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Veřejnoprávní 'sml
o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Otrokovice

MĚSTSKÝ L] ŔAD 528
OTROKCi' 'CE C) .

::"'

i 'sml

město Otrokovice

se sídlem:

l zastoupené:

bankovní spojeni:

číslo účtu:
IČO:

(dále jen ,,poskytovatel")

nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

Be. Hanou Večerkovou, DiS., starostkou města

002 84 301

a

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

se sídlem: Přilucká 213, 760 01 Zlín - Příluky

zastoupený: plk. Ing. Vítem Rušarem, ředitelem HZS ZlInského kraje

bankovní spojení:

číslo účtu:
IČO: 708 87 306

(dále jen ,,přliemce")

uzavírají v souladu s ustanovením § 159 odst. 1 správního řádu a v souladu se zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů tuto

veřejnoprávní smlouvu o poskytnuti investiční dotace z rozpočtu města Otrokovice:

l. Předmět smlouvy

1.1

1.2

1.3

Poskytovatel poskytne příjemci na niže uvedený účel za podmínek uvedených v článcích ||. až
V. účelovou investiční dotaci (dále jen ,,dotace") z rozpočtu města Otrokovice ve výši
50.000,-- Kč (slovy: padesáttisickorun českých).

Celá dotace ve výši 50.000,-- Kč je poskytnuta ze schváleného rozpočtu města Otrokovice pro
rok 2020.

Dotace je poskytována na částečné pokryti nákladů na pořízeni zátěžového trenažéru pro
fyzickou přípravu, výcvik s dýchací technikou a pro výcvik s protichemickým
přetlakovým oděvem pro požární stanici Otrokovice.

P Splatnost peněžních prostředků

2.1

2.2

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci za podmínek stanovených
v této smlouvě účelově určenou dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu
s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených smlouvou.

Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za účelem uvedeným v článku l. na účet
příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 30 dnů po nabyti účinnosti této smlouvy.
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Ill. Podmínky uděleni peněžních prostředků

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

příjemce je oprávněn použit dotaci pouze k účelu uvedenému v článku l. této smlouvy.

Vyúčtováni dotace předloží příjemce MěÚ Otrokovice, odbor rozvoje města, nejpozději do
31. 12. 2020.

Vyúčtováním dotace se rozumí předloženi kopie faktury, na které bude uvedeno:

,,Tato faktura byla ve výši 50.000,-- Kč hrazena z poskytnuté dotace města Otrokovice"

příjemce se zavazuje použít investiční dotaci poskytovatele výhradně k účelu stanovenému
v ČI. l. této smlouvy a dodržet další podmínky stanovené v ČI. Ill. této smlouvy.

příjemce se zavazuje řídit se při použiti a vyúčtováni poskytnuté dotace platnými právními
předpisy z oblasti účetní a daňové.

lV. Ukončeni smlouvy

4.1 Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou
výpovědí smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.

4.2 Výpovědním důvodem v případě výpovědi smlouvy ze strany poskytovatele je porušeni
povinnosti příjemcem dotace stanovených touto smlouvou nebo platnými právními předpisy,
kterého se příjemce dopustí zejména, pokud:

a) poruší pravidla veřejné podpory, pokud předmětná dotace splňuje znaky veřejné podpory,
b) je on sám, případně jako právnická osoba či některá osoba tvořící statutární orgán příjemce

odsouzen/a za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikáni nebo
činností příjemce, nebo pro trestný čin hospodářský, anebo trestný čin proti majetku ve
smyslu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.
418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů,

C) bylo zahájeno s příjemcem dotace jako dlužníkem v úpadku insolvenčni řízeni podle
zákona č. 182/2006 Sb,, o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů,

d) příjemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavřeni této
smlouvy,

e) je v likvidaci,
f) změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou oblast

podpory,
g) opakovaně neplni jiné povinnosti stanovené smlouvou, i když byl k jejich nápravě vyzván

poskytovatelem.

4.3 příjemce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět vždy s uvedením konkrétního
důvodu výpovědi, nejpozději však do konce lhůty pro podáni finančního vypořádáni.

4.4

4.5

V případě výpovědi této smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplaceni dotace
nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi smlouvy po proplaceni dotace, se
příjemce zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit v celé výši bezhotovostním převodem
na účet poskytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od doručeni
výpovědi.

výpověď smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ni být uvedeny důvody jejího uděleni.
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4.6 výpovědní doba činí jeden měsíc a začne běžet od
měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní
smlouvy však nastávají i tehdy, pokud příjemce svým
zmařil.

prvního dne měsíce následujiciho po
straně. Účinky doručeni pro účely této
jednáním nebo opomenutím doručeni

4.7

4.8

4.9

Účinky výpovědi nastávají dnem uplynuti výpovědní doby za podmínky, že příjemce dotace
vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. jinak k ukončeni smlouvy dojde až
vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.

Při ukončení smlouvy dohodou je příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet
poskytovatele poskytnutou částku dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dohody, nedohodnou-li se smluvní strany
jinak.

Dohoda o ukončení smlouvy nabývá účinnosti dnem připsáni vrácených peněžních prostředků
na účet poskytovatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

4.10 Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 500/2004
Sb., správni řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,správni řád"). Postup zrušeni
smlouvy v tomto případě je upraven správním řádem. Návrh na zrušení smlouvy musí být
učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku smlouvy.

4.11 Pokud příjemce ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí v souladu s tímto článkem
poskytovateli, považuji se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových
pravidlech.

V. Závěrečná ustanoveni

5.1

5.2

5.3

Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek se neuzavírá v případě
změny názvu příjemce, statutárního orgánu, sídla či bankovního účtu kterékoli ze smluvních
stran. V takovém případě postačí písemné oznámeni o změně, které v případě změny
bankovního účtu příjemce musí být doloženo kopii smlouvy o zřízeni účtu.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, jeden pro příjemce a tři pro
poskytovatele.

5.4 Právni vztahy, které nejsou touto smlouvou přímo upraveny, se řidl zejména příslušnými
ustanoveními správního řádu a zákona o rozpočtových pravidlech, popřípadě dalšími
dotčenými právními předpisy.

5.5

5.6

Smluvní strany se seznámily se všemi ustanoveními této smlouvy, prohlašuji, že jim
porozuměly a soljh|así s nimi, na důkaz čehož připojuji svoje podpisy. Niže podepsané osoby
zároveň prohlašují, že jsou podle právních a případně svých vnitřních předpisů plně
oprávněny k podpisu této smlouvy. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu ze své svobodné a
vážné vůle, nikoliv v tísni a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek.

Smluvní strany prohlašuji. že nic nebráni zveřejněni této smlouvy a podpisem této smlouvy
výslovně dávají souhlas se zveřejněním jejího textu v plném rozsahu, včetně případných
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5.7

příloh, pouze s vyloučením osobních údajů fyzických osob, které nejsou její smluvní stranou a
nejsou ani statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu smluvní strany.

Doložka dle § 41 obecního zřizeni: Uzavřeni této smlouvy schválila Rada města Otrokovice
dne 02. 09. 2020 usnesením č. RMO/18/14/20.

.. g. U9, 2020V Otrokov|c|ch dne

1// MĚSTO OTROKOVICE
lČ: CK)284301

nám. 3.května 1340
"765 02 OTROKOVICE

473

Bc. Hana Večerková, DiS.
starostka městaOtrokovice

Ve Zlíně dne "& m

Hasičský záchranný 5jQř
Zlínského kraje

Přiíucká 213
11 760 01 Zlín

pIk. Ing. Vit Rušar
ředitel HZS Zlínského kraje
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