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Smlouva o poskytnustí a vyúčtování investičního finančního
příspěvku na veřejné osvětlení

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnustí a vyúčtování investičního finančního příspěvku ve výši 1 693
000 Kč (včetně DPH) spol. EKOLTES Hranice, a.s., IČO 61974919, se sídlem Zborovská
606, 753 01 Hranice na výměnu 35ks rozvaděčů veřejného osvětlení, dle přílohy důvodové
zprávy
2. pověřuje
starostu města k podpisu smlouvy
T: 23. 06. 2016
O: Ing. Radomír Bradáč

Předcházející usnesení ve věci:
č. 462/2017 - ZM 19 ze dne 23.2.2017

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo města Hranic usnesení č. 462/2017 – ZM 19 ze dne 23.2.2017 schválilo
investiční akce města Hranice pro rok 2017, včetně schválení investičního finančního
příspěvku na veřejné osvětlení spol. EKOLTES Hranice, a.s. ve výši 1 693 000 Kč.
Finanční příspěvek je schválen na výměnu 35ks rozvaděčů veřejného osvětlení,
nacházejících se v Hranicích a v místních částech, tak jak je uvedeno v příloze smlouvy o
poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku – viz. příloha.
Tento materiál je předkládán zastupitelstvu města z důvodu schválení potřeby právního
jednání v souladu s §41 a §85 zákona o obcích.

Připomínkové řízení
Materiál byl projednán
(kým)

Dne

Právní oddělení

19. 4. 2017

Výsledek
připomínky zapracovány

Přílohy:
smlouva.pdf
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Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního
příspěvku na veřejné osvětlení
číslo:
I. Smluvní strany
Město Hranice
se sídlem Hranice I - město, Pernštejnské náměstí č.p. 1, 753 01 Hranice
IČO: 00301311, DIČ: CZ 00301311
zastoupené starostou města Jiřím Kudláčkem
Bankovní spojení: Komerční banka Hranice, číslo účtu: 1320831/0100
(dále jen poskytovatel)
a
EKOLTES Hranice, a.s.
se sídlem Zborovská 606, 753 01 Hranice
IČO: 61974919
DIČ: CZ61974919
Bankovní spojení: Komerční banka Hranice, číslo účtu: 19-4290230207/0100
Zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 1190
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Ota Čermák - ředitel společnosti
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: p. Michal Vincker, vedoucí provozu
veřejného osvětlení, tel: 777 466 906
(dále jen příjemce)
II. Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí investičního finanční příspěvku s vyúčtováním v celkové
výši 1 693 000 Kč na výměnu 35ks rozvaděčů v Hranicích a v místních částech. Finanční
příspěvek byl schválen Zastupitelstvem města Hranic, usnesením č. 462/2017 – ZM 19, ze
dne 23.2.2017.
2. Finanční příspěvek bude vyplacen na účet příjemce u Komerční banky, a.s., na číslo účtu
19-4290230207/0100, do 31.5.2017.
3. Finanční příspěvek podle předchozího bodu je příjemce oprávněn použít jen k úhradě
výdajů, spojených s výměnou 35ks rozvaděčů, viz. příloha.
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III. Povinnost příjemce
1. Použít finanční příspěvek jen k účelu, uvedeném v článku II. této smlouvy.
2. Umožnit orgánům města Hranic kontrolu správnosti použití finančního příspěvku.
3. Příjemce finančního příspěvku nesmí poskytovat prostředky z příspěvku jiným osobám,
pokud se nejedná o přímou úhradu nákladů, spojenou s realizací činnosti, na kterou byl
finanční příspěvek poskytnut.
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4. Předložit vyúčtování finančního příspěvku do 30 dnů po ukončení stavby.
5. Finanční příspěvek nevyužitý, nevyúčtovaný, nedočerpaný, nebo použitý v rozporu s touto
smlouvou, vrátit nejpozději do 31.12.2017 na účet 1320831/0100.
6. Za neoprávněné použití finančního příspěvku lze proti příjemci postupovat podle §22
zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění.
IV. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva podléhá povinnému zveřejnění prostřednictvím registru smluv, tak jak
stanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.
2. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž příjemce obdrží jedno.
4. Uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo města Hranic, usnesením č……. ze
dne …
V Hranicích, dne ………………..
………………………………… ……………………………………….
Jiří Kudláček ing. Ota Čermák
starosta města ředitel společnosti
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Příloha
Výměna 35ks rozvaděčů veřejného osvětlení
rozvaděč
ulice
umístění
instalace
1. RVO 001 Dobrovského v opěrné zídce 1.1.1980
2. RVO 003 Jungmannova (u domova seniorů) samostatně stojící 1.1.1990
3. RVO 004 Jungmannova (kotelna) ve zděném pilíři 1.1.1982
4. RVO 006 Tř. 1. máje (u prodejny Hruška) ve zděném pilíři
5. RVO 007 Náměstí 8. května (na budově býv. kina) v nice ve zdi 1.1.1979
6. RVO 009 Mlýnská samostatně stojící
7. RVO 010 Mlýnský příkop zděný pilíř u domu 1.1.1995
8. RVO 011 Nádražní (u křižovatky Nádražní a Nová) ve zděném pilíři 1.1.1983
9. RVO 012 Nádražní (autobusové nádraží) ve zděném pilíři 1.1.1994
10. RVO 014 Na Hrázi ve zděném pilíři 1.1.1981
11. RVO 015 Nová (u stěny trafostanice) ve zděném pilíři 1.1.1985
12. RVO 017 Rezkova ve zděném pilíři
13. RVO 018 Skalní (u stěny trafostanice) ve zděném pilíři
14. RVO 020 Teplická (křižovatka Teplická a Komenského) v nice ve zdi
15. RVO 021 Partyzánská ve zděném pilíři 1.1.1994
16. RVO 023 Vrchlického (u mostu) ve zděném pilíři 1.1.1994
17. RVO 024 Hromůvka (u stěny trafostanice) v betonovém pilíři 1.1.1971
18. RVO 025 Hromůvka samostatně stojící 1.1.1990
19. RVO 027 sídliště Kpt. Jaroše (u stěny trafostanice) ve zděném pilíři 1.1.1993
20. RVO 028 Mostní ve zděném pilíři 1.1.1985
21. RVO 029 Motošín samostatně stojící 1.1.1977
22. RVO 030 Pod Bílým kamenem v nice ve zdi 1.1.1989
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23. RVO 031 Pod Nemocnicí ve zděném pilíři 1.1.1985
24. RVO 032 Sady Československých legií ve zděném pilíři 1.1.1985
25. RVO 033 Sady Československých legií (Fuksova alej) ve zděném pilíři 1.1.1994
26. RVO 102 Drahotuše, Hranická (u Prefy) v betonovém pilíři 1.1.1969
27. RVO 103 Drahotuše, hřbitovní zeď v nice ve zdi
28. RVO 104 Drahotuše, Nádražní (u vlakového nádraží) v nice ve zdi 1.1.1969
29. RVO 105 Drahotuše, Náměstí Osvobození (pošta) v nice ve zdi
30. RVO 106 Drahotuše, Rybáře (kravín) ve zděném pilíři 1.1.1988
31. RVO 201 Slavíč (u plynové stanice) v betonovém pilíři 1.1.1984
32. RVO 301 Valšovice (na konci obce, směr Paršovice) ve zděném pilíři
33. RVO 401 Středolesí (v zatáčce) na sloupu 1.1.1991
34. RVO 601 Lhotka (točna autobusu) na sloupu 1.1.1990
35. RVO 701 Velká (odbočka na Drahotuše) na sloupu 1.1.1993
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