Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1,
IČO: 70890366, bankovní spojení Česká národní banka, pobočka Plzeň, č. účtu
20095-24621311/0710, zastoupený ředitelem panem Mgr. Jiřím Leščinským (dále jen
„KÚPK“)
a
Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o., Sokolovská 1165/54, Bolevec,
323 00 Plzeň, IČO: 25209957, Spisová značka: C 8692 vedená u Krajského soudu
v Plzni, bankovní spojení Komerční banka, a.s., pobočka Plzeň, č. účtu
8127570277/0100, zastoupená ředitelkou paní Mgr. Šárkou Chvalovou (dále jen
„právnická osoba“)
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 o poskytnutí dotace

Čl. I
1. Předmětem smlouvy je poskytování dotace ze státního rozpočtu právnické osobě,
kterou je oprávněna použít k financování neinvestičních výdajů souvisejících
s výchovou a vzděláváním ve školách a se službami a vzděláváním, které
doplňují nebo podporují vzdělávání ve školách nebo s ním přímo souvisí
(dále jen „školské služby“) a s běžným provozem školy a školského zařízení
v souladu s § 1 odst. 2 zákona.
2. Dotace se poskytuje na školní rok 2020/2021 zálohově na jednotlivá čtvrtletí
kalendářního roku pouze pro děti, žáky nebo studenty ve školách, oborech
vzdělání a školských službách zapsaných ve školském rejstříku. Normativy
na příslušný kalendářní rok stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
(dále také „ministerstvo“) nejpozději do 31. ledna a zveřejní je ve Věstníku
ministerstva.
3. Dotaci nelze použít k úhradě nájemného v rámci smlouvy o koupi najaté věci
uzavřené po 1. lednu 1997 a reklamy.

Čl. II
Smluvní strany konstatují, že podmínky zákona pro poskytování dotace byly splněny,
neboť:
1. právnická osoba předložila žádost o poskytnutí dotace dne 27. 1. 2020,

2. právnická osoba předložila vyúčtování dotace postupem stanoveným
ministerstvem za předchozí školní rok dne 14. 10. 2019,
3. právnická osoba předložila výroční zprávu o činnosti školy za předchozí školní rok
dne 14. 10. 2019,
4. právnická osoba předložila rozbor hospodaření s dotací poskytnutou podle tohoto
zákona zpracovaný podle osnovy stanovené ministerstvem za předchozí školní
rok dne 14. 10. 2019,
5. právnická osoba předložila informaci o projednání výroční zprávy o činnosti školy
ve školské radě ze dne 8. 10. 2019 dne 14. 10. 2019.

Čl. III

Na základě splnění podmínek uvedených v Čl. II KÚPK stanoví procentní podíl
z normativu podle § 4 odst. 5 zákona u:
Činnosti výchovně vzdělávací (vzdělávání):
škola
počet žáků
procentní podíl
základní škola
180
60 %
školské zařízení pro zájmové vzdělávání
počet žáků
procentní podíl
školní družina
150
60 %
škola
střední škola
kód oboru
obor vzdělání forma vzdělávání počet žáků
procentní podíl
79-41-K/81 Gymnázium
denní 8leté
260
60 %
79-41-K/41 Gymnázium
denní 4leté
110
60 %

Čl. IV

1. KÚPK poskytuje dotaci na školní rok zálohově na jednotlivá čtvrtletí kalendářního
roku převodem finančních prostředků na bankovní účet právnické osoby,
nejpozději poslední den prvního měsíce prvního, druhého a třetího čtvrtletí
a patnáctý den druhého měsíce čtvrtého čtvrtletí.
2. Dotace se poskytuje podle skutečného počtu dětí, žáků nebo studentů ve škole
nebo školském zařízení, v jednotlivých oborech a formách vzdělávání, lůžek,
stravovaných nebo jiných jednotek stanovených zvláštním právním předpisem,
uvedeného ve školních matrikách pro příslušný školní rok, nejvýše však do výše
povoleného počtu dětí, žáků nebo studentů ve škole nebo školském zařízení,
v jednotlivých oborech a formách vzdělávání, lůžek, stravovaných nebo jiných
jednotek stanovených zvláštním právním předpisem, uvedeného ve školském
rejstříku.

3. Pokud dojde v průběhu roku ke změně počtu dětí, žáků, studentů, lůžek,
stravovaných nebo jiných jednotek stanovených zvláštním právním předpisem
ve srovnání s počtem, na který se poskytuje dotace, právnická osoba neprodleně
tuto skutečnost písemně oznámí (e-mail) a zároveň hodnověrně prokáže KÚPK
na základě výzvy KÚPK. Dotace se upraví od počátku čtvrtletí následujícího
po změně, kdy došlo k přeplatku či nedoplatku, a tento je vyúčtován postupem
stanoveným Ministerstvem financí pro zúčtování vztahů se státním rozpočtem.
4. KÚPK může v průběhu roku, kdy je dotace poskytována, ji snížit, nebo ji může
poskytnout na kratší období, nebo ji zvýšit v souladu s regulačními opatřeními
k čerpání státního rozpočtu, o nichž rozhodla vláda nebo ministr financí. KÚPK
může v průběhu roku, kdy je dotace poskytována, ji snížit, nebo ji může
poskytnout na kratší období, pokud právnická osoba nepředloží vyúčtování
poskytnuté dotace podle skutečnosti kalendářního roku postupem stanoveným
Ministerstvem financí pro zúčtování vztahů se státním rozpočtem.

Čl. V

KÚPK může odstoupit od smlouvy, zjistí-li v průběhu školního roku Česká školní
inspekce nebo jiný kontrolní orgán závažné nedostatky v činnosti právnické osoby
a nedojde-li k jiné dohodě.

Čl. VI

1. V případě porušení rozpočtové kázně právnickou osobou se postupuje podle
ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Poskytnutou dotaci nebo příslušnou její část ve výši určené ve výzvě právnická
osoba vrátí do 15 dnů po obdržení písemné výzvy KÚPK na stanovený účet,
zejména v těchto případech:
a) dotace nebo její část byla použita v rozporu s účelem, pro který byla
poskytnuta,
b) dotace nebo její část byla získána na základě nepravdivých údajů,
c) dotace nebo její část byla poskytnuta za období, kdy právnická osoba nebyla
zapsána do školského rejstříku (dříve síť škol),
d) dotace nebo její část byla poskytnuta v rozporu s údaji uvedenými
ve školském rejstříku (dříve síť škol).

3. Jestliže bude s právnickou osobou vedeno řízení o výmazu z rejstříku škol
a školských zařízení, vyhrazuje si KÚPK právo dočasně pozastavit poskytování
finančních prostředků ze státního rozpočtu na příslušnou činnost školy nebo
školského zařízení, v případě, že příslušný orgán rozhodl o opatřeních, která
zamezí nehospodárnému využití finančních prostředků státního rozpočtu.
V případě ukončení činnosti školy nebo školského zařízení je dotace poskytována
do konce měsíce, ve kterém byla činnost školy nebo školského zařízení
ukončena.

Čl. VII
Právnická osoba se zavazuje vytvořit podmínky pro kontrolu hospodaření
s přidělenou dotací prováděnou podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů, KÚPK, Českou školní inspekcí, Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy, popřípadě jiným kompetentním orgánem.

Čl. VIII
Právnická osoba se zavazuje vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v účetnictví dotaci sledovat řádně,
odděleně a dotaci používat účelně, efektivně a hospodárně.

Čl. IX
Právnická osoba se zavazuje, že v souladu s § 3 odst. 2 písm. a) a c) zákona
předloží vyúčtování poskytnuté dotace a rozbor hospodaření s dotací za uplynulý
školní rok postupem a podle osnovy stanovené ministerstvem zveřejněné
ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, sešit 6-7/2017.

Čl. X
Právnická osoba se zavazuje, že podle § 10a odst. 5 písm. j) zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, předloží finanční vypořádání poskytnuté dotace za kalendářní rok
postupem stanoveným Ministerstvem financí pro zúčtování vztahů se státním
rozpočtem (vyhláška o finančním vypořádání).

Čl. XI
1. Tato smlouva je smlouvou veřejnoprávní.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.
3. Smlouva je vypracována ve dvou originálech, z nichž každá smluvní strana
obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy za podmínek stanovených zákonem
a v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy.
5. Smlouva může být změněna dohodou pouze písemně, číslovanými dodatky
podepsanými oběma smluvními stranami.

V Plzni dne 25. února 2020

Mgr. Šárka Chvalová
ředitelka právnické osoby

Mgr. Jiří Leščinský
ředitel Krajského úřadu Plzeňského kraje

