
                                                                                                                                                                

Smlouva o poskytnutí investiční dotace 
 

uzavřená podle ust. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů   

 
 

 

I. 

Smluvní strany 

                                                     

Statutární město Frýdek-Místek  

se sídlem: Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek 

zastoupené primátorem Mgr. Michalem Pobuckým, DiS. 

IČO: 00296643 

č. bankovního účtu: 9005-1226781/0100 

 

(dále jen „poskytovatel“) 

 
a 

 

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh 

zastoupen ředitelem HZS Moravskoslezského kraje plk. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D.  

IČO: 70884561 

č. bankovního účtu: 19-1933881/0710 

 

(dále jen „příjemce“) 

 

  

 

II.  

Účelové určení a výše dotace 

 

1. 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. 

 

2. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci z prostředků svého 

rozpočtu na rok 2017 investiční dotaci ve výši 600.000,-- Kč (slovy: šestsettisíc korun 

českých), a to výhradně k instalaci technických zařízení sloužících k zajištění provozu a 

bezpečnosti bezobslužné hasičské stanice a areálu na ul. Pavlíkova ve Frýdku-Místku, 

konkrétně k realizaci II. etapy bezpečnostního kamerového systému, a příjemce tuto 

investiční dotaci přijímá. 

       

3. Investiční dotace poskytnutá poskytovatelem dle této smlouvy je určena výhradně 

k použití příjemcem pro územní odbor Frýdek-Místek, hasičskou stanici ve Frýdku-

Místku.  

  

 

 



                                                                                                                                                                

III. 

Závazky smluvních stran 

 

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci investiční dotaci formou převodu na účet 

vedený u ČNB, pobočka Ostrava, č. účtu: 19-1933881/0710, variabilní symbol: 00296643 

a to do 14 dnů od účinnosti této smlouvy. Dotace nebude vyplacena, pokud poskytovatel 

po uzavření smlouvy zjistí, že příjemce dotace má vůči poskytovateli nesplněné finanční 

závazky po datu splatnosti nebo bylo zahájeno insolvenční řízení s osobou příjemce 

dotace. 

 

2. Příjemce se zavazuje: 

a) použít investiční dotaci poskytovatele výhradně k účelu stanovenému v čl. II. této 

smlouvy a dodržet další podmínky stanovené v čl. III. této smlouvy, 

b) řídit se při použití a předložení finančního vypořádání poskytnuté dotace platnými 

právními předpisy z oblasti účetní a daňové, 

c) vést přidělené finanční prostředky dotace v účetnictví odděleně a vést účetnictví řádně 

v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

pokud se na něj tento zákon vztahuje, 

d) pokud je plátcem DPH a má v konkrétním případě nárok na uplatnění odpočtu DPH na 

vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů použít investiční dotaci jen na úhradu nákladů bez daně z přidané hodnoty 

(DPH není pro příjemce uznatelným nákladem). Pokud je příjemce plátcem DPH a 

nemůže uplatnit v konkrétním případě nárok na odpočet DPH nebo příjemce není 

plátcem DPH, může dotaci použít i na finanční pokrytí DPH vztahující se ke 

konkrétním uznatelným nákladům hrazeným z dotace. 

e) předložit poskytovateli finanční vypořádání dotace v podobě písemného soupisu o 

použití poskytnuté investiční dotace na formuláři, který obdrží od poskytovatele, 

veškeré originály účetních dokladů a jejich kopie včetně dokladů o jejich úhradě a 

jejich kopie a dalších dokladů a jejich kopie, které se vztahují k poskytnuté dotaci. Po 

porovnání originálů dokladů s kopiemi a soupisem pověřeným zaměstnancem 

poskytovatele, zařazeným do Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru 

Bezpečnostních rizik a prevence kriminality budou originály dokladů vráceny 

příjemci, za zúčtovací doklady nelze považovat faktury týkající se záloh na dosud 

neprovedené práce, neposkytnuté služby či nedodané zboží nebo materiál, 

f) nejpozději při předložení finančního vypořádání dotace označit doklady nezaměnitelně 

a trvale tak, aby z nich bylo patrno, že bylo placeno z  dotace statutárního města 

Frýdku-Místku,  

g) předložit finanční vypořádání investiční dotace odboru Bezpečnostních rizik a 

prevence kriminality Magistrátu města Frýdku-Místku nejpozději do 15. 12. 2017,  

h) pokud dotaci plně nevyčerpá, popřípadě nebude schopen vyúčtovat plné čerpání 

dotace, vrátit poskytovateli nevyčerpanou část dotace do 14 dnů ode dne předložení 

finančního vypořádání, 

i) použít investiční dotaci jen k úhradě nákladů, které vznikly nebo vzniknou v roce 

2017 a které budou prokazatelně uhrazeny nejpozději ke dni stanovenému pro 

předložení finančního vypořádání dotace, 

j) realizovat účel, na který je dotace poskytnuta, nejpozději do 15. 12. 2017,  



                                                                                                                                                                

k) oznámit do 7 dnů poskytovateli zahájení insolvenčního řízení se svou osobou. 

Příjemce, který je právnickou osobou, je povinen vedle toho ve stejné lhůtě oznámit 

poskytovateli svůj vstup do likvidace, nebo přeměnu, 

l) v případě rozhodnutí o zrušení právnické osoby předložit poskytovateli finanční 

vypořádání dotace do 1 měsíce od tohoto rozhodnutí, nejpozději však do dne zániku 

příjemce, 

m) dodržet podmínky povinné publicity dle čl. IV této smlouvy, 

 

IV. 

Povinná publicita  

 

1. Příjemce se zavazuje k tomu, že v souvislosti s účelem, na který je dotace poskytnuta, 

bude prokazatelným a vhodným způsobem prezentovat statutární město Frýdek-Místek, a 

to v tomto rozsahu: 

a) umístit na svých webových stránkách, jsou-li zřízeny, znak statutárního města Frýdku-

Místku s informací o poskytnuté dotaci  

b) viditelně na všech pozvánkách, plakátech, poutačích, katalozích a podobných nosičích 

reklamy a na všech dalších písemnostech, které souvisejí s realizací účelu, na který je 

dotace poskytnuta, a jsou určeny veřejnosti, a při všech jiných formách propagace 

uvádět znak statutárního města Frýdku-Místku a skutečnost, že jde o aktivitu, která 

byla finančně podpořena statutárním městem Frýdek-Místek, 

c) umožnit účast zástupců poskytovatele na aktivitách spojených s účelem, na který je 

dotace poskytnuta, 

d) zajistit fotodokumentaci aktivit realizovaných v rámci účelu, na který je dotace 

poskytnuta. 

 

2. Poskytovatel uděluje příjemci souhlas s užíváním znaku statutárního města Frýdku-Místku 

pro účely a v rozsahu této smlouvy. Poskytovatel poskytne příjemci na jeho žádost znak 

v elektronické podobě.  

 

3. Příjemce dotace je povinen na žádost poskytovatele prokazatelně doložit způsob 

prezentace statutárního města Frýdku-Místku dle tohoto článku smlouvy. 

 

4. V případě, že dotace je poskytnuta na akci či činnost, které proběhly již před uzavřením 

této smlouvy, je příjemce povinen dodržet pouze povinnost dle odst. 1. písm. a) tohoto 

článku smlouvy. 

 

5. Veškeré náklady, které příjemce vynaloží na splnění povinností stanovených v tomto 

článku smlouvy, hradí příjemce a nelze na ně použít dotaci.  

 

V. 

Další ustanovení 

 

1. Každé použití dotace v rozporu s účelem stanoveným v čl. II. této smlouvy nebo 

nedodržení podmínek stanovených v čl. III. odst. 2. této smlouvy je porušením 

rozpočtové kázně dle ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je povinen v případě porušení 

rozpočtové kázně odvést celou výši neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků 

poskytnuté dotace na účet poskytovatele včetně penále ve výši 1‰ denně z neoprávněně 



                                                                                                                                                                

použitých nebo zadržených prostředků, předepsaného poskytovatelem, a to na základě 

pravomocného rozhodnutí Magistrátu města Frýdku-Místku s výjimkou uvedenou v odst. 

2.  

 

2. Za splnění podmínek stanovených v tomto odstavci je porušení povinností uvedených 

v čl. III. odst. 2. písm. g) a m) této smlouvy považováno za porušení méně závažné 

povinnosti ve smyslu ust. § 22 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Odvod za tato porušení rozpočtové 

kázně se stanoví následujícím procentním rozmezím: 

a) Předložení finančního vypořádání podle čl. III. odst. 2. písm. g) po stanovené lhůtě: 

do 7 kalendářních dnů  5 % poskytnuté dotace 

od 8 do 30 kalendářních dnů  10 % poskytnuté dotace 

od 31 do 50 kalendářních dnů 20 % poskytnuté dotace. 

 

b) Porušení povinnosti stanovené v čl. III. odst. 2. písm. m): 

5% poskytnuté dotace za porušení každé z povinností stanovených v čl. IV odst. 1. 

této smlouvy. 

 

3. V případě vrácení dotace nebo její části uhradí příjemce finanční prostředky na účet 

poskytovatele č. 9005-1226781/0100 vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Frýdek-

Místek. 

 

4. Poskytovatel si vyhrazuje v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, právo provést kontrolu využití finančních prostředků poskytnutých 

poskytovatelem dle této smlouvy a dodržování ustanovení této smlouvy příjemcem, a to 

výkonem veřejnosprávní kontroly na místě. Příjemce se zavazuje umožnit poskytovateli 

provedení kontroly využití finančních prostředků poskytnutých poskytovatelem dle této 

smlouvy a kontroly dodržování ustanovení této smlouvy příjemcem.  

 

5. Smluvní strany prohlašují, že údaje týkající se identifikace smluvních stran uvedené 

v této smlouvě souhlasí se skutečným stavem. Smluvní strany se zavazují, že změny 

těchto údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Uvedení odpovědní 

zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle platných právních předpisů, stanov, 

společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu či dokumentu jsou 

oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby ani 

jiné skutečnosti s výjimkou rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele.  

 

6. Kontaktní osobou zodpovědnou za zaúčtování dotace na straně příjemce je Ing. Michaela 

Lefnerová, tel. č. 950730357. Kontaktní osobou zodpovědnou za zaúčtování dotace na 

straně poskytovatele je Ing. Maroš Šimko, tel. č. 558609300. 

 

VI. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se právní vztahy smluvních stran 

z této smlouvy příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, které jsou svým obsahem 

a účelem ustanovením této smlouvy nejbližší. 

 



                                                                                                                                                                

2. Tuto smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze chronologicky číslovanými 

písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Změna čísla účtu 

uvedeného v čl. III. odst. 1. této smlouvy se nepovažuje za změnu smlouvy. Příjemce 

dotace je povinen neprodleně změnu čísla účtu písemně oznámit poskytovateli. 

 

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž poskytovatel obdrží tři 

vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení. 
 

4. Podléhá-li tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 

ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v 

platném znění, je poskytovatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona 

povinna zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra 

jako správci registru smluv k uveřejnění. 
 

5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy poskytovatel obdrží včas od příjemce 

podepsané vyhotovení smlouvy bez jakýchkoliv dodatků, výhrad, omezení nebo jiných 

změn. 

 

6. Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že po projednání smlouvy se shodly ve všech 

jejích bodech na jejím obsahu a tuto smlouvu uzavírají na základě svobodné, vážné a 

pravé vůle. 

 

7. O uzavření této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na jeho 18. 

zasedání konaném dne 13. 3. 2017. 

 

 

 

 

Ve Frýdku-Místku dne   V Ostravě dne  

 
 

 

 
 

Za poskytovatele 

Mgr. Michal Pobucký, DiS. 

primátor 

 Za příjemce 

plk. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D. 

ředitel  

HZS Moravskoslezského kraje 

 
 


