
VE EJNOPR`VN˝ SMLOUVA 0 POSKYTNUT˝ DOTACE
Z ROZPO¨TU M STA BLANSKO

SMLUVN˝ STRANY

Poskytovatel:
nÆzev: m sto Blansko
s dlo: nÆm. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
ICO: 00279943
DI¨: CZ00279943
zastoupenØ Ing. Jił m Crhou, starostou m sta
bankovn spojen : KomerŁn banka, a. s., poboŁka Blansko
Ł slo œŁtu: 19-0000329631/0100

329631/0100

kontaktn osoba: Ing. Miroslav Peterka
tel: 516775141
e-mail: peterka@blansko.cz
dÆle jen poskytovatel

a

Pł jemce:
NÆzev: ¨eskÆ republika HasiŁsk zÆchrann sbor JihomoravskØho kraje
s dlo: ZubatØho 685/1, 61400 Brno
I¨O: 70884099
DI¨: CZ70884099
plÆtce DPH: ne
prÆvn forma: organizaŁn slo ka stÆtu
zastoupenÆ: plk. Ing. Jił m PelikÆnem, łeditelem HZS JmK
bankovn spojen : CNB, poboŁka Brno
Ł slo œŁtu: 19-10039881/0710
kontaktn osoba: plk. Ing. Michal HlaviŁka, nÆm stek łeditele pro ekonomiku
tel: 607788587
e-mail: michal.hlavicka@firebrno.cz
dÆle jen pł jemce

uzav raj dle ustanoven lOa zÆkona Ł. 250/2000 Sb., o rozpoŁtov ch pravidlech œzemn ch
rozpoŁtø, ve zn n pozd j ch płedpisø, dle ustanoven 159 odst. 1 zÆkona Ł. 500/2004 Sb.,
sprÆvn łÆd, ve zn n pozd j ch płedpisø, v souladu se zÆkonem Ł. 128/2000 Sb., o obc ch
(obecn zł zen ), ve zn n pozd j ch płedpisø, dle ustanoven 29 odst. 1, p sm. 1) zÆkona Ł.
133/1 985 Sb., o po Ærn ochran , ve zn n pozd j ch płedpisø a v souladu s ustanoven m 45
odst. 11 zÆkona Ł. 218/2000 Sb., o rozpoŁtov ch pravidlech, ve zn n pozd j ch płedpisø tuto

VE EJNOPR`VN˝ SMLOUVU O POSKYTNUT˝ DOTACE
Z ROZPO¨TU M STA BLANSKO

II.
P EDM T SMLOUVY, ¨EL DOTACE

1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje œŁelovou neinvestiŁn dotaci na opravu chemickØ a
technickØ d lny budovy Ł.p. 1991, kterÆ je souŁÆst pozemku p.Ł. st. 3200, v e v k.œ. Blansko,
jednÆ se o po Ærn stanici Blansko, Poł Ł 1991/22.
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2. Př jemce přij mádotaci a zavazuje se ji vyu t na stanoven účel uveden v odstavci 1 tohoto
článku, v souladu s právn mi předpisy a podm nkami této smlouvy.

III.
V E DOTACE

Př jemci je na účel uveden v či. II odst. 1 této smlouvy poskytovanácelkovádotace ve v i
200 000,- Kč (slovy: dv st tis ckorunčesk ch).

IV.
ZP SOB POSKYTNUTÍ DOTACE

1. Poskytovatel poukáe dotaci na účet př jemce uveden v či. I této smlouvy do 20.07.2020.

2. Vyplacen m se rozum odeslán finančn ch prostředků z účtu poskytovatele.

3. V e uveden term n je pro poskytovatele závazn pouze v př pad plné spolupráce př jemce,
předev m při zaji t n podpisu smlouvy o poskytnut dotace statutárn m orgánem, poskytnut
čsla aktivn ho bankovn ho účtu, apod.

V.
PODM NKY POU ITÍ DOTACE, PRÁ VA A POVINNOSTI P JEMCE

1. Př jemce je oprávn n dotaci čerpat do 31.12.2020. Č erpán m dotace se rozum úhrada
uznateln ch v dajů k účelu definovanému v či. II. odst. 1 této smlouvy v hotovosti nebo
bankovn m převodem ve prosp ch jinéoprávn néprávnickéči fyzickéosoby (např. dodavatele
zbo , slu eb, stavebn ch prac ...).

2. Uznateln mi v daji jsou ve keré náklady vynalo ené na účel uveden v či. Ii odst. 1. této
smlouvy.

3. Spln -ii př jemce definici zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejn ch zakázkách, ve
zn n pozd j ch předpisů, je povinen postupovat při v b ru dodavatele podle zákona
o veřejn ch zakázkách.

4. Př jemce je povinen zajistit, aby účetnictv v souladu s obecn závazn mi předpisy, zejména
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictv , ve zn n pozd j ch předpisů, bylo př jemcem vedeno
odd len za účelem sledován skutečného pou it v e uvedené dotace, a aby účetnictv
ohledn poskytnuté dotace bylo vedeno úpln , průkazn m způsobem a tak, aby v rn
zobrazovalo skutečnosti, kteréjsou jeho předm tem. Dotaci z skanou od poskytovatele nelze
převád t do následuj c ho roku.

5. Př jemce je povinen pou t dotaci maximáln hospodárn m způsobem a v hradn k účelu
uvedenému v či. II odst. 1 této smlouvy.

6. Př jemce je povinen průb n informovat poskytovatele o v ech zm nách, které by mohly při
vymáhán zadr en ch nebo neoprávn n pou it ch prostředků dotace zhor it jeho pozici
v řitele nebo dobytnost jeho pohledávky. Zejména je př jemce povinen p semn oznámit
poskytovateli do 15 dnů ode dne, kdy do lo k události, skutečnosti, které maj nebo mohou m t
za následek př jemcův zánik, transformaci, sloučen či splynut s jin m subjektem, zm nu
statutárn ho orgánu př jemce, apod.
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7. Pł jemce je povinen oznÆmit poskytovateli do 5 kalendÆłn ch dnø ode dne, kdy do lo k udÆlosti,
skuteŁnosti, kterØ maj nebo mohou m t vliv na posouzen vełejnØ podpory u pł jemce ve
vztahu k tØto smlouv , zejmØna je povinen oznÆmit obdr en vełejnØ podpory v re imu de
minimis, kterÆ mÆ nebo mø e m t vliv na płekroŁen limitø stanoven ch pł slu nou legislativou.

8. Pł jemce je povinen po dobu 10 let od ukonŁen ŁerpÆn dotace archivovat nÆsleduj c
podkladovØ materiÆly:
- Ædost o dotaci vŁetn povinn ch pł loh,
- tuto smlouvu,
- originÆly dokladø prokazuj c ch ŁerpÆn dotace,
- dokumentaci o zadÆn vełejnØ zakÆzky, je-li zadÆvÆna,
- zÆv reŁnou zprÆvu a finanŁn vyœŁtovÆn dotace.

Vl.
VY ¨TOV`N DOTACE, VR`CEN NEVY¨ERPAN ¨`STKY

1. Pł jemce je povinen płedlo it poskytovateli nejpozd ji do 31.03.2021 zÆv reŁnou zprÆvu
s vyœŁtovÆn m dotace. V tomto term nu mus b t zÆv reŁnÆ zprÆva a vyœŁtovÆn dotace
doruŁena poskytovateli, nepostaŁuje płedÆn k po tovn mu doruŁen .

2. Pł jemce dolo finanŁn vyœŁtovÆn dotace soupisem nÆkladø a v nosø z œŁetnictv pł jemce
dle œŁelu dotace. Na vy ÆdÆn pracovn ka m sta Blansko, kter bude pov łen kontrolou, je
pł jemce povinen płedlo it originÆl œŁetn ho dokladu.

3. NedoŁerpanØ finanŁn prostłedky dotace vrÆt pł jemce nejpozd ji ke dni płedlo en vyœŁtovÆn
na œŁet poskytovatele Ł.œ. 19-0000329631/0100.

4. V pł pad nedostatkø zji t n ch na zÆklad kontroly (napł. dotace vyu itÆ nehospodÆrn nebo
v rozporu s œŁelem dotace) vrÆt pł jemce tyto finanŁn prostłedky do 30 dnø od doruŁeni
p semnØ v zvy k vrÆcen poskytnutØ dotace na œŁet, kter poskytovatel pł jemci ve v zv sd l .

5. FinanŁn prostłedky se pova uj za vrÆcenØ dnem, kdy bude pł slu nÆ ŁÆstka płipsÆna ve
prosp ch bankovn ho œŁtu poskytovatele.

VII.
KONTROLA U IT˝ DOTACE

1. Dotace je ve smyslu zÆkona Ł. 320/2001 Sb., o finanŁn kontrole ve vełejnØ sprÆv a o zm n
n kter ch zÆkonø (zÆkon o finanŁn kontrole), ve zn n pozd j ch płedpisø, vełejnou finanŁn
podporou a vztahuj se na ni v echna ustanoven tohoto zÆkona.

2. Poskytovatel nebo j m urŁen subjekt mÆ prÆvo kontroly, zda byly finanŁn prostłedky dotace
vyu ity k poskytnutØmu œŁelu a v souladu s podm nkami stanoven mi touto smlouvou.

3. Poskytovatel si vyhrazuje prÆvo prov łit pravdivost podkladø poskytnut ch pł jemcem. Pł jemce
je povinen umo nit poskytovateli kontrolu dokumentace souvisej c s ŁerpÆn m dotace, a to
płedev m pł stup do œŁetnictv pł jemce. V pł pad zji t n nesrovnalost v primÆrn
dokumentaci pł jemce a podkladech płedklÆdan ch pł jemcem poskytovateli, je poskytovatel
oprÆvn n po adovat vrÆcen celØ dotace zp t.

4. Poskytovatel oznÆm pł jemci dobu a m sto kontroly.
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5. Př jemce je povinen poskytnout vykonavateli kontroly součinnost nutnou k proveden kontroly,
zavazuje se, e umo n potřebn př stup k předm tu kontroly, umo n poskytovateli nahlédnout
do svého účetnictv a smluv a předlo originály v ech účetn ch dokladů vztahuj c ch se
k čerpán dotace, a to je t po dobu 10 let od ukončen čerpán dotace.

VIII.
SANKCE ZA NEDODR EN PODM NEK SMLOUVY

1. Pokud nebudou pen n prostředky dotace účeln vynalo eny v souladu s účelem uveden m
v či. II. této smlouvy, př jemce poru jiné podm nky stanovené touto smlouvou, nebo pokud
bude poskytovateli znemo n no proveden kontroly, jak m způsobem byly tyto pen n
prostředky př jemcem vyu ity, bude to poskytovatelem posuzováno jako poru en rozpočtové
kázn . Př jemce bude v takovém př pad povinen podle 22 zákona č. 25012000 Sb.,
o rozpočtov ch pravidlech územn ch rozpočtů, ve zn n pozd j ch předpisů (dále jen zákon
o rozpočtov ch pravidlech územn ch rozpočtů ) provést do rozpočtu poskytovatele odvod, kter
bude odpov dat částce neoprávn n pou it ch nebo zadr en ch prostředků, včetn mo ného
penále.

2. Nedodr en lhůty stanovené v či. Vl. odst. 1 této smlouvy o max. 30 kalendářn ch dnů je
pova ováno za mén záva né poru en povinnosti ve smyslu 22 odst. 5
zákona o rozpočtov ch pravidlech územn ch rozpočtů. Předlo en vyúčtován po stanovené
lhůt - odvod za toto poru en rozpočtové kázn se stanov následuj c m procentn m
rozmez m:
a) do 5 kalendářn ch dnů J % poskytnutédotace
b) od 6 do 30 kalendářn ch dnů včetn 2 % poskytnutédotace

3. Dotace či jej části se pova uj za vrácené dnem, kdy bude př slu ná částka připsána ve
prosp ch bankovn ho účtu poskytovatele.

4. Ve keré platby jako důsledky poru en závazků provede př jemce formou bezhotovostn ho
převodu na účet poskytovatele, v term nu a na čslo účtu, které poskytovatel př jemci sd l .

Ix.
UKONČ EN SMLOUVY

1. Závazkov vztah zalo en touto smlouvou lze ukončit na základ p semné dohody smluvn ch
stran nebo v pov d .

2. Poskytovatel je oprávn n tuto smlouvu vypov d t, pokud př jemce:
- pou ije dotaci (př padn jej části) v rozporu s účelem, kter je stanoven touto smlouvou,
- nedodr term n pro čerpán dotace stanoven v této smlouv ,
- neumo n poskytovateli provést kontrolu dle či. VII. této smlouvy,
- uvede nepravdivéúdaje v ádosti o dotaci ke dn jej mu podán .

3. Př jemce je oprávn n tuto smlouvu vypov d t, pokud nebude poskytnutou dotaci čerpat.

4. V povéd mus b t podána p semn a mus v n b t uveden v pov dn důvod. V pov dn doba
čin 1 m s c a začnáb et dnem následuj c m po doručen v pov di druhé smluvn stran .
V př pad pochybnost o doručen se má za to, e je v povéd doručena 3. den od jej ho
prokazatelného odeslán .
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5. Smluvn strany se dohodly pro pł pad v pov di, e pł jemce vrÆt dotaci poskytovateli
nejpozd ji ke dni zÆniku smlouvy, tj. k posledn mu dni v pov dn doby. NevrÆt -li pł jemce
dotaci v tomto term nu, pova uj se ve kerØ finanŁn prostłedky poskytnutØ pł jemci na zÆklad
tØto smlouvy za zadr enØ. Pł jemce vrÆt dotaci poskytovateli na œŁet, kter poskytovatel
pł jemci sd l .

X.
USTANOVEN˝ SPOLE¨N` A Z`V RE¨N`

1. Nen -li v tØto smlouv uvedeno jinak, je kjednÆn podle tØto smlouvy jmØnem poskytovatele
oprÆvn na kontaktn osoba uvedenÆ v zÆhlav smlouvy. Toto ustanoven se nevztahuje na
podpisy dodatkø k tØto smlouv a na jednÆn sm łuj c k ukonŁen platnosti Łi œŁinnosti tØto
smlouvy.

2. Smlouva nab vÆ platnosti dnem podpisu obou smluvn ch stran a œŁinnosti dnem uvełejn n
v registru smluv.

3. Smluvn strany posoudily obsah tØto smlouvy a neshledÆvaj jej rozporn m, co stvrzuj sv m
podpisem. UŁastn ci smlouvy shodn prohla uj , e jsou zpøsobil k tomuto prÆvn mu jednÆn
a e si smlouvu płed jej m podpisem płeŁetli. Smlouva byla uzavłena na zÆklad jejich pravØ
a svobodnØ vøle po peŁlivØm zvÆ en v ech okolnost .

4. JakØkoli zm ny tØto smlouvy, vyjma zm n t kaj c ch se œdajø uveden ch v Łi. I tØto smlouvy,
lze provÆd t pouze formou p semn ch postupn Ł slovan ch dodatkø na zÆklad dohody obou
smluvn ch stran. Płi zm n Ł sla œŁtu pł jemce, na kter mÆ b t dotace zaslÆna, je pł jemce
povinen płedlo it p semnou Ædost o zaslÆn dotace na novØ Ł slo œŁtu spolu s kopi smlouvy
o b nØm œŁtu, kterÆ bude obsahovat Ł slo novØho œŁtu.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 v tisc ch, ka dÆ strana obdr 1 v tisk.

6. Smluvn strany prohla uj , e tato smlouva byla sepsÆna na zÆklad pravdiv ch œdajø, podle
jejich svobodnØ a vÆ nØ vøle, a na døkaz toho płipojuj svØ vlastnoruŁn podpisy.

7. Pł jemce sv m podpisem stvrzuje sprÆvnost œdajø uveden ch v zÆhlav tØto smlouvy,
płedev m pak nÆzev, s dlo, lCO, DIC a Ł slo œŁtu.

8. Pł jemce souhlas s uvełejn n m tØto smlouvy, vŁetn osobn ch œdajø, v souladu se zvlÆ tn mi
prÆvn mi płedpisy, zejmØna se zÆkonem Ł. 340/2015 Sb., o zvlÆ tn ch podm nkÆch œŁinnosti
n kter ch smluv, uvełej ovÆn t chto smluv a registru smluv (zÆkon o registru smluv), ve zn n
pozd j ch płedpisø a zÆkonem Ł. 106/1 999 Sb., o svobodnØm pł stupu k informac m, ve zn n
pozd j ch płedpisø. Uvełejn n podle zÆkona o registru smluv vŁetn zneŁiteln n
neuvełej ovan ch œdajø zajist poskytovatel nejpozd ji do 30 dnø po uzavłen tØto smlouvy.

XI.
DOLO KA PODLE 41 Z`KONA ¨. i2812000 Sb., O OBC CH (OBECN Z ZEN˝), VE ZN N

POZD J ˝CH P EDPIS

Poskytnut dotace a tuto smlouvu schvÆlilo Zastupitelstvo m sta Blansko na svØm 8. zasedÆn
konanØm dne 09.06.2020 usnesen m Ł slo 28.
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V Blansku dne: V Brn dne: j, 1)5 102011 -06- 2020

m sto Blansko

Ing. Jił Crha

starosta

poskytovatel

łeditel HZS JihomoravskØho kraje

pł jemce
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