Smluvní strany:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor školství, mládeže a sportu, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
IČ: 70891320
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno, č. ú. 30090-718661/0710
zastoupený PhDr. Stanislavem Minaříkem, vedoucím odboru školství, mládeže a sportu (dále
jen ”odbor”)
a
soukromá škola: MATEŘSKÁ ŠKOLA TEDDY BEAR s. r. o.
se sídlem Horská 1934, 755 01 Vsetín
IČ: 29445388
bankovní spojení: xxxxx
zastoupená jednatelkou Olgou Gabsi
(dále jen ”škola”)
uzavřely mezi sebou podle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám,
předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ”zákon”) tuto smlouvu:

Smlouva o poskytnutí dotace
č. j. D/0156/2019/ŠK
Čl. I
Předmětem smlouvy je poskytování dotace ve školním roce 2019/2020, kterou je škola oprávněna
použít pouze k financování neinvestičních výdajů souvisejících s výchovou a vzděláváním
a se službami a vzděláváním, které doplňují nebo podporují vzdělávání nebo s ním přímo souvisí
a s běžným provozem školy a školského zařízení s výjimkou nájemného v rámci smlouvy o koupi
najaté věci uzavřené po 1. lednu 1997 a reklamy.
Čl. II
Smluvní strany konstatují, že podmínky zákona pro poskytnutí dotace byly splněny, neboť škola
předložila odboru:
1. Žádost o poskytnutí dotace dne 16. 1. 2019.
2. Vyúčtování dotace za předchozí školní rok dne 12. 10. 2018.
3. Rozbor hospodaření s poskytnutou dotací za předchozí školní rok dne 12. 10. 2018.

Čl. III
Na základě splnění podmínek uvedených v čl. II odbor stanoví procentní podíl z normativu:
předpokládaný počet dětí
Mateřská škola

44

podíl z normativu
60%

předpokládaný počet
stravovaných
Školní jídelna - výdejna

44

60%

Ve smyslu § 6 odst. 2 zákona se dotace poskytuje podle skutečného počtu dětí ve škole
a stravovaných ve školském zařízení, nejvýše však do výše povoleného počtu dětí ve škole nebo
stravovaných ve školském zařízení, uvedeného ve školském rejstříku.
Čl. IV
1. Odbor může v průběhu roku, kdy je dotace poskytována, ji snížit, nebo ji může poskytnout na kratší
období:
a) v souladu s regulačními opatřeními k čerpání výdajů státního rozpočtu, o nichž rozhodla vláda
nebo ministr financí;
b) pokud škola nepředloží odboru vyúčtování poskytnuté dotace podle skutečnosti kalendářního
roku postupem stanoveným Ministerstvem financí pro zúčtování finančních vztahů se státním
rozpočtem.

2. Odbor poskytuje dotaci převodem finančních prostředků na bankovní účet školy.
3. Pokud dojde v průběhu školního roku ke změně počtu dětí a stravovaných ve srovnání s počtem,
na který se poskytuje dotace, škola neprodleně tuto skutečnost písemně oznámí a zároveň
hodnověrně prokáže odboru. Dotace se upraví od počátku čtvrtletí následujícího po změně,
kdy došlo k přeplatku či nedoplatku, a tento je vyúčtován podle § 6 odst. 7 zákona.
Čl. V
Odbor může smlouvu vypovědět, zjistí-li v průběhu školního roku Česká školní inspekce nebo jiný
kontrolní orgán vážné nedostatky v činnosti školy a nedojde-li k jiné dohodě. Vypovězením smlouvy
odborem se smlouva ruší ode dne následujícího po písemném doručení této výpovědi škole.
Čl. VI
1. Poskytnutou dotaci nebo příslušnou její část škola vrátí na účet odboru do 15 dnů po obdržení
písemné výzvy odboru, jestliže dotace nebo její část:
a) byla použita v rozporu s účelem, pro který byla poskytnuta;
b) byla získána na základě nepravdivých údajů;
c) byla poskytnuta na období, kdy škola nebyla zařazena do sítě předškolních zařízení, škol a
školských zařízení podle dosavadních právních předpisů nebo nebyla zapsána do školského
rejstříku.
2. Pokud skutečnosti podle bodu 1 jsou zjištěny v kalendářních letech následujících po roce,
ve kterém byla dotace poskytnuta, vrátí škola dotaci nebo její část do státního rozpočtu včetně
penále podle předpisů o hospodaření s prostředky státního rozpočtu.
Čl. VII
1. Škola je povinna vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, v účetnictví dotaci sledovat řádně a odděleně. Dále je povinna dotaci používat účelně,
efektivně a hospodárně.
2. Škola je povinna dotaci použít na náklady kalendářního roku, ve kterém dotaci obdržela.
3. Škola se zavazuje vytvořit podmínky pro kontrolu hospodaření s přidělenou dotací prováděnou
odborem, Českou školní inspekcí, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, popřípadě jiným
kompetentním orgánem.
Čl. VIII
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 1. 9. příslušného školního roku uvedeného v Čl. I. Smluvní
strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této smlouvě a dohodly se, že
smlouva bude v souladu se zákonem 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, uveřejněna poskytovatelem.
Smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž škola obdrží jeden výtisk a odbor dva výtisky.

Za odbor:

Za školu:

Ve Zlíně dne 21. 1. 2019

Ve Zlíně dne 31. 1. 2019

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

PhDr. Stanislav Minařík
vedoucí odboru

Olga Gabsi
jednatelka

