MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 3. 2019

Bod programu:

12

Předkládá:

Rada města

Okruh zpracovatelů:

Odbor rozvoje města

Zpracoval:

Ing. arch. Marek Kuchta
Jaroslav Strnad

Název bodu:

Žádost o poskytnutí dotace mimo dotační řízení na nákup
přístrojového vybavení ve vozidlech Zdravotnické záchranné
služby Olomouckého kraje, p.o. v Hranicích

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
poskytnutí dotace mimo dotační řízení na nákup přístrojového vybavení ve vozidlech
Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, p.o. ve výši 129.000 Kč
2. schvaluje/neschvaluje
rozpočtové opatření :
a) odd.§ 3533 pol. 6359 orj 06 org 10 00000 003300 + 129.000 Kč
b) odd.§ 6399 pol. 5901 orj 16 org 70 00000 000000 - 129.000 Kč
ad a) investiční účelová dotace cizím příspěvkovým organizacím
ad b) snížení rezervy
3. schvaluje/neschvaluje
uzavření smlouvy č. SML/0044/2019/ORM o poskytnutí a vyúčtování dotace mimo dotační
řízení mezi městem Hranice a Zdravotnickou záchrannou službou Olomouckého kraje, p. o.,
IČO: 00849103, se sídlem Aksamitova 557/8, 779 00 Olomouc
a) v předloženém znění uvedeném v příloze č.1 důvodové zprávy
b) s připomínkami uvedenými v zápise
4. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy č. SML/0044/2019/ORM o poskytnutí a vyúčtování dotace

uvedené v bodu 3
T: 25. 04. 2019
O: Ing. arch. M. Kuchta

2

Důvodová zpráva:
Město Hranice obdrželo od Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, p.o. žádost o
dotaci mimo dotační řízení na nákup přístrojového vybavení do vozidel rychlé lékařské
pomoci umístěnými na výjezdové základně v Hranicích.
Předpokládaná výše nákladů na pořízení již dosluhujícího zdravotnického vybavení
spočívající ve výměně 2 Ks lineárních dávkovačů a 1 Ks bateriové odsávačky ve vozidlech
záchranné služby je 129.000,- Kč včetně DPH.
Lineární dávkovač je zdravotnický přístroj zajišťující kontinuální podávání přesně
nastaveného množství léčiva zejména u pacientů v kritickém stavu.
Bateriová odsávačka s dobíjející stanicí umístěnou v sanitním vozidle je využívána primárně
k odsávání z dýchacích cest pacientů. Dále je využitelná např. pro kontinuální hrudní sání,
aktivní sání z drénů, nebo k odsání vzduchu z imobilizačních prostředků, aj.
Výše uvedené přístroje jsou využívány zejména u pacientů v bezprostředním ohrožení
života.
Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p.o, žádá o dotaci ve výši 129.000,- Kč,
která by byla použita na pořízení výše uvedeného zdravotnického vybavení.
Odbor rozvoje města, oddělení investic prověřilo čerpání finančních prostředků
Zdravotnickou záchrannou službou Olomouckého kraje, p.o. Dle sdělení finančního odboru
nebyly v minulých letech 2013 - 2018 žádány ani čerpány Zdravotnickou záchrannou
službou Olomouckého kraje p.o, žádné finanční prostředky.
Jedná-li se o žádost o poskytnutí dotace nad 50 000 Kč, pak rozhodnutí o této dotaci a
schválení veřejnoprávní smlouvy náleží podle § 85 písm. c) zákona o obcích do vyhrazené
pravomoci zastupitelstva obce.
Rada města svým usnesením 196/2019 - RM 6 ze dne 26. 02. 2019 doporučila
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace mimo dotační řízení na nákup přístrojového
vybavení do vozidel rychlé lékařské pomoci umístěnými na výjezdové základně v Hranicích
ve výši 129.000 Kč.
Bez připomínkového řízení
Přílohy:
Smlouva DOTACE 129 Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje návrh Strnad
REVID.doc

Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace
č. SML/0044/2019/ORM

Město Hranice
Sídlo:
IČO/DIČ:
zastoupeno:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

Pernštejnské náměstí 1, Hranice I – Město, 753 01 Hranice
003 01 311, CZ00301311
Jiřím Kudláčkem, starostou
1320831/0100
vedeného u Komerční banky, a.s., pobočka Přerov
Jaroslav Strnad, tel 581 828 202,
e-mail: jaroslav.strnad@mesto-hranice.cz
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(dále jen „poskytovatel“)

a
Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Sídlo:
Aksamitova 557/8, 779 00 Olomouc
IČO/DIČ:
00849103,
Zapsaná:
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl Pr, vložka 946
Zastoupena :
MUDr. Jan Weinberg, MBA, ředitelem
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
e-mail:

MUDr. Jan Weinberg, MBA ., tel. 585 544 200
info@zzsol.cz

(dále jen „příjemce“)
společně také „smluvní strany“.
I. Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci dotaci ve výši
129.000,- Kč, slovy: Jednostodvacetdevěttisíckorun českých (dále jen „dotace“) na
akci „Nákup přístrojového vybavení do vozidel Zdravotnické záchranné služby
Olomouckého kraje, p. o.“.
2. Dotaci je příjemce oprávněn použít výhradně za účelem úhrady investičních výdajů
souvisejících s pořízením zařízení pro Zdravotnickou záchrannou službu
označeného jako „Nákup přístrojového vybavení do vozidel Zdravotnické záchranné
služby Olomouckého kraje, p. o.“ vynaložených v roce 2019.
3. Poskytovatel se zavazuje poskytnout dotaci převodem na bankovní účet příjemce
uvedený výše, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této
smlouvy.
4. Příjemce tuto dotaci za níže uvedených podmínek bez výhrad přijímá.
II. Závazky a povinnosti příjemce
1. Příjemce dotace se zavazuje použít dotaci pouze k účelu sjednanému touto
smlouvou.
2. Příjemce dotace se zavazuje uvést město Hranice jako poskytovatele dotace na
propagačních materiálech, publikacích, provozních řádech apod. pokud je příjemce
pořadatelem nebo spolupořadatelem. Příjemce je oprávněn při propagaci akce použít
znak města.
3. Příjemce dotace odpovídá za použití prostředků v souladu s účely, pro které byla
dotace poskytnuta. Správnost použití poskytnutých prostředků jsou oprávněny
kontrolovat k tomu příslušné kontrolní orgány, zaměstnanci zařazení do Městského
úřadu Hranice pověření k provedení kontroly, dále jen (kontrolní zaměstnanci města).
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4. Příjemce dotace je povinen umožnit kontrolu kontrolním orgánům města, kontrolním
zaměstnancům města a pověřenému členu komise pro investiční činnost. V případě
neumožnění kontroly bude příjemce dotace vyloučen v dalších letech z možnosti
účastnit se grantového programu.
5. Příjemce dotace je povinen neprodleně oznámit příslušnému odboru Městského
úřadu Hranice každou změnu své adresy, změnu osob oprávněných jednat jménem
právnické osoby a doložit kopiemi příslušných dokladů.
6. Příjemce dotace nesmí poskytovat prostředky z dotace jiným osobám, pokud se
nejedná o přímou úhradu nákladů spojenou s realizací projektu, na který byla dotace
poskytnuta.
7. Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli, před případnou přeměnou
příjemce, či před zrušením příjemce likvidací, finanční vypořádání dotace a vrátit
nevyčerpanou část dotace na účet poskytovatele s písemným odůvodněním, a to
v takovém předstihu, aby nedošlo ke krácení práv poskytovatele.
8. Po dobu 5 let od ukončení opravy nebo od zavedení majetku do účetnictví nesmí být
s majetkem nijak nakládáno (prodej, darování, převedení na jinou osobu). Při
nedodržení této podmínky je žadatel povinen vyčerpanou dotaci v celé výši vrátit
neprodleně zpět na účet města.
9. 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.
10. Příjemce dotace předloží příslušnému odboru do 15. 12. 2019 vyúčtování v jednom
vyhotovení na předepsaném tiskopise včetně kopii účetních dokladů a příloh.
11. Příjemce dotace zodpovídá za správnost a úplnost vyúčtování.
12. Příjemce dotace poukáže nevyčerpané prostředky v termínu do 15. 12. 2019 na účet
města viz záhlaví smlouvy.
13. Prostředky nevyúčtované v řádném termínu či prostředky použité jinak než bylo
uvedeno ve smlouvě o udělení poskytnutí a vyúčtování dotace, poukáže příjemce
dotace nejpozději do 31. 12. 2019 na účet města viz záhlaví smlouvy.
14. Příjemce dotace je povinen ve svém účetnictví zajistit označení dokladů, které byly
hrazeny z prostředků dotace.
15. Příjemce dotace je povinen archivovat originály dokladů k vyúčtování po dobu 5 let a
na požádání příslušných kontrolních orgánů, kontrolních zaměstnanců města je
předložit ke kontrole.
16. Za neoprávněné použití prostředků lze proti příjemci dotace postupovat podle § 22
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.

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 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem
jejího uveřejnění v registru smluv.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu přečetly, že smlouva byla uzavřena
svobodně, vážně a srozumitelně, bez nátlaku a nikoliv za nápadně nevýhodných
podmínek, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.
10. Podmínka platnosti právního jednání, tedy poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy,
byla splněna rozhodnutím Zastupitelstva města Hranic na svém zasedání konaném
dne ………..2019 usnesením č. ……../2019-ZM.
V Hranicích dne………………….

…………………………..
Jiří Kudláček
starosta

……………………………….
MUDr. Jan Weinberg, MBA
ředitel

V registru smluv zveřejněno dne: ……………………………
ID smlouvy
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