Příloha č. 2
Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace
- investičního finančního příspěvku na veřejné osvětlení
číslo: SML……………
Smluvní strany
Město Hranice
se sídlem MěÚ, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
IČO: 00301311
DIČ: CZ 00301311
Zastoupené: Jiřím Kudláčkem, starostou
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: Radek Průcha – předseda představenstva a
Daniel Vitonský – člen představenstva
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: p. Michal Vincker, vedoucí provozu
veřejného osvětlení, tel: 777 466 906
(dále jen „příjemce“),
společně také „smluvní strany“.

I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci dotaci ve výši
200.000,- Kč (včetně DPH), slovy: Dvěstětisíckorun českých, (dále jen „dotace“), za
účelem zhotovení strategického dokumentu: „Standardy veřejného osvětlení města
Hranice“ .
2. Poskytnutí dotace ve výši 200.000,- Kč bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města
Hranic č. ………………..ze dne ……………………...
3. Dotace bude poskytnuta poskytovatelem bezhotovostním převodem na bankovní účet
příjemce vedený u Komerční banky, a.s., na číslo účtu 19-4290230207/0100, nejpozději
do 31.10.2021.
4. Dotaci dle odst. 1 tohoto článku je příjemce oprávněn použít výhradně za účelem úhrady
výdajů vynaložených v roce 2021 a 2022 na účel zpracování strategického dokumentu:
„Standardy veřejného osvětlení města Hranice“ (dále také „akce“).
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5. Příjemce tuto dotaci bez výhrad přijímá a zavazuje se, že bude akci realizovat na vlastní
odpovědnost, v souladu s právními předpisy, za účelem a podmínkami definovanými touto
smlouvou.

II.
Závazky a povinnosti příjemce
1. Příjemce je oprávněn použít dotaci jen k účelu, uvedeném v článku I. této smlouvy.
2. Umožnit kontrolním orgánům města Hranic, kontrolním zaměstnancům města Hranic,
provedení kontroly správnosti použití dotace – investičního finančního příspěvku v
souladu s účely, pro které byla dotace poskytnuta.
3. Příjemce dotace nesmí poskytovat prostředky z příspěvku jiným osobám, pokud se
nejedná o přímou úhradu nákladů, spojenou s realizací činnosti, na kterou byla dotace
poskytnuta.
4. Předložit vyúčtování dotace - finančního příspěvku včetně závěrečné zprávy do 30 dnů po
ukončení realizace akce, nejpozději však do 28.02.2022.
5. Finanční prostředky nevyužité, nevyúčtované, nedočerpané, nebo použité v rozporu s
touto smlouvou, vrátit nejpozději do 28.02.2022 na účet 1320831/0100.
6. Za neoprávněné použití finančních prostředků (dotace) lze proti příjemci postupovat podle
§ 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
7. Příjemce dotace se zavazuje předložit poskytovateli před případnou přeměnou příjemce či
před zrušením příjemce likvidací peněžní vypořádání finančního příspěvku a vrátit
nevyčerpanou část finančních prostředků na účet poskytovatele č. ú.: 1320831/0100, s
písemným odůvodněním, a to v takovém předstihu, aby nedošlo ke krácení práv
poskytovatele.
8. Pokud k přeměně příjemce či zrušení příjemce likvidací dojde ve lhůtě 5 let od ukončení
opravy nebo od zavedení majetku do účetnictví je žadatel povinen vyčerpanou dotaci
v celé výši vrátit zpět na účet města nejpozději do 1 měsíce ode dne právní moci o vstupu
do likvidace nebo nejpozději do 1 měsíce ode dne zápisu projektu a přeměně společnosti
do obchodního rejstříku.
9. Příjemce odpovídá za správnost a úplnost vyúčtování poskytnutých finančních prostředků
a dále za archivaci originálů dokladů k vyúčtování po dobu 5 let. Příjemce je povinen ve
svém účetnictví zajistit označení dokladů, které byly hrazeny z prostředků dotace.

III.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva o poskytnutí dotace je smlouvou veřejnoprávní a uzavírá se v souladu se
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a se zákonem č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, především § 10a a násl.
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemně formou písemných očíslovaných
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami a jen se souhlasem obou smluvních
stran.
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3. Dotace, která je příjemci poskytnuta na základě této smlouvy, nezakládá veřejnou
podporu. Vliv dotace na trhy a spotřebitele v sousedních členských státech je nanejvýše
nepatrný, služby poskytované příjemcem jsou čistě lokálního charakteru a podpora nemá
za následek přilákání poptávky nebo investic do dotyčného regionu a nevytváří překážky
pro usazování podniků z jiných členských států. Účel a příjemce dotace zaručuje
výhradně lokální charakter zaměřený pouze na obyvatelstvo daného regionu.
4. Smluvní strany stvrzují, že plnění z této smlouvy je plněním ve vztahu k veřejnoprávní
korporaci a veřejným prostředkům, a tudíž že skutečnosti a údaje uvedené ve smlouvě
nejsou obchodním tajemstvím.
5. Tato smlouva podléhá povinnému zveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí
poskytovatel.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.
8. Tato smlouva je závazná pro obě smluvní strany jejím uzavřením, účinná je dnem jejího
zveřejnění v registru smluv.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu přečetly a na důkaz toho připojují níže
své podpisy.
10. Uzavření této veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace bylo schváleno usnesením
Zastupitelstva města Hranic č. ……………….. na zasedání konaném dne ….…………

V Hranicích dne

V Hranicích dne

Za poskytovatele:

Za příjemce:

…………………………………
Jiří Kudláček
starosta města

……………………………………….
Radek Průcha
předseda představenstva

………………………………………
Bc. Daniel Vitonský
člen představenstva
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