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Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního
příspěvku na veřejné osvětlení

číslo:

I. Smluvní strany

Město Hranice
se sídlem Hranice I - město, Pernštejnské náměstí č.p. 1, 753 01 Hranice
IČO: DIČ:
zastoupené starostou města Jiřím Kudláčkem
Bankovní spojení: Komerční banka Hranice, číslo účtu:

(dále jen poskytovatel)

a

EKOLTES Hranice, a.s.
se sídlem Zborovská 606, 753 01 Hranice
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: Komerční banka Hranice, číslo účtu:
Zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 1190
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Radek Průcha – předseda představenstva a
Ing. Ota Čermák – člen představenstva
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: p. Michal Vincker, vedoucí provozu
veřejného osvětlení, tel:

(dále jen příjemce)

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je poskytnutí investičního finanční příspěvku s vyúčtováním v celkové
výši 1 700 000 Kč (včetně DPH), na vybudování vedení veřejného osvětlení s technologií
SMART CITY, datového inteligenčního kamerového parkovacího systému v lokalitě
vlakového a autobusového nádraží ulice Nádražní Hranicích (viz. příloha snímek
katastrální mapy předmětné lokality). Finanční příspěvek byl schválen Zastupitelstvem
města Hranic, usnesením č. 100/2019 – ZM 6 ze dne 25.04.2019.

2. Finanční příspěvek bude vyplacen na účet příjemce u Komerční banky, a.s., na číslo účtu
do 15.05.2019.

3. Finanční příspěvek podle předchozího bodu je příjemce oprávněn použít jen k úhradě
výdajů, spojených s vybudováním vedení veřejného osvětlení s technologií SMART CITY,
datového inteligenčního kamerového parkovacího systému v lokalitě vlakového a
autobusového nádraží ulice Tovární v Hranicích.

III. Povinnost příjemce

1. Použít finanční příspěvek jen k účelu, uvedeném v článku II. této smlouvy.

2. Umožnit orgánům města Hranic kontrolu správnosti použití finančního příspěvku.
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3. Příjemce finančního příspěvku nesmí poskytovat prostředky z příspěvku jiným osobám,
pokud se nejedná o přímou úhradu nákladů, spojenou s realizací činnosti, na kterou byl
finanční příspěvek poskytnut.

4. Předložit vyúčtování finančního příspěvku do 30dnů po ukončení stavby, nejpozději však
do 31.03.2020.

5. Finanční příspěvek nevyužitý, nevyúčtovaný, nedočerpaný, nebo použitý v rozporu s touto
smlouvou, vrátit nejpozději do 31.03.2020 na účet

6. Za neoprávněné použití finančního příspěvku lze proti příjemci postupovat podle §22
zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění.

7. Příjemce finančního příspěvku se zavazuje předložit poskytovateli před případnou
přeměnou příjemce či před zrušením příjemce likvidací peněžní vypořádání finančního
příspěvku a vrátit nevyčerpanou část finančního příspěvku na účet poskytovatele č.ú.:

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

8. Příjemce finančního příspěvku nejpozději do 30dnů po ukončení stavby, nejpozději však
do 31.03.2020 převede do vlastnictví města Hranic licenci k užívání SW vysoutěženého
v rámci vybudování vedení veřejného osvětlení s technologií SMART CITY, uvedeného
v čl. II. bodu 1 této smlouvy. Tento SW bude nainstalován v cloudovém úložišti
dodavatele, tzn. mimo servery poskytovatele i příjemce příspěvku. Platforma poběží
v cloudu ke kterému se zákazník (uživatel) bude připojovat skrze webový prohlížeč
odkudkoliv.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva podléhá povinnému zveřejnění prostřednictvím registru smluv tak, jak
stanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

2. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

3. Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž příjemce obdrží jedno.

4. Uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo města Hranic, usnesením č. 100/2019
– ZM 6 ze dne 25.04.2019.

V Hranicích, dne …………………. V Hranicích dne ……………………

………………………………… ……………………………………….
Jiří Kudláček Radek Průcha

starosta města předseda představenstva

………………………………………
ing. Ota Čermák

člen představenstva


