 
následující výdaje: 

• Dary třetím osobám 

• Výdaje na pořízení alkoholických nápojů 

• Výdaje na služební cesty nad 15 % nezbytných nákladů realizovaného projektu 

• Pokuty, penále a jiné sankce (rezervy na možné budoucí ztráty) 

• Daň z přidané hodnoty, pokud příjemce dotace má právo uplatnit si daň na vstupu 

• Úroky, které dluží žadatel třetí osobě 

• Odváděné členské či jiné příspěvky podobného typu 
 
 

3. Nevyčerpanou dotaci je příjemce povinen vrátit nejpozději v termínu pro předložení závěrečného 
vyúčtování a závěrečné zprávy o realizaci projektu dle čl. V odst. 6 této smlouvy na účet 
poskytovatele č. 6789292/0800 vedený u České spořitelny, a. s., variabilní symbol 
…………………………. (číslo smlouvy). 

 
IV. 

Způsob poskytnutí finančních prostředků 
 
Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy do 
20 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. 
 

V. 
Všeobecné podmínky 

 
1. Příjemce je povinen písemně oznámit poskytovateli všechny změny týkající se realizace projektu, 

identifikace příjemce či změny týkající se vlastnického vztahu k věci, na niž se dotace poskytuje 
(např. změny v časovém plánu či termínu projektu, změnu místa konání projektu, zrušení 
projektu, ohrožení realizace projektu, změny jména/názvu příjemce, právní formy, statutárního 
orgánu, osoby odpovědné za realizaci projektu, změna sídla/ bydliště, zánik podnikatelského 



Příloha č. 8 

 

                                                                                                          Stránka 3 ze 5 
 

oprávnění, zánik příjemce, změna kontaktních údajů – osob, telefonního a emailového spojení), a 
to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy se příjemce o změnách dozvěděl.  
 
 

2. Připouští-li to povaha projektu, je příjemce povinen nejpozději 7 kalendářních dnů před konáním 
projektu předat či zaslat bližší informace o konání akce (např. plakát, leták, program) odboru 
školství a sociálních věcí, e-mail: ………………….. a zároveň Městskému informačnímu centru, e-
mail: mic@infolbc.cz.  

 
3. Připouští-li to povaha projektu, je pořadatel projektu povinen zajistit přístup na akci dvěma 

osobám pověřeným kontrolní činností při čerpání dotace z  fondu. 
 
4. Ve všech písemných materiálech a na veřejných vystoupeních, která se přímo vztahují 

k podpořenému projektu, se příjemce zavazuje uvádět text tohoto znění: „Projekt je podpořen 
Fondem vzdělávání.“ 
Při této činnosti je příjemce povinen respektovat aktuální znění „Manuálu pro označování akcí 
podpořených fondem Statutárního města Liberec“, který je ke stažení na webové stránce 
www.liberec.cz.  
 

5. 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.  

 
6. Příjemce dotace je povinen nejpozději do …………….. (datum) předložit poskytovateli závěrečnou 

zprávu o realizaci projektu a závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace. 
 

7. Zprávu o realizaci projektu s podrobným popisem uskutečněných aktivit, způsobem 
propagace poskytovatele dotace a vyúčtování dotace zašle příjemce dotace poskytovateli 
prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na webových stránkách a ve stejné 
lhůtě doručí oba dokumenty v tištěné podobě s podpisem odpovědné osoby správci 
programů Fondu - odboru školství a sociálních věcí. 

 
8. Pro řádné vyúčtování dotace je příjemce povinen doložit přehled o čerpání a použití poskytnuté 

dotace, o skutečných příjmech a výdajích vynaložených na projekt a případně o vrácení 
nepoužitých finančních prostředků zpět poskytovateli. Přehled se musí vztahovat k dotovanému 
projektu a musí dokládat minimálně výši poskytnuté dotace a výši spolufinancování projektu. 
V případě pochybností si poskytovatel může kopie dokladů zanesených do vyúčtování dotace 
vyžádat. Vyúčtování dotace musí být podepsáno osobou zodpovědnou za projekt (statutární 
zástupce organizace, zmocněná osoba apod.) a další osobou působící v organizaci (např. účetní). 
Je-li žadatelem fyzická osoba, tak pouze touto osobou.  

 
9. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování je příjemce dotace povinen tyto 

nedostatky odstranit ve lhůtě určené poskytovatelem dotace.  
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VI. Kontrola a sankce  
 
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 a zákonem o rozpočtových pravidlech 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 jak v průběhu čerpání dotace, tak i 
po dobu deseti let od ukončení financování projektu ze strany poskytovatele. 
 

4. Příjemce bere na vědomí, že každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků 
poskytnutých jako dotace je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona o rozpočtových 
pravidlech. 

 
5. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové 

kázně, a to výši dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech. 
 

6. Za porušení dále uvedených méně závažných podmínek je příjemce povinen provést nižší odvod 
za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu SML, a to takto: 

 
a) při porušení povinností stanovených v čl. V odst. 1 až 5 této smlouvy, odvod za porušení 

rozpočtové kázně činí 2-20% z  poskytnuté dotace; 
b) při překročení lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování dotace nebo závěrečné zprávy o 

realizaci projektu maximálně o 30 dnů činí odvod 2-20% z poskytnuté dotace (minimálně však 
2.000 Kč); 

c) při překročení lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování dotace nebo závěrečné zprávy o 
realizaci projektu o více jak 30 dnů činí odvod 100% z poskytnuté dotace. 
 

7. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil, 
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. 

 
 
 
 
 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení  

 
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž příjemce i poskytovatel obdrží po 

jednom stejnopisu. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
  

2. 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. 
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3. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně nebo zrušení s likvidací, je 

příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část nevyčerpané dotace nejpozději 10 dní před 
tím, než dojde k přeměně nebo zrušení právnické osoby s likvidací. To platí pro příjemce 

právnické osoby podle ust. § 10a odst. 5 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlech.    
 

4. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
právních předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo 
města Liberec usnesením č. ………. ze dne ………………. 

 
 
 
V Liberci dne:                                                        V Liberci dne: 
 
Za poskytovatele Za příjemce 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………….……   ……………………………………………………………….…… 

      
 


