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VEŘ EJNOPRÁ VNÍ SMLOUVA
O POSKYTNUTÍ INVES11Č NÍ DOTACE

uzavřenáníž e uvedeného dne, mě síce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

mě sto Bohumín
Masarykova 158
735 81 Bohumín
zastoupené : Ing. Petrem Víchou, starostou mě sta
100 : 00297569
Bankovní spojení : Č eskáspořitelna, a.s.
Č íslo účtu : 27-1721638359/0800
(dále jen „ poskytovatel na straně jedné)

a

Bohumínskámě stskánemocnice, a.s.
Slezská207
735 81 Bohumín - Starý Bohumín
zapsanáv OR KS v Ostravě , oddíl B, vlož ka 2788
zastoupena : MUDr. Svatoplukem Ně mečkem, MBA, předsedou představenstva

- Ing. Petrou Tomanovou, Ph.D., MBA, místopředsedkyní představenstva
100 : 268 34 022
Bankovní spojení : Č eskáspořitelna, a.s.
Císlo účtu : 1728989389/0800
(dále jen „ příjemce“ na straně druhé)

‚ Ú čel smlouvy
Učelem této smlouvy je sjednání vztahu mezi poskytovatelem a příjemcem o poskytnutí finančních
prostředků ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtový ch pravidlech územních rozpočtů,
v platném zně ní.

II.
Předmě t smlouvy

1. Předmě tem investiční dotace je poskytnutí finančních prostředků na pořízení granulové myčky

černého nádobí pro stravovací provoz, vymezeném účetním obdobím od 10. 6. 2019 do 31. 12.

2019. V případě niž š í pořizovací ceny myčky můž e bý t investiční dotace použ ita na pořízení

elektrického konvektomatu pro stravovací provoz.

2. Poskytnutéfinanční prostředky ve vý š i 1.000.000 Kč (jedenmilion korun český ch) budou použ ity
v souladu s čI. II odst. 1 této smlouvy.

3. Poskytnutí investiční dotace bylo schváleno na zasedání zastupitelstva mě sta dne 10. 6. 2019,
usnesením č. 60/6, a to dle materiálu pro jednání zastupitelstva mě sta Bohumín k návrhu úpravy

rozpočtu mě sta na rok 2019.

III.
Platební podmínky

Poskytovatel je povinen zaslat příjemci investiční dotaci nejpozdě ji do 30. 6. 2019 na bankovní

účet příjemce vedený u Č eskéspořitelny as., číslo účtu 1728989389/0800.
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Iv.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Poskytovatel má právo pož adovat předlož ení účetních dokladů a použ ití investiční dotace.
Poskytovatel nebo jinájím pově řenáosoba jsou oprávně ni nahlíž et do účetnictví příjemce a
vstoupit na pozemky a do budov a staveb, pronajatý ch dle nájemních smluv uzavřený ch mezi
smluvními stranami, za účasti příjemce nebo jím pově řenéosoby, a to zejména za účelem kontroly
dodrž ování podmínek této smlouvy.

2. Příjemce je oprávně n už ívat investiční dotaci v rozsahu a k účelu dle této smlouvy, a to v rámci
časového vymezení.

3. Příjemce je povinen předkládat kdykoliv na pož ádání poskytovateli účetní doklady a vý kazy

o hospodaření příjemce a použ ití investiční dotace a umož nit za tím účelem poskytovateli i fyzickou
kontrolu vě cného obsahu účetních dokladů, je-li to mož né.

4. Po ukončení účetního období předlož í příjemce vyúčtování poskytnutédotace v souladu se zák.
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném zně ní, a to nejpozdě ji do 30. 3. 2020.

5. Příjemce je povinen oznámit bez zbytečného odkladu poskytovateli kaž dou změ nu, kteráje pro
splně ní smluvního závazku podstatná(např. změ nu názvu, sídla, čísla účtu, statutárního orgánu
či osob oprávně ný ch jednat jménem právnické osoby na základě plné moci včetně kontaktních
údajů).

6. Při přemě ně právnické osoby je příjemce povinen zajistit přechod práv a povinností vyplý vajících
z této smlouvy na nástupnickou právnickou osobu nebo podat návrh na ukončení smlouvy a
provést s poskytovatelem finanční vypořádání. V případě zruš ení právnické osoby s likvidací je
příjemce povinen provést finanční vypořádání ke dni likvidace.

V.

Sankční ujednání

1. Nepředlož í-li příjemce bez předchozího písemného vyrozumě ní a řádného zdůvodně ní vyúčtování
dotace, bude povinen vrátit poskytnutou dotaci na účet poskytovatele.

2. V případě použ ití investiční dotace kjinému účelu, než je stanoveno v článku II., je příjemce dotace
povinen vrátit částku neoprávně ně použ itou nebo nedolož enou na účet poskytovatele dotace
uvedený v záhlaví této smlouvy ve lhůtě stanovenéposkytovatelem dotace.

3. Jestliž e příjemce nesplní ně kterou ze svý ch povinností stanovený ch v či. IV., popřípadě jinou
povinnost nepeně ž ité povahy vyplý vající z této smlouvy, považ uje se toto jednání za poruš ení
rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení 22 zákona o rozpočtový ch pravidlech územních
rozpočtů. Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením 22 zákona o
rozpočtový ch pravidlech územních rozpočtů odvod za poruš ení rozpočtové kázně .

Vl.
Závě rečnáustanovení

1. O uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodlo v souladu s ust. 85 písm. c) zákona o obcích,
v platném zně ní, zastupitelstvo mě sta dne 10. 6. 2019, usnesením č. 60/6.

2. Tato smlouva nabý váplatnosti dnem podpisu oprávně ný mi zástupci obou smluvních stran.

3. Smlouva můž e bý t mě ně na a doplň ována pouze formou písemného dodatku.

4. Smlouvu lze zruš it na základě písemnédohody smluvních stran nebo vý pově dí.

5. Kterákoliv smluvní strana je oprávně na tuto smlouvu písemně vypově dě t bez udání důvodu.
Vý pově dní lhůta činí 30 kalendářních dní a počínábě ž et 1. dnem následujícím po dni doručení
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vý pově di druhé smluvní straně . V případě pochybností se máza to, ž e vý pově d‘ byla doručena
5. dnem od jejího odeslání.

6. Ostatní práva a povinnosti se řídí obecně závazný mi právními předpisy.

7. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž kaž démáplatnost originálu.

8. Ú častníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
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I
za příjemce

MUDr. Svatopluk Ně meček, MBA

za příjemce“

Ing. Petra Tomanová, PhJD., MBA


