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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace  

 

podle zákona č.  89/2012 Sb., občanský zákoník  

 

 

 

 

 

Smluvní strany 

 

Statutární město Ostrava Koordinátor ODIS, s.r.o.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 

zastoupené zmocněncem 

Mgr. Janem Dohnalem 

náměstkem primátora města 

 

 

 

 

 

 

IČO:  00845451   

DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH)   

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a. s.,   

 okresní pobočka Ostrava   

Číslo účtu:  27-1649297309/0800   

 

 

dále jen poskytovatel   

28. října 3388/111, 702 00 Ostrava 

zastoupený  

Ing. Martinem Dutkem, jednatelem 

Ing. Alešem Stejskalem, jednatelem 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským 

soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 8979, a to dle § 435 

odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů 
 ______________________________________________  

 

IČO: 64613895 

DIČ: CZ64613895  

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  

  

Číslo účtu:  1651582379/0800 

 

 

dále jen příjemce   

 

se dohodly:  
 

 

Obsah smlouvy 

 

čl. I. 

Úvodní ustanovení  

 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti v době 

uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí písemně, nejpozději 

do 8 dnů druhé smluvní straně. 

 

2. Poskytovatel prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále 

jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou 

známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Město je oprávněno poskytnout 

podlicenci k užití loga města třetí osobě. 

dannhoferovair
Text napsaný psacím strojem
Příloha č. 32
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3. Poskytovatel prohlašuje, že bude při zpracovávání osobních údajů postupovat v souladu s Nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) dále jen GDPR a jinými právními předpisy 

vztahujícími se k ochraně osobních údajů. 

 

4. Vzhledem k tomu, že:  

• příjemce je dle společenské smlouvy společností, která byla založena na základě společného zájmu 

na řešení veřejné osobní dopravy – dopravní obslužnosti území a za účelem zajištění 

nejvýhodnějších dopravních ekonomických podmínek formou integrovaného dopravního systému 

ODIS a společné koordinace veřejné osobní dopravy; 

 

• pro naplnění hlavního cíle společnosti příjemce zajišťuje zejména tyto činnosti ve vztahu ke krajům 

a obcím (jejichž úkolem je zajištění dopravní obslužnosti na území ODIS a jejich zájmovém území) 

a k cestujícím: 

- organizační zajištění dopravní obslužnosti území formou ODIS, 

- sledování a vyhodnocování vývoje přepravních potřeb, 

- dle vývoje poptávky zpracování návrhů a optimalizace způsobu zajištění přepravních potřeb po 

stránce dopravních technologií, linkových vedení a jízdních řádů, 

- navrhování a koordinace zavádění jednotného přepravně-tarifního a odbavovacího systému 

ODIS, 

- vydávání bezkontaktních čipových karet ODISka, včetně správy a rozvoje tohoto systému a 

provozu Specializovaného pracoviště pro ODISku 

- provoz e-shopu pro bezkontaktní čipové karty ODISka, bankovní karty a kreditní jízdenky  

- udržování a zvyšování atraktivity veřejné hromadné dopravy oproti dopravě individuální, 

- koordinace provozování a tvorby informačního systému ODIS, 

- zajištění provozu dopravně-informačního střediska „Dopravní infocentrum ODIS“ 

• další konkrétní úkoly zadané příjemci poskytovatelem v oblastech – finančního zajištění ODIS, 

informačního zajištění ODIS, dopravně-organizačního zajištění ODIS a řešení operativní 

problematiky veřejné osobní dopravy Ostravě budou zadány odborem dopravy poskytovatele 

samostatným dokumentem „Popis úkolů KODIS 2023“ 

 

se smluvní strany dohodly na uzavření této smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace. 

 

čl. II. 
Předmět smlouvy 
 
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelově vymezené neinvestiční dotace příjemci na částečné krytí 

jeho provozních nákladů z rozpočtu poskytovatele (dále jen dotace).  

 

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

pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

3. 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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čl. III. 
Účel dotace 
 
1. Účelová neinvestiční dotace je příjemci poskytnuta na částečné krytí uznatelných nákladů, zejména 

provozních a mzdových, které vzniknou příjemci v roce 2023 při činnostech zajišťovaných k podpoře 

Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS (dále i ODIS), což souvisí se 

zajištěním dopravní obslužnosti území poskytovatele dotace a sousedních měst a obcí, ve kterých se 

poskytovatel dotace podílí na spolufinancování úhrady ztráty z provozu linek a spojů veřejné linkové 

dopravy v rámci ODIS a jsou specifikovány touto smlouvou.   

 

2. Pokud by příjemci byly ve lhůtě stanovené dle této smlouvy pro čerpání dotace poskytnuty prostředky 

z jiných zdrojů určené ke stejnému účelu, je povinen oznámit tuto skutečnost poskytovateli písemně 

nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy se o jejich poskytnutí dozvěděl. Pro zvýšení právní jistoty se smluvní 

strany dohodly, že toto se netýká příjmů, jimiž jsou hrazeny náklady na činnost společnosti 

vykonávanou pro dopravce zapojené do ODIS, kdy tyto činnosti jsou hrazeny z prostředků dopravců, 

kteří je získávají ze zdrojů MSK. 

 

3. Doba, v níž má být účelu dosaženo – 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023. 

 
čl. IV. 
Výše dotace 
 
Dotace se příjemci poskytuje v celkové výši 7 499 950,- Kč (slovy 

sedmmiliónůčtyřistadevadesátdevěttisícdevětsetpadesát korun českých). Peněžní prostředky budou 

bezhotovostně převedeny na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy ve dvanácti splátkách dle 

následujícího splátkového kalendáře:  

 

 

     datum                                                                           částka 

5. ledna 2023                                                            2 500 000,- Kč                    

7. února 2023                                                               999 950,- Kč    

7. března 2023                                                               400 000,- Kč    

5. dubna 2023                                                               400 000,- Kč    

5. května 2023                                                               400 000,- Kč  

6. červen 2023                                                               400 000,- Kč   

7. červenec  2023                                                               400 000,- Kč       

7. srpen 2023                                                               400 000,- Kč  

5. září 2023                                                               400 000,- Kč                 

5. října 2023                                                               400 000,- Kč              

7. listopad 2023                                                               400 000,- Kč      

5. prosince 2023                                                               400 000,- Kč                   

                  

C e l k e m                                                                       7 499 950,-  Kč 

 

Platba se považuje za uskutečněnou dnem odepsání příslušné částky z účtu poskytovatele. 
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čl. V. 
Podmínky použití dotace 
 
1. Příjemce je povinen použít peněžní prostředky z poskytnuté dotace k úhradě uznatelných nákladů 

prokazatelně souvisejících s realizací účelu, pro který byla dotace podle této smlouvy poskytnuta. 

 

Uznatelným nákladem pro účely této smlouvy je náklad, který lze financovat z dotace poskytnuté touto 

smlouvou při splnění následujících podmínek:  

- vznikl příjemci v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 včetně a byl příjemcem za dané účetní 

období uhrazen nejpozději do 22. 2. 2024. 

- byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle článku III. této smlouvy a ostatními podmínkami 

této smlouvy, 

- vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole, ve znění pozdějších předpisů,   

- je uznatelný i z pohledu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 

pokud nebyly touto smlouvou stanoveny výjimky, 

- byl zanesen v účetnictví příjemce, je identifikovatelný a podložený účetními záznamy,  

- je uveden v odstavci 2 tohoto článku. 
 

2. Z dotace mohou být hrazeny pouze náklady spojené s realizací účelu (dále jen uznatelné náklady):  

- materiálové náklady (např. kancelářské potřeby, tonery do tiskáren a kopírek, odborné časopisy, 

noviny, knihy, pohonné hmoty, drobný majetek a další),  

- náklady na služby (např. poštovné, internetové připojení, nájemné, právní a odborné služby, 

software, telekomunikační služby, vzdělávání a ostatní služby - zálohy na elektrickou energii,    

vodné a stočné, teplo včetně jejich vyúčtování, opravy a udržování, úklidové práce, revize a 

prohlídky technických zařízení, cestovné), 

- osobní náklady (mzdové náklady včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění, zákonné sociální 

náklady – ošetřovné, nemocenská a stravování zaměstnanců, zákonné úrazové pojištění, cestovní 

náhrady s výjimkou zahraničních pracovních cest), 

- odpisy dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku, maximálně však do výše 50 % 

vypočteného ročního účetního odpisu, 

- poplatky za vedení bankovních účtů. 

 

Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. 

 

3. Finanční prostředky z poskytnuté dotace nelze použít k úhradě neuznatelných nákladů, jimiž se pro 

účely této smlouvy rozumí zejména náklady, které byly příjemcem vynaloženy na: 

- členské poplatky do zájmových organizací, 

- příspěvek zaměstnavatele zaměstnancům na penzijní a životní připojištění, 

- pořízení pozemků, staveb včetně budov, bytů a nebytových prostor, uměleckých děl a sbírek,  

- pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 

- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,  

- poskytování úvěrů či půjček a návratných finančních výpomocí,  

- odvody do sociálního fondu a jiných fondů, 

- odstupné nad rámec povinností stanovené zvláštním právním předpisem (zákon č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, v platném znění), 

- odměny vyplácené členům dozorčí rady,  
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- cestovní náhrady spojené s realizací zahraniční pracovní cesty,  

- úhradu směnek,  

- daně a dotace,  

- celní, správní a soudní poplatky a dovozní přirážky,  

- závazky vůči společníkům a sdružení, včetně závazků z upsaných nesplacených cenných papírů a 

vkladů,  

- závazky z koupě podniku, pevných termínovaných operací, nakoupených opcí,  

- tvorbu kapitálových fondů, emisního ážia,  

- úhradu ztráty z minulých let,  

- tvorbu rezerv,  

- akontaci leasingu, leasingových splátek a nájem věcí s následným odkupem,  

- splácení bankovních úvěrů, s tím souvisejících bankovních poplatků, úroků z bankovního úvěru a 

ostatních přijatých výpomocí,  

- náklady na reprezentaci, pohoštění a dary,  

- pokuty, úroky z prodlení a penále,  

- manka a škody,  

- převody podílů na výsledku hospodaření společníkům 

 

4. Příjemce dotace jako plátce daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) má nárok na odpočet DPH na 

vstupu, proto není DPH na vstupu způsobilým výdajem, a to ani v případě, kdy příjemce nárok na 

odpočet DPH na vstupu neuplatnil. Je-li příjemce povinen krátit odpočet DPH na vstupu, je způsobilým 

výdajem pouze část DPH na vstupu, která byla koeficientem krácena. Obdobně se postupuje v případě, 

že příjemce neuplatní DPH z důvodu použití poměru mezi plněním, které se vztahuje k ekonomické 

činnosti příjemce, a ostatní činností příjemce dotace, která není ekonomickou činností, a tudíž není 

předmětem DPH. Obdobně se postupuje v případě, že zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů, neumožňuje u přijatých zdanitelných plnění odpočet DPH (viz § 75 

zákona č. 235/2004 Sb.). 

 

5. Finanční prostředky z dotace nelze použít k tvorbě zisku.  

 

6. V případě placení záloh za el. energii, vodné, stočné a teplo musí být prostředky na tento druhový náklad 

uhrazeny v období stanoveném pro vznik uznatelných nákladů dle článku V., bodu 1, tj. od 1. 1. 2023 do 

31. 12. 2023. Finanční závazky příjemce vzniklé v souvislosti s plněním předmětu smlouvy v období od 

1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 musí být vypořádány nejpozději do 22. 2. 2024. 

 

7. V případě, že příjemce obdrží peněžní prostředky z jiných zdrojů, mimo příjmů uvedených v článku III., 

bodu 2 této smlouvy určené ke stejnému účelu vymezenému touto smlouvou, které budou prokazatelně 

snižovat uznatelné náklady hrazené z poskytnuté dotace a současně by vytvořily na straně příjemce 

kladný hospodářský výsledek, příjemce vrátí poskytovateli v rámci finančního vypořádání poskytnuté 

dotace finanční prostředky ve výši tohoto kladného hospodářského výsledku jako nevyčerpanou část 

dotace.  

 

8. U nákladů na práce zajišťované příjemcem dodavatelským způsobem (např. právní služby, zajištění 

výroby tiskovin, subdodávky) musí být příjemcem prokázáno, že jde o náklady pro daný účel nezbytné, 

výše výdajů přiměřená a odpovídající obchodním zvyklostem (cena obvyklá na trhu), případný rozdíl 

musí být doložen zdůvodněním. 

 

čl. VI.  
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Další povinnosti příjemce 
 

1. Příjemce se zavazuje, že  

- nepřevede svá práva a povinnosti z této smlouvy a ani tuto smlouvu žádnou formou na jinou 

fyzickou osobu nebo právnickou osobu, 

- naplní účelové určení, pro které je dotace poskytována. 

 

2. Příjemce je povinen předložit poskytovateli nejpozději v termínu do 28. 2. 2024 finanční vypořádání 

dotace, které bude v termínu doručeno na odbor dopravy Magistrátu města Ostravy. Příjemce doloží 

finanční vypořádání dotace komentářem – závěrečnou zprávou, která bude obsahovat stručný popis 

realizované činnosti, vyhodnocení účelu poskytnuté dotace a přínosu ze zajištěné činnosti včetně 

prokázání výše celkových nákladů. Čerpání finančních prostředků z poskytnuté dotace bude doloženo 

věrohodnými účetními záznamy zanesenými v hlavní knize a ve výsledovce sestavené na základě 

odděleného a samostatného vedení účetnictví čerpaných finančních prostředků příjemcem dotace, 

případně jinými doklady, pokud o ně poskytovatel dotace požádá. Součástí vyúčtování bude i přehled 

zdrojů financování a veškeré aktuální vnitropodnikové dokumenty, ve kterých je uveden způsob 

rozúčtování nákladů mezi jednotlivá hospodářská střediska příjemce. Součástí komentáře bude i způsob 

prezentace poskytovatele dle bodu 5 tohoto článku, jakož i další skutečnosti uvedené v této smlouvě, 

které se vztahují k závěrečnému vyúčtování.  

Součástí vyúčtování bude rovněž čestné prohlášení osoby oprávněné jednat za příjemce o úplnosti, 

správnosti a pravdivosti závěrečného vyúčtování, včetně skutečnosti, zda příjemci byly/nebyly  

poskytnuty ke stejnému účelu prostředky z jiných zdrojů a v jaké výši. 

 

3. Příjemce dotace je rovněž povinen vrátit převodem na účet poskytovatele vedený u České 

spořitelny, a.s. číslo účtu 27-1649297309/0800 (variabilní symbol je číselné označení smlouvy) 

nevyčerpanou část finančních prostředků z poskytnuté dotace, a to nejpozději ve lhůtě stanovené pro 

předložení finančního vypořádání dotace. 

 

4.  Příjemce je povinen využívat dotaci co nejhospodárněji a vést řádnou, oddělenou a analytickou evidenci 

jejího čerpání v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, tj. 

účtovat na zvláštní analytické účty, případně na samostatná hospodářská střediska. Z nich musí být 

zřejmé, že jde o peněžní prostředky hrazené z dotace poskytnuté touto smlouvou. Tato evidence musí 

být podložena účetními záznamy. Čestné prohlášení příjemce o vynaložení finančních prostředků 

v rámci uznatelných nákladů není považováno za účetní záznam. Originály účetních dokladů označit 

„Financováno z rozpočtu statutárního města Ostravy“ a uvést evidenční číslo smlouvy a výši 

použité dotace v Kč. Příjemce je povinen na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech 

účetních záznamů a ostatních dokumentů týkajících se účelů, na které byla dotace poskytnuta. 

 

5. Vhodným způsobem prezentovat poskytovatele dotace, a to zejména takto: v případě, že provozuje 

webové stránky, zveřejněním schváleného loga města s odkazem (hyperlinkem) na webové stránky 

poskytovatele na vhodném a důstojném místě s uvedením, že činnost příjemce je poskytovatelem 

podporována; uvádět na všech propagačních materiálech určených veřejnosti logo města. K tomuto 

účelu uděluje poskytovatel příjemci souhlas s užíváním loga statutárního města Ostravy. 

 

6. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci bezúplatně nevýhradní oprávnění logo města užít 

pro účely dle obsahu této smlouvy, způsoby uvedenými v odst. 5 tohoto článku smlouvy, v rozsahu 

územně neomezeném a v rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru 

užití dle této smlouvy. Příjemce oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem 

a v rozsahu dle této smlouvy přijímá. 
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7. Používat při všech způsobech prezentace platná loga, zveřejněná na webových stránkách poskytovatele. 

 

8. Akceptovat využívání údajů pro účely administrace v informačních systémech poskytovatele, přičemž 

příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu, sídla, účelu a výše poskytnuté dotace, informací o 

průběhu realizace a výsledcích pro zajištění informovanosti o přínosech dotace. 

 

9. Archivovat po dobu 10 let od předložení závěrečného vyúčtování dotace originály dokladů, 

prokazujících její čerpání. 

 

10. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli, před případnou přeměnou příjemce, či před zrušením 

příjemce s likvidací, finanční vypořádání dotace a vrátit nevyčerpanou část dotace na účet 

poskytovatele s písemným odůvodněním, a to v takovém časovém předstihu, aby nedošlo ke krácení 

práv poskytovatele. 

 

čl. VII.  
Kontrola 
 
1. Příjemce je povinen podrobit se průběžné a následné kontrole ze strany poskytovatele podle zákona  

o finanční kontrole za účelem prověření dodržování podmínek smlouvy pro nakládání s poskytnutými 

prostředky. Příjemce je povinen na požádání předložit kontrolnímu orgánu za účelem provedení kontroly 

veškeré účetní a ostatní potřebné doklady, vztahující se k nakládání s poskytnutými finančními 

prostředky.  

 

2. Příjemce je povinen smluvně zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, 

tj. osoby podílející se na dodávkách zboží nebo služeb hrazených z veřejné finanční podpory, umožnily 

poskytovateli prověřit jejich účetnictví a účetní záznamy v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly. 

 

čl. VIII. 
Sankční ujednání 

 

1. Neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu poskytovatele je 

porušením rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů.  Při porušení rozpočtové kázně bude poskytovatel postupovat podle § 22 

tohoto zákona. 

 

2. Vznikne-li v průběhu kalendářního roku podezření na porušení rozpočtové kázně, nebo dozví-li se 

poskytovatel, že činnosti nejsou příjemcem účelové dotace prováděny v souladu s účelem dotace, nebo 

neplní-li příjemce závazky vyplývající ze smluvních ustanovení, je poskytovatel oprávněn pozastavit 

příjemci dotace poskytnutí dalších finančních prostředků. Tuto skutečnost poskytovatel neprodleně 

oznámí příjemci.  

 

3. Pokud příjemce poruší jakoukoliv jinou povinnost, vyplývající pro něj z této smlouvy a toto porušení 

není porušením rozpočtové kázně, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý 

jednotlivý případ, nedojde-li k nápravě ve lhůtě stanovené poskytovatelem.  

 

4. Vznikne-li poskytovateli nárok na několik smluvních pokut dle této smlouvy, je oprávněn uplatnit 

každou z nich. 
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5. Uplatnění smluvních pokut dle tohoto článku je přípustné za kumulativního splnění následujících 

podmínek: 

- doručení písemné výzvy příjemci k nápravě zjištěných pochybení ve lhůtě počítané ode dne 

následujícího po doručení výzvy příjemci, která bude činit nejvýše 10 pracovních dnů s výslovným 

upozorněním na možnost uložení smluvních pokut ze strany poskytovatele, a  

- příjemce neučiní nápravu zjištěných pochybení ani v poskytnuté dodatečné lhůtě. 

 

6. Sankce budou příjemcem poukázány na účet poskytovatele vedený u České spořitelny a.s., číslo účtu 19-

1649297309/0800. Sankce, které vzniknou za porušení jiných povinností, než je porušení rozpočtové 

kázně, je příjemce povinen zaplatit poskytovateli na základě výzvy ve lhůtě do 10 dnů počítané ode dne 

následujícího po doručení této výzvy příjemci. 
 

7. Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má 

právo také na náhradu škody vzniklou z porušení povinností, ke kterým se smluvní pokuta vztahuje.  
 

čl. IX. 
Závěrečná ujednání 
 
1. Podmínkou nabytí účinnosti této smlouvy je její uveřejnění v celostátním Registru smluv podle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  Smluvní strany se dohodly, že 

tuto smlouvu zveřejní bez zbytečného odkladu po jejím uzavření v registru smluv poskytovatel. 

 

2. Ve věci této smlouvy je za poskytovatele oprávněn jednat vedoucí odboru dopravy Magistrátu města 

Ostravy nebo jím písemně pověřený zaměstnanec tohoto odboru. 

 

3. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765 a 

§ 1978 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník).  

 

4. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 občanského zákoníku odst. 2 a 3, že vylučují přijetí 

nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo 

odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

 

5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou 

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci 

smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných 

elektronických práv.  

 

6. Právní vztah založený touto smlouvou lze ukončit na základě písemné dohody smluvních stran nebo 

výpovědí kterékoliv ze smluvních stran uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba je dvouměsíční a 

začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. V případě 

ukončení smluvního vztahu je příjemce povinen předložit poskytovateli finanční vypořádání dotace a 

vrátit peněžní prostředky dotace, které jím nebyly ke dni ukončení smlouvy použity v souladu s touto 

smlouvou, zpět na účet poskytovatele ve lhůtě do 15 dnů ode dne ukončení smlouvy.  

 

7. Kterákoliv smluvní strana může podat písemný návrh na zrušení této smlouvy dle § 167 zákona č. 

500/2004Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
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8. V otázkách neupravených veřejnoprávními předpisy se použijí úpravy obsažené v občanském zákoníku. 

 

9. Smlouva je sepsána v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři vyhotovení obdrží poskytovatel 

a dvě příjemce. 

 

10. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly 

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran 

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán 

v rozporu s výslovnými ujednáními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.  

 

11. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady 

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.  

 

12. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů: 

 O uzavření této smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace rozhodlo zastupitelstvo města 

usnesením č. ………….. ze dne ……………... 

 

 

 

 

Za poskytovatele 

  

 __________________________________________   

 

Datum:  ____________________________________   

 

Místo: Ostrava 

 

 

 __________________________________________  

 

zmocněnec Mgr. Jan Dohnal 

náměstek primátora města 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za příjemce 

 

 __________________________________________  

 

Datum:  ___________________________________  

 

Místo: Ostrava 

 

 

 __________________________________________  

 

Ing. Martin Dutko 

jednatel 

 

 

 __________________________________________  

 

Ing. Aleš Stejskal 

jednatel 




