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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Č. 2018/8/000281/SML

o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hlučína

I.
SMLUVNÍ STRANY

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

EVIDENCE SMLUV

'"" '"' 30
Město Hlučín poř.cís'o
se sídlem: Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín Ev.čislo v ssd
zastoupené: starostou města Mgr. Pavlem Paschkem
IČ: 00300063 DIČ: CZ00300063
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Hlučín
číslo účtu:
(dále jen ,,poskytovatel")

%/ď 'ňlt %/'
rok doba plnění

a

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
se sídlem: výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava - Zábřeh
zastoupený: ředitelem HZS Moravskoslezského kaje

brig. gen. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D.
lČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátcem DPH)
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu:
(dále jen ,,příjemce")

II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je uzavřena v souladu s ust. § 10a odst. 5 až odst. 8 a § lOb zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah a
obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících se řídí příslušnými
ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zákona č.
500/2004 Sb., správním řádem, ve znění pozdějších předpisů a nevylučuje-li to povaha a účel
veřejnoprávní smlouvy, použijí se přiměřeně ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku.

2. Zastupitelstvo města Hlučína rozhodlo dle ust. §85 písm. C) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskyt-
nutí dotace z rozpočtu města Hlučína.

3. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou
finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

4. Neoprávněné použití dotace na jiný než sjednaný účel nebo zadržení prostředků patřících
poskytovateli je porušením rozpočtové kázně dle ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpoč-
tových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

5. Dle ust. § 22 odst. l písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné
použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu územního
samosprávného celku.



III.
PŘEDMĚT SMLOUVY A ÚČEL

l. Poskytovatel uzavírá s příjemcem tuto veřejnoprávní smlouvu (dále jen ,,smlouva"), jejímž
předmětem je poskytnutí dotace příjemci ve výši 300.000,- Kč (slovy:
Třistatisíckorunčeských), z rozpočtu poskytovatele za účelem financování stavebních prací
při rekonstrukci sociálních zařízení hasičské stanice Hlučín v roce 2018.

IV.
ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout dotaci v celkové výši 300.000,- KČ (slovy:
Třistatisíckorunčeských) převodem na účet příjemce č. 19-1933881/0710, jednorázovou
úhradou ve lhůtě do 14 dnů ode dne účinnosti této smlouvy.

2. Příjemce se zavazuje při použití peněžních prostředků dotace splnit podmínky:
a) použít poskytnutou dotaci pouze ke sjednanému účelu a dosáhnout stanoveného účelu

nejpozději do 31. 12. 2018;
b) vést v účetní evidenci odděleně použití dotace;
c) jednotlivé doklady, k jejichž úhradě byla použita dotace označit: ,,Financováno

z rozpočtu města Hlučína, číslo smlouvy";
d) v případě, že prostředky dotace budou použity na pořízení dlouhodobého majetku,

příjemce dotace bude poskytovatele o této skutečnosti informovat nejpozději do 31. l.
2019;

e) nezcizit dlouhodobý majetek, na jehož pořízení byly použity prostředky dotace dle
předchozího písm. d), bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele se zcizením
tohoto majetku;

f) použít poskytnutou dotaci do 31. 12. 2018 a předložit vyúčtování poskytnuté dotace, tj.
finanční vypořádání dotace, a to včetně účetních dokladů, na základě kterých byla dotace
čerpána, poskytovateli nejpozději do 3 l. l. 2019;

g) vrátit poskytovateli dotaci nebo její poměrnou část, která nebyla použita v souladu s touto
smlouvou a příslušnými právními předpisy, pokud se činnost, na kterou je dotace určena,
neuskuteční nebo nebude prováděna v souladu s předmětem, účelem a ustanoveními této
smlouvy nebo pokud příjemce dotace poruší nebo nedodrží povinnosti vyplývající pro něj
z ustanovení této smlouvy;

h) umožnit příslušným orgánům poskytovatele v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o fi-
nanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedení průběžné a následné kontroly
hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití k účelu, který je
v souladu s touto smlouvou a předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné
doklady;

i) vrátit v případě nedočerpání finančních prostředků tyto nedočerpané finanční prostředky
na účet města Hlučína vedeného u České spořitelny, a.s., pobočka Hlučín, číslo účtu

a to nejpozději do 31. 12. 2018;
j) vrátit při neoprávněném použití nebo zadržení prostředků neoprávněně čelpané, resp.

zadržené prostředky do 30 dnů po výzvě města Hlučína a zároveň uhradit smluvní pokutu
ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků do dne
připsání na účet města, a to ode dne, kdy nastala skutečnost, která zakládá povinnost
vrátit neoprávněně čerpané, resp. zadržené prostředky;

k) neprodleně, nejpozději však do 14 dnů, informovat poskytovatele o všech změnách
týkajících se identifikace příjemce nebo realizace uvedeného předmětu a účelu smlouvy.

3. V případě, že u příjemce dojde k přeměně právnické osoby příjemce, je povinen tuto
skutečnost neprodleně nejpozději však do 14 dnů písemně oznámit poskytovateli. Při
přeměně právnické osoby příjemce je příjemce povinen upravit práva a povinnosti tak, aby
bylo zřejmé, na který subjekt přechází práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy.
Příjemce je rovněž povinen bezodkladně nejpozději do 14 dnů sdělit poskytovateli na jaký
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subjekt přešla v důsledku přeměny příjemce práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy.
Pokud příjemce obdrží v souvislosti s přeměnou právnické osoby příjemce výzvu k uzavření
dodatku této smlouvy, je povinen uzavřít nejpozději do jednoho měsíce od obdržení této
výzvy poskytovatele dodatek této smlouvy, kde budou tyto skutečnosti zohledněny.

4. V případě že u příjemce dojde ke zrušení právnické osoby příjemce s likvidací, je kromě
dodržení povinností stanovených v ČI. IV. odst. 2 písm. b) až h) a písm. j), k), odst. 3 této
smlouvy, dále povinen:
a) použít poskytnutou dotaci pouze ke sjednanému účelu a dosáhnout stanoveného účelu

nejpozději ke dni předcházejícímu dni zrušení právnické osoby příjemce s likvidací, a to
pokud takto určený den předchází dni 31. 12. 2018. Pokud den zrušení a vstupu
právnické osoby příjemce do likvidace nastane až po 31. 12. 2018, platí ustanovení ČI.
IV. odst. 2 písm. a);

b) vrátit v případě nedočerpání finančních prostředků nejpozději ke dni předcházejícímu dni
zrušení právnické osoby příjemce s likvidací tyto nedočerpané finanční prostředky na
účet města Hlučína vedeného u České spořitelny, a.s. pobočka Hlučín, číslo účtu 27-

a to nejpozději do 14 dnů ode dne zrušení této společnosti s likvidací;
pokud by takto určená lhůta přesáhla termín 31. 12. 2018, je příjemce povinen vrátit
nedočerpané finanční prostředky nejpozději do 31. 12. 2018.

V.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud
by mezi nimi vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně
vzájemnou dohodou smluvních stran.

2. Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně
číslovanými dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy
označeny.

3. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Jedno vyhotovení obdrží poskytovatel a jedno vyhotovení obdrží příjemce.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední z obou smluvních stran,

s podpisy obou smluvních stran umístěnými na téže listině.
6. Bude-li se důvod neplatnosti týkat jen takové části smlouvy, kterou lze oddělit od jejího

ostatního obsahu, je neplatnou jen tato část, lze-li předpokládat, že by k uzavření smlouvy
došlo i bez této neplatné části, rozpoznala-li by strana neplatnost včas (ust. § 576 ObčZ).

7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, smlouva je projevem jejich
svobodné a vážné vůle a že obsah smlouvy je dostatečně určitý a jim srozumitelný, na důkaz
čehož k ní připojují své podpisy.

8. Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O poskytnutí dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Hlučína svým usnesením č. 32/4ha) a
o uzavření této veřejnoprávní smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo města Hlučína svým
usnesením č. 32/4hb) ze dne 14. 12. 2017.
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