USNESENÍ
z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra konaného dne
11.03.2020
Zastupitelstvo města Stříbra:
I. BERE NA VĚDOMÍ:
1.

1.
2.
3.

Zprávu o kontrole plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva města Stříbra v předloženém
rozsahu bez připomínek s konstatováním:
Splněno: 12/V/3, 4, 5, 9, 11; 13/VI/2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10
Trvá:
11/IV/18, 19, 20 (2015); 16/V/10 (2016); 19/V/8 (2016); 32/V/8 (2018); 36/VI/2, 9
(2018); 02/VII/8, 9; 03/VI/12; 05/V/6; 06/V/4; 08/V/1; 09/IV/1, 5, 8, 9; 11/V/ 3, 9;
12/V/1, 2, 6, 7, 8, 10; 13/VI/1, 5, 11, 12, 13
Zápis z 12. jednání Finančního výboru ze dne 03.03.2020.
Zápis z 10. jednání Výboru výstavby, územního plánování a Fondu rozvoje bydlení ze dne
26.02.2020.
Informaci paní zastupitelky k záležitostem týkajících se sociálních služeb ve Stříbře.

II. SCHVALUJE:
1.

Program jednání 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra s doplněním a pozměňovacími
návrhy.
2. Zpracovatele zápisu Marcelu Novákovou a ověřovatele zápisu ve složení: Daniel Baxa, DiS.,
Blahoslav Kupec.
3. Návrhovou komisi ve složení: Vladimír Souček, David Holeček, PhDr. Jitka Soukupová.
4. Majetkoprávní úkony s konkrétními podmínkami uvedenými v příloze č. 01 tohoto usnesení.
5. Uzavření plánovací smlouvy mezi městem Stříbrem a vlastníky pozemkových parcel pro
výstavbu rodinných domů v rámci akce bytová zóna – Stříbro – Lokalita Za Stadionem, dle
projektu společnosti D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd, s.r.o., z 05/2019, uvedené v příloze č. 05
tohoto usnesení.
6. Uzavření Smlouvy o investičním příspěvku a budoucí kupní smlouvě mezi městem Stříbrem,
Nájemním družstvem Sadová a panem Xxxx, uvedené v příloze č. 06 tohoto usnesení.
7. Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2020 uvedená v příloze
č. 02 tohoto usnesení.
8. Uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 01, 02, 04, 15/FPP/2020 o poskytnutí dotace na rok 2020,
uvedené v příloze č. 03 tohoto usnesení.
9. Poskytnutí finančního daru ve výši 25.000 Kč Občanům Lhoty u Stříbra, IČO 4819730
na “Dětský sportovní den“.
10. Poskytnutí finanční dotace ve výši 268.800 Kč a uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové
dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje
č. 20/FPP/2020 z rozpočtu města Stříbra na rok 2020, která je přílohou č.04 tohoto usnesení.
11. Vrácení finanční záruky ve výši 100 tis. Kč panu Xxxx, bytem Xxxx, 349 01 Stříbro, za
podmínky že bude na tuto parcelu složena finanční záruka ve výši 100.000 Kč novým
zájemcem.
III. JMENUJE:
1. Členy výborů Zastupitelstva města takto:
Výbor pro veřejný pořádek a bezpečnost občanů
člen: Vítězslav Bednář

IV. UKLÁDÁ:
1

1.

Zajistit administrativní a jiné náležitosti spojené s jmenováním členů výborů Zastupitelstva
města Stříbra.
Z: starosta města
T: 31.3.2020

2.

Zajistit administrativní náležitosti vyplývající z majetkoprávních úkonů schválených
Zastupitelstvem města Stříbra a zabezpečit uzavření smluv v termínech a s podmínkami
dohodnutými stranami, tak jak je uvedeno v příloze č. 01 tohoto usnesení. V pracovním
pořádku zajistí vedoucí HIO MěÚ Stříbro.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně

3.

Starostovi města Stříbra uzavřít Plánovací smlouvu na výstavbu komunikací a technické
infrastukury se všemi vlastníky pozemků, i budoucími v rámci projektu bytová zóna – Stříbro –
Lokalita Za Stadionem, dle projektu společnosti D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd, s.r.o.,
z 05/2019, uvedenou v příloze č. 05 tohoto usnesení.
Z: starosta města
T: 31.12.2020

4.

Provést veškeré administrativní a jiné úkony spojené s rozhodnutím Zastupitelstva města
Stříbra ve věci schválení uzavření Smlouvy o investičním příspěvku a budoucí kupní smlouvě
mezi městem Stříbrem, Nájemním družstvem Sadová a panem Xxxx, uvedené v příloze č. 06
tohoto usnesení.
Z: starosta města
T: 20.03.2020

5.

Zapracovat schválená rozpočtová opatření do schváleného rozpočtu města Stříbra na rok
2020. V pracovním pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: 30.03.2020

6.

Zabezpečit administrativní náležitosti spojené s uzavřením veřejnoprávní smlouvy č. 01, 02,
04, 15/FPP/2020 o poskytnutí dotací na rok 2020, uvedené v příloze č. 03 tohoto usnesení.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: 30.04.2020

7.

Zabezpečit administrativní náležitosti spojené s poskytnutím finančního daru ve výši 25.000 Kč
Občanům Lhoty u Stříbra, IČO 4819730 na “Dětský sportovní den“. V pracovním pořádku
zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: 30.04.2020

8.

Zabezpečit administrativní náležitosti spojené s poskytnutím finanční dotace ve výši
268.800 Kč a uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění
dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje č. 20/FPP/2020 z rozpočtu města Stříbra na rok
2020, která je přílohou č.04 tohoto usnesení. V pracovním pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ
Stříbro.
Z: starosta města
T: 30.04.2020

9.

Zabezpečit administrativní náležitosti spojené s vrácením finanční záruky ve výši 100 tis. Kč
panu Xxxx, bytem Xxxx, 349 01 Stříbro, za podmínky že bude na tuto parcelu složena
finanční záruka ve výši 100.000 Kč novým zájemcem.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: 30.03.2020
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10. Starostovi města, zastoupeného tajemníkem MěÚ, provést nápravu zjištěných nedostatků,
které byly zjištěny kontrolou KÚ, odborem sociálních věcí ze dne 12.02.2020.
Z: starosta města
T: 31.05.2020

Ve Stříbře dne:
Martin Záhoř
starosta města Stříbra

Správnost usnesení ověřili:
Ve Stříbře dne:

Ve Stříbře dne:

Daniel Baxa, DiS.

Blahoslav Kupec
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Příloha č. 01
usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 11.03.2020

Zastupitelstvo města schvaluje:
I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ
1.
Záměr prodeje pozemku p. č. st. 3484 o výměře 9 m2 odděleného GP č. 3661 – 287/2018
z pozemku p. č. 1236/13 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Stříbro za účelem
vypořádání majetkoprávních vztahů společnosti ČEZ Distribuce, a. s., za celkovou cenu
6.300 Kč včetně DPH, dle zásad prodeje pozemků ve Stříbře.
II. PRODEJ POZEMKŮ
1.
Prodej pozemku
 p. č. 1899/54 o výměře 1057 m2 orná půda v k. ú. Stříbro
manželům Xxxx, bytem Kyšice, Xxxx, PSČ 330 01, za účelem výstavby rodinného domu a
za cenu v celkové výši 1.023.176 Kč včetně DPH.
III. SMĚNA POZEMKŮ
2.
Směnu pozemků:
Město Stříbro
 p. č. 1894/7 o výměře 621 m2 zahrada
 p. č. 1899/37 o výměře 700 m2 orná půda (obě pro pan Xxxx)
 p. č. 1899/85 o výměře 124 m2 orná půda (pro pan Xxxx)
všechny v k. ú. Stříbro o celkové výměře 1445 m2 za účelem scelení pozemků pro obytnou
zónu Za Stadionem.
1. pan Xxxx
 p. č. 1914/46 o výměře 878 m2 orná půda
 p. č. 1914/47 o výměře 443 m2 orná půda
2. pan Xxxx
 p. č. 1914/42 o výměře 124 m2 orná půda
všechny v k. ú. Stříbro o celkové výměře 1445 m2 za účelem scelení pozemků pro obytnou
zónu Za Stadionem.

Zastupitelstvo města ukládá:
I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ
1.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené se zveřejněním záměru prodeje pozemku
p. č. st. 3484 o výměře 9 m2 odděleného GP č. 3661 – 287/2018 z pozemku p. č. 1236/13
ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Stříbro za účelem vypořádání majetkoprávních
vztahů společnosti ČEZ Distribuce, a. s., za celkovou cenu 6.300 Kč včetně DPH, dle zásad
prodeje pozemků ve Stříbře.
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V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
II. PRODEJ POZEMKŮ
1.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s prodejem pozemku:
 p. č. 1899/54 o výměře 1057 m2 orná půda v k. ú. Stříbro
manželům Xxxx, bytem Kyšice, Xxxx, PSČ 330 01, za účelem výstavby rodinného domu a
za cenu v celkové výši 1.023.176 Kč včetně DPH.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
III. SMĚNA POZEMKŮ
2.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené se směnou pozemků:
Město Stříbro
 p. č. 1894/7 o výměře 621 m2 zahrada
 p. č. 1899/37 o výměře 700 m2 orná půda (obě pro pan Xxxx)
 p. č. 1899/85 o výměře 124 m2 orná půda (pro pan Xxxx)
všechny v k. ú. Stříbro o celkové výměře 1445 m2 za účelem scelení pozemků pro obytnou
zónu Za Stadionem.
1. pan Xxxx
 p. č. 1914/46 o výměře 878 m2 orná půda
 p. č. 1914/47 o výměře 443 m2 orná půda
2. pan Xxxx
 p. č. 1914/42 o výměře 124 m2 orná půda
všechny v k. ú. Stříbro o celkové výměře 1445 m2 za účelem scelení pozemků pro obytnou
zónu Za Stadionem.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: vedoucí HIO
T: průběžně
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Příloha č. 02
usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 11.03.2020

Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e :
Rozpočtová opatření v rozpočtu města na rok 2020

7) Org. 352 Odkup vodovodu a kanalizace Ořechová
Rezerva města

8) Navýšení ZU č.13 Investiční akce a opravy
Navýšení 3. třída - kapitálové

Příloha č. 02 14. ZM 11.03.20 - Rozpočtová opatření.xls

245 000,00 Kč
-245 000,00 Kč

20 777 245,00 Kč
20 777 245,00 Kč

Stránka 1

Příloha č. 03
usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 11.03.2020

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 01/FPP/2020
O POSKYTNUTÍ DOTACE
I.
Smluvní strany
1. Poskytovatel dotace:
Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349
č.ú. 112595803/0300
zastoupené starostou města Martinem Záhořem

01

Stříbro,

IČO

00260177,

a
2. Příjemce dotace:
Farní charita Stříbro, Jiřího z Poděbrad 78, Stříbro 349 01, IČO 70846596, č.ú. Xxxx
zastoupena ředitelem FCH Stříbro Ing. Jiřím Lodrem
Doručovací adresa : Farní charita Stříbro, Gagarinova 1416, Stříbro 349 01

II.
Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové dotace.
2. Účel poskytnutí dotace:

Výdaje na mzdy - Domov pro seniory svatého Jana
Pavla II.

3. Výše dotace celkem:

400 000 Kč, slovy čtyřistatisíckorunčeských.

III.
Podmínky využití dotace
1. Finanční prostředky jsou použitelné jen v daném rozpočtovém roce tj. v období
od 01.01.2020 do 31.12.2020 a pouze pro účel uvedený v čl. II
2. Nevyčerpaný zůstatek dotace se vrací do rozpočtu města na č. ú 112595803/0300
VS 3152100120. Vyúčtování dotace bude provedeno do 31.03.2021.
Pokud příjemce dotace nedodá v daném termínu vyúčtování, bude MěÚ Stříbro vyzván
na dodání vyúčtování v náhradním termínu
Při nedodání vyúčtování dotace poskytovateli dotace ani v dodatečné lhůtě stanovené
MěÚ Stříbro se uloží odvod ve výši 2.000 Kč.
3. Způsob vyúčtování:
a. U dotace do 30.000 Kč bude dotace vyúčtována formou seznamu účetních
dokladů s uvedením čísla dokladu, částky, popisu a bankovní výpis nebo výdajové
doklady s pokladny (bez kopií účetních dokladů) s celkovým součtem všech
dokladů. Maximální limit pro začlenění do seznamu účetních dokladů je 10.000 Kč za

jeden účetní doklad. V případě dokladu na vyšší částku je povinnost přiložit kopii
tohoto dokladu – bez těchto náležitostí bude bráno vyúčtování jako nedostačující.
b. U dotace vyšší než 30.000 Kč bude vyúčtování doloženo kopiemi dokladů včetně
jejich celkové rekapitulace formou seznamu účetních dokladů s uvedením čísla
dokladu, částky a celkového součtu všech dokladů, bankovní výpis nebo výdajové
doklady s pokladny – bez těchto náležitostí bude bráno vyúčtování jako
nedostačující.
4. Finanční prostředky lze použít pouze v období stanoveném ve smlouvě.
a. V případě poskytnutí dotace na kalendářní rok je příjemce povinen pokud nevyčerpá
dotaci do konce kalendářního roku tuto skutečnost e-mailem (z e-mailu uvedeného
v žádosti) nebo písemně oznámit poskytovateli a do 15.01. následujícího roku
nevyčerpanou dotaci odvést na účet poskytovatele.
b. V případě poskytnutí dotace na delší období než je kalendářní rok, je příjemce
povinen e-mailem (z e-mailu uvedeného v žádosti) nebo písemně uvést do 15.01.
výši použitých finančních prostředků ve skončeném kalendářním roce.
5. Příjemce dotace se zavazuje, že prostředky dotace budou využity výhradně k financování
účelu uvedeného v čl. II této smlouvy. V případě porušení účelovosti použití prostředků
dotace je příjemce povinen vrátit dotaci ve výši neoprávněně použité částky zpět
poskytovateli.
6. Příjemce dotace je povinen vést účetnictví řádně v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, popř. daňovou evidenci řádně v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb.
o daních z příjmů, a zavazuje se vést evidenci čerpání poskytnuté dotace odděleně
od ostatního účetnictví, popř. daňové evidence. Dotace budou v účetnictví, popř. daňové
evidenci, analyticky odlišeny. Příjemce je vždy povinen doložit evidenci čerpání dotace
doklady splňujícími charakter účetních dokladů podle zákona o účetnictví, i když
účetnictví nevede. V případě porušení ustanovení tohoto odstavce se uloží odvod ve výši
1.000 Kč.
7. Pokud dojde za trvání této smlouvy k přeměně nebo zrušení právnické osoby, která je
příjemcem dotace, je příjemce dotace povinen vrátit poměrnou část nevyčerpané dotace,
a to bez zbytečného odkladu nejpozději v den, který předchází dni účinnosti přeměny /
vstupu právnické osoby do likvidace. Zároveň je příjemce povinen dodržet čl. III., odst.1.
8. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo k nahlédnutí do účetních dokladů příjemce
dotace, které se týkají účtování účelové dotace dle čl. II..
9. Příjemce dotace je povinen vrátit celou dotaci, jakmile nastane alespoň jeden z těchto
důvodů:
a. Odpadne účel, pro který je dotace poskytována,
b. Dotace byla v celé své výši použita v rozporu s účelem, pro který byla poskytnuta
10. Příjemci dotace je dovoleno užití loga města Stříbra v souvislosti s účelem poskytnuté
dotace.
11. Příjemce dotace se zavazuje, že logo města Stříbra nebude jeho užitím zneváženo a
zneužito; zejména že užitím loga města Stříbra nedojde ke znevážení nebo poškození
dobré pověsti nebo dobrého jména města Stříbra.
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IV.
Závěrečné ustanovení
1. Na poskytnutou dotaci se vztahují ustanovení § 22 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů.
2. Jakékoliv změny a úpravy této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou.
3. Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
po jednom stejnopise. Stejnopisy mají právní účinky originálu.
4. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se veškeré právní vztahy občanským
zákoníkem.
5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
6. Příjemce souhlasí se zveřejněním této smlouvy dle zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů, popřípadě obdobně podle příslušných ustanovení uvedených
zákonů i tam, kde zákon povinnost zveřejnit neukládá.
7. Při splnění podmínek pro zveřejnění veřejnoprávní
provede tuto povinnost poskytovatel dotace.

smlouvy v registru smluv

8. Účelová dotace byla schválena zastupitelstvem dne 11.12.2019.
9. Smlouva byla schválena zastupitelstvem dne ………...
V ……………..dne

Ve Stříbře dne

………………………………
příjemce dotace

…………….…………………..
Město Stříbro

Smlouva č. 02:
2. Příjemce dotace:
Tělovýchovná jednota Baník Stříbro, spolek, Palackého 1269, 349 01 Stříbro,
IČO 18251242, č.ú. Xxxx
Zapsán: V 352 veden u krajského soudu v Plzni
zastoupen předsedou Ing. Miroslavem Klauberem

II.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové dotace.
1. Účel poskytnutí dotace:

výdaje spojené s provozem Tělovýchovné jednoty
Baník Stříbro, s činností mládežnických oddílů a
pořádáním sportovních akcí

2. Výše dotace:
800.000 Kč, slovy osmsettisíckorunčeských
Z toho:
a) 400.000 Kč je určeno výhradně pro mládežnické oddíly
Tyto finanční prostředky nelze použít pro jiný účel než jsou výdaje spojené
s mládežnickými oddíly.
b) 400.000 Kč je určeno na výdaje spojené s provozem a činností Tělovýchovné
jednoty Baník ve Stříbře vyjma mzdových výdajů.

3

Smlouva č. 04:
2. Příjemce dotace:
Privilegovaný měšťanský střelecký sbor Stříbro, z. s. , Plzeňská 630, 349 01 Stříbro,
IČO 05225639, č.ú. Xxxx
Zapsán: L 7713 vedená u Krajského soudu v Plzni
zastoupen jednatelem Bc. Josefem Junkem
Doručovací adresa: Bc. Josef Junek, Kostelní 209, 349 01 Stříbro

II.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je poskytnutí neinvestiční účelové dotace.
1. Účel poskytnutí dotace:

výdaje na organizační zajištění kulturních akcí,
provoz a vybavení spolku

2. Výše dotace:

20.000 Kč, slovy dvacettisíckorunčeských

Smlouva č. 15:
2. Příjemce dotace:
Spolek STROM , Plzeňská 51, 349 01 Stříbro, IČO 26633345,
č.ú. Xxxx
Zapsán: L 3777 veden u Krajského soudu v Plzni
zastoupen Tomášem Möllerem, předsedou spolku

II.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je poskytnutí neinvestiční účelové dotace.
1. Účel poskytnutí dotace:

výdaje na organizační zajištění kulturních akcí,
provoz a vybavení spolku

2. Výše dotace:

30.000 Kč, slovy třicettisíckorunčeských
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Příloha č. 04
usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 11.03.2020
Město Stříbro
se sídlem:
IČO:
číslo bankovního účtu:
zastoupení:

Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro
002 60 177
112595803/0300
Martin Záhoř, starosta

na straně jedné jako poskytovatel finanční dotace
/dále jen „Poskytovatel“/
a
Plzeňský kraj
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo bankovního účtu:
zastoupení:
k podpisu Smlouvy oprávněn:

Škroupova 18, 306 13 Plzeň
70890366
CZ70890366
Raiffeisenbank a.s., pobočka Plzeň
1063003350/5500
Ing. Josef Bernard, hejtman
Ing. Pavel Čížek, náměstek hejtmana pro oblast
dopravy, na základě usnesení RPK č.4032/19 ze
dne 21.10.2019

na straně druhé jako příjemce dotace
/dále jen „Příjemce“/
uzavírají mezi sebou tuto
SMLOUVU
o poskytnutí účelové dotace
(dále jen „Smlouva“)

I.
Předmětem Smlouvy je poskytnutí účelové finanční dotace (dále také jen „dotace“)
určené na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2020, kterou
Příjemce jako objednatel veřejné osobní dopravy zajišťuje ve svém územním
obvodu. Poskytnutá dotace bude Příjemcem použita na úhradu prokazatelné ztráty
(kompenzace) vzniklé dopravcům plněním závazků veřejné služby ve veřejné osobní
dopravě na základě smluv dopravců s Příjemcem.

II.
1.

Poskytovatel se zavazuje poskytnout finanční dotaci ve výši 268800 Kč (slovy
dvěstěšedesátosmtisícosmset korun) Příjemci jako účelovou dotaci pro účel
uvedený v článku I. této Smlouvy, a to za podmínek stanovených touto
Smlouvou.

2.

Příjemce se zavazuje tuto finanční dotaci přijmout, využít ji pouze k výše
uvedenému účelu a splnit podmínky stanovené touto Smlouvou.

3.

Příjemce je oprávněn a současně povinen čerpat poskytnutou finanční dotaci
v období od jejího převedení na účet uvedený Příjemcem do 31.12.2020.
Do 31.12.2020 má být dosaženo stanoveného účelu dotace.

4.

Finanční prostředky připadající na dotaci budou Poskytovatelem jednorázově
poukázány na účet Příjemce uvedený v záhlaví této Smlouvy ve lhůtě do 30
dnů od účinnosti této Smlouvy.

III.
Přijetí účelové finanční dotace a uzavření této Smlouvy bylo schváleno
usnesením Rady Plzeňského kraje č. 4032/19 ze dne 21.10.2019.

IV.
1.

Příjemce se zavazuje, že prostředky dotace budou využity výhradně
k financování účelu uvedeného v článku I. této Smlouvy. V případě porušení
účelovosti použití prostředků dotace je Příjemce povinen vrátit dotaci ve výši
neoprávněně použité částky zpět Poskytovateli. Příjemce je povinen dotaci
využít hospodárně, efektivně a účelně. V případě porušení povinnosti
hospodárného, efektivního a účelného použití prostředků uloží Poskytovatel
odvod Příjemci ve výši 30-60 % dotace.

2.

Pokud je Příjemce povinen vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, je povinen vést je řádně. Pokud je
Příjemce povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen ji vést řádně.
Příjemce se zavazuje vést evidenci čerpání poskytnuté dotace odděleně
od ostatního účetnictví, popř. daňové evidence. Dotace budou v účetnictví,
popř. daňové evidenci, analyticky odlišeny. Příjemce je vždy povinen doložit
evidenci čerpání dotace doklady splňujícími charakter účetních dokladů podle
zákona o účetnictví, i když účetnictví nevede. V případě porušení ustanovení
tohoto odstavce uloží Poskytovatel Příjemci odvod ve výši 5-10 % dotace.

3.

Příjemce je povinen předložit Poskytovateli finanční vypořádání použití dotace
ve lhůtě do 28.02.2021. Vypořádání se předloží formou prohlášení Příjemce
o tom, že poskytnutá dotace byla v plné výši použita na úhradu prokazatelné
ztráty (kompenzace) vzniklé dopravcům plněním závazků veřejné služby
ve veřejné osobní dopravě na území Plzeňského kraje na základě smluv
dopravců s Příjemcem. V případě, že vypořádání dotace nebude ani
v dodatečné lhůtě stanovené Poskytovatelem poskytnuto řádně, je Příjemce
povinen dotaci v plné výši, popřípadě v části nedoložené vypořádáním, vrátit
ve lhůtě určené v písemné výzvě Poskytovatele. V případě pozdního finančního
vypořádání Poskytovatel uloží Příjemci odvod ve výši 5-10 % dotace.

4.

Prostředky dotace nebudou Příjemcem poskytnuty jiným fyzickým nebo
právnickým osobám, pokud nepůjde o úhradu bezprostředně spojenou
s realizací účelu dotace. Pokud by byly prostředky poskytnuty v rozporu
s účelem dotace uvedeným v čl. I. této Smlouvy, je Příjemce povinen dotaci
vrátit ve výši neoprávněně použité částky.

5.

Z poskytnuté dotace nelze hradit pojistné, pokuty, penále, náhradu škody,
soudní poplatky, smluvní pokuty, úroky z prodlení nebo poplatky z prodlení,
správní poplatky, daně a odvody, splátky úvěrů a půjček, dary; pokud je
Příjemce ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, plátcem a může uplatnit nárok na odpočet daně, nelze
z dotace hradit část nákladů odpovídajících výši uplatněného nároku
na odpočet daně. V případě pochybnosti, zda lze náklad z prostředků dotace
hradit či nikoliv, rozhoduje o uznatelnosti nákladu výhradně Poskytovatel.

6.

V případě, že nedojde k uskutečnění účelu, na který byla poskytnuta finanční
dotace, do data, do kterého je Příjemce oprávněn čerpat dotaci dle čl. II. odst. 3
této Smlouvy, je Příjemce povinen vrátit dotaci v plné výši Poskytovateli.
V případě, že finanční prostředky nebudou do této doby vyčerpány v plné výši,
je Příjemce povinen vrátit Poskytovateli nevyčerpaný zůstatek dotace ve lhůtě
pro finanční vypořádání.

7.

Příjemce je dále povinen dotaci vrátit, pokud bude zjištěno, že údaje, na jejichž
základě byla dotace poskytnuta, byly neúplné nebo nepravdivé. Pokud by se
jednalo o nedovolenou veřejnou podporu, je Příjemce povinen dotaci v plné
výši vrátit včetně úroku podle pravidel o veřejné podpoře. Příjemce je povinen
dotaci vrátit, pokud v souvislosti s projektem spáchá trestný čin, přestupek nebo
správní delikt, nebo jeho jednání odporuje veřejnému pořádku.

8.

V případě vzniku důvodů pro vrácení finančních prostředků nebo zaplacení
odvodu, poukáže je Příjemce bez výzvy neprodleně na účet Poskytovatele
uvedený v záhlaví této Smlouvy.

9.

Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů ode dne,
kdy se dozví o změnách, písemně oznámit Poskytovateli veškeré změny nebo
skutečnosti, které by měly vliv na realizaci účelu dotace, včetně změn údajů
o Příjemci (změna IČO, bankovního čísla účtu atd.). Příjemce je povinen
v případě přeměny nebo zrušení právnické osoby s likvidací oznámit tyto
skutečnosti Poskytovateli, podat finanční vypořádání dotace k rozhodnému dni
nebo dni vstupu do likvidace a vrátit část dotace, která nebyla vyčerpána před
rozhodným dnem nebo dnem vstupu do likvidace. V případě pozdního
oznámení změn nebo jejich neoznámení uloží Poskytovatel Příjemci odvod
ve výši 5-10 % dotace.

10.

V případě porušení rozpočtové kázně a zároveň nevrácení poskytnuté dotace
Příjemcem Poskytovateli postupuje Poskytovatel způsobem uvedeným v § 22
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád,
ve znění pozdějších předpisů, tedy vydáním platebního výměru za účelem
uložení odvodu a penále do rozpočtu Poskytovatele.

11.

Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu, sídla, účelu dotace a její
poskytnuté výše.

12.

Poskytnutím dotace se nezakládá nárok na poskytnutí další dotace v případě,
že dotovaná akce bude pokračovat v dalších letech.

13.

Poskytovatel je oprávněn provádět kontrolu užití účelové dotace dle příslušných
ustanovení zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších
předpisů.

14. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá zveřejnění podle
ust. § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a uveřejnění ve smyslu zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu
k uveřejnění v registru smluv zašle správci registru smluv Poskytovatel dotace.
15.

Poskytovatel se zavazuje uveřejnit tuto Smlouvu v registru smluv ve smyslu
zákona o registru smluv nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření. Okamžikem
uveřejnění Smlouvy v registru smluv nabývá Smlouva účinnosti.

V.
1.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

2.

Smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž Příjemce dotace
obdrží jedno (1) a Poskytovatel jedno (1) vyhotovení.

3.

Změny a doplňky k této Smlouvě lze provést pouze po vzájemném
odsouhlasení smluvních stran, a to písemně, s číselně označenými dodatky,
podepsanými oběma smluvními stranami.

4.

Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána podle jejich pravé
a svobodné vůle prosté omylu a donucení, nikoli v tísni, že Smlouva není
zdánlivým právním jednáním, že obě smluvní strany souhlasí s celým jejím
obsahem.

5.

Pokud některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným nebo
nevynutitelným, ostatní ustanovení této Smlouvy zůstávají platná a vynutitelná.
Toto neplatné nebo nevynutitelné ustanovení bude bez zbytečných odkladů
nahrazeno novým platným a vynutitelným ustanovením, které svým obsahem
a smyslem nejlépe odpovídá obsahu a smyslu původního ustanovení.

V ……………….. dne …….......

V Plzni dne 30.01.2020

Za Poskytovatele:……………......

Za Příjemce:……………………..

…………………………………….

…………………………………….

Martin Záhoř

Ing. Pavel Čížek

starosta

náměstek hejtmana pro oblast dopravy

Příloha č. 05
usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 11.03.2020

Mezi stranami
Město Stříbro
IČ:
DIČ:
se sídlem:
zastoupené:
bankovní spojení:

00260177
CZ00260177
Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro
Martinem Záhořem, starostou
112595803/0300

jako účastník smlouvy na straně jedné, dále jen „Město“
a
……………………………
trvalý pobyt:
bankovní spojení:

…………………………………………………
……………………………

jako účastník smlouvy na straně druhé (dále jen „Žadatel“)

byla ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona a jeho prováděcí vyhlášky a dalších
obecně závazných právních předpisů uzavřena tato

Plánovací smlouva
(dále jen „Smlouva“)
Článek I.
Definice některých pojmů a výklad smlouvy
Pojmy, zkratky a slovní spojení psané s velkým počátečním písmenem nebo velkými písmeny
ve všech gramatických pádech i časech, v jednotném i množném čísle, mají pro účely
smlouvy následující význam:
Infrastruktura – představuje veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu
Úplata – má význam uvedený v článku IV. této smlouvy
Záměr – má význam uvedený v článku II. této smlouvy
Článek II.
Předmět smlouvy

1

Předmětem/záměrem smlouvy je zajištění výstavby veřejné technické a dopravní
infrastruktury a zajištění financování těchto zvýšených požadavků na veřejnou technickou a
dopravní Infrastrukturu města Stříbra v důsledku stavební činnosti zamýšlené žadatelem,
resp. žadateli, na území města Stříbra za účelem výstavby nových rodinných domů v lokalitě
s názvem „Stříbro – lokalita Za Stadionem“.
Konkrétně se jedná o výstavbu následující veřejné technické a dopravní infrastruktury:
1. Vodovodu, tlakové splaškové kanalizace a dešťové kanalizace včetně zasakovacího
příkopu. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace
vypracované v květnu 2019 společností D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. „Stříbro –
Lokalita Za Stadionem – 1. část, dopravní a technická infrastruktura“, kterou
autorizoval Ing. Tomáš Šlemenda.
2. Elektrorozvodů včetně nové trafostanice
3. Plynovodu s přípojkami
4. Veřejného osvětlení
5. Nového oplocení
6. Dopravní infrastrukturu pro obsluhu řešeného území, jejíž páteř tvoří místní obslužná
komunikace (MK C) vedená centrální částí území v prostoru podél stávajícího
vzdušného vedení VN, která napojuje řešené území na silnici II/193 – Palackého ul. v
místě nové průsečné křižovatky. Na MK C jsou pak kolmo napojeny místní
komunikace MK D1 – obytné zóny (větve A-E), které zpřístupňují jednotlivé navržené
parcely. MK C je navržena jako obousměrná dvoupruhová komunikace, šířkové
uspořádání je navrženo typu MO2 20,0/7,0/40, šířka jízdního pruhu 2,75 m, vodící a
odvodňovací proužek 0,25 m, šířka mezi obrubami 6,0 m. MK D1 jsou navrženy v
souladu s územní studií a DUR s šířkou prostoru místní komunikace (PMK) 10,0 m,
resp.. 15,0 -16,0 m u větve D a s proměnnou šířkou dopravního prostoru, minimální
šířka mezi obrubami 3,5 m. Stavba bude umístěna dle schválené projektové
dokumentace z května 2019, vypracované Ing. Václavem Maškem, ověřená Ing.
Karlem Nedvědem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, D PROJEKT PLZEŇ
Nedvěd s.r.o.
Žadatel hodlá realizovat stavbu rodinného domu na pozemku parc. č. ………….., zapsaném na
listu vlastnictví č. …………., pro katastrální území a obec Stříbro, vedené Katastrálním úřadem
pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov.
Článek III.
Účel smlouvy
Žadatel se chystá podat žádost o územní rozhodnutí o umístění stavby dle ustanovení § 77
odst. 1 písm. a) stavebního zákona.
Smluvní strany považují za nesporné, že Záměr zvýší finanční náklady či investice Města
Stříbra na vybudování, opravy, úpravy a přestavby Infrastruktury. Navýšení kapacity
2

Infrastruktury je nezbytnou podmínkou pro připojení stavby realizované na základě Záměru
na Infrastrukturu a pro její užívání.
Z důvodu pokračující výstavby na území města Stříbra a nezbytnosti navyšování potřebné
kapacity Infrastruktury rada města usnesením č. ………… ze dne ……….. rozhodla, že u všech
nových staveb rodinných domů v lokalitě „Stříbro – lokalita Za Stadionem“, u kterých bude
požádáno o územní rozhodnutí k jejich provedení, bude s budoucími stavebníky – žadateli o
územním rozhodnutí uzavřena tato plánovací smlouva, na základě které bude zajištěno a
doloženo zřízení, resp. navýšení potřebné kapacity Infrastruktury odpovídající výstavbě
v předmětné lokalitě.
Článek IV.
Úhrada nákladů
S ohledem na výše uvedené skutečnosti se Město Stříbro zavazuje, že ponese náklady na
potřebné navýšení kapacity/zřízení veřejné technické a dopravní Infrastruktury uvedené v čl.
II této Smlouvy v souvislosti s výstavbou v lokalitě „Stříbro – lokalita Za Stadionem“ v plné
výši.
Město Stříbro se zavazuje provozovat novou veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu
po jejím dokončení a je oprávněno předat provozování veřejné technické a dopravní
Infrastruktury třetí osobě.
Článek V.
Termíny plnění
Nová veřejná technická a dopravní infrastruktura bude do stavu umožňujícího užívání
nového rodinného domu realizována v těchto termínech:
-

podzemní infrastruktura
místní komunikace

do 31.12.2020
do 30.08.2021.

V případě, že nebude nová technická a dopravní Infrastruktura realizována ve výše
uvedených termínech, souhlasí Město s prodloužením termínů pro dokončení nového
rodinného domu stanovených v kupní smlouvě uzavřené s Žadatelem na pozemek uvedený
v čl. II této Smlouvy dne …………………, o odpovídající lhůtu.
Článek VI.
Práva a povinnosti smluvních stran
Smluvní strany se dohodly, že pro vydání souhlasu města Stříbra s připojením zamýšlené
stavby
žadatele
na
Infrastrukturu
splní
žadatel
následující
podmínky:
……………………………………………………..
Článek VII.
Doručování
3

Doručení písemností důležitých pro plnění a trvání Smlouvy se provede kurýrem nebo
prostřednictvím držitele poštovní licence doporučenou zásilkou s doručenkou na adresy
stran uvedené v záhlaví Smlouvy, které strany deklarují, jaké své výhradní doručovací adresy,
a to za těchto podmínek:
- písemnost je doručena okamžikem převzetí stranou nebo zástupcem strany,
- písemnost se dále považuje za doručenou, pokud strana svým jednáním nebo
opomenutím doručení zmaří, nebo přijetí písemnosti odmítne,
- v případě uložení zásilky u držitele poštovní licence se písemnost považuje za
doručenou po uplynutí sedmi dnů ode dne uložení,
- písemnost se také považuje za doručenou, pokud se vrátí jako nedoručitelná např.
proto, že strana se odstěhuje nebo změní svou adresu pro doručování, aniž by to
oznámila druhé smluvní straně.
Strany si také mohou písemnost doručit e-mailem podepsaným zaručeným elektronickým
podpisem. Doručení je účinné, pokud je přijetí e-mailu obsahující písemnost potvrzeno
druhou smluvní stranou dalším e-mailem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem.
Písemnost si Strany mohou doručit také datovou zprávou prostřednictvím datových
schránek.
Každá ze stran může změnit svoji doručovací adresu pouze písemným oznámením
doručeným druhé straně.
Článek VIII.
Mlčenlivost
Strany prohlašují, že Smlouva neobsahuje obchodní tajemství ani důvěrné informace. Strany
souhlasí se zpřístupněním Smlouvy veřejnosti v souladu se zákonem o obcích a jinými
právními předpisy.
Článek IX.
Doložka dle zákona o obcích
Město Stříbro osvědčuje dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona o obcích, že uzavření Smlouvy
bylo projednáno a schváleno usnesením Zastupitelstva města Stříbra usnesením č. ………….
na jeho schůzi konané dne ……………….. .
Článek X.
Závěrečná ustanovení
Změny a doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu dodatků.
Smlouva se sepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.
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Smluvní strany po přečtení této smlouvy výslovně prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že
smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla
ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smluvní
strany připojují své podpisy.

V ……………………….. dne …………………..

V ……………………………. dne ………………………

……………………………………………………….
Město Stříbro
Martin Záhoř, starosta

………………………………………………………………..
Žadatel
………………………………………
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Příloha č. 06
usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 11.03.2020

