USNESENÍ
z 33. zasedání Zastupitelstva města Stříbra konaného dne
16.03.2022
Zastupitelstvo města Stříbra:
I. BERE NA VĚDOMÍ:
1.

2.
3.
4.
5.

Zprávu o kontrole plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva města Stříbra v předloženém
rozsahu bez připomínek s konstatováním:
Splněno: 32/V/3
Trvá:
11/IV/18, 19, 20 (2015); 16/V/10 (2016); 19/V/8 (2016); 36/VI/2, 9 (2018); 02/VII/8,
9; 03/VI/12; 09/IV/8; 11/V/9; 13/VI/12; 15/IV/1, 6; 18/V/1; 19/V/2; 24/V/1; 26/IV/10;
28/VII/5, 6, 7, 8, 9; 29/VI/7; 30/III/3; 31/V/1, 4, 5, 6, 9; 32/V/1, 2
Zápis z 27. jednání Kontrolního výboru ze dne 07.03.2022.
Zápis z 28. jednání Finančního výboru ze dne 08.03.2022.
Zápis z 25 jednání Výboru výstavby, územního plánování a fondu rozvoje bydlení ze dne
07.03.2022.
Zprávu o vývoji cen energií u města a jeho zřízených organizací.

II. SCHVALUJE:
1.

Program jednání 33. zasedání Zastupitelstva města Stříbra s doplněním a pozměňovacími
návrhy.
2. Zpracovatele zápisu Marcelu Novákovou a ověřovatele zápisu ve složení: Daniel Baxa DiS,
Karel Neuberger, MBA.
3. Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Pavel Herbst, Ing. Miroslav Šimek, Blahoslav Kupec.
4. Majetkoprávní úkony s konkrétními podmínkami uvedenými v příloze č. 01 tohoto usnesení.
5. Vrácení majetku města Stříbra „TRAFOSTANICE – TECHNOLOG. ČÁST, 3 KOBKY IČ 202001-000-766 PC 148.500 Kč, ZC 42.041 Kč“ ze správy a hospodaření VSOZČ zpět městu
Stříbru ke dni 31.01.2022.
6. Bezúplatný převod (darovací smlouvou) nevyužitelného, nadbytečného a zastaralého majetku
města Stříbra, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro a to 1ks dvoukolové stříkačky SH ČMSSboru dobrovolných hasičů Damnov, Damnov 99, 348 15 Bor, IČ 48329045, zastoupené paní
starostkou Bostlovou Eliškou, v celkové výši 45.162 Kč.
7. Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2022 uvedená v příloze
č. 02 tohoto usnesení.
8. Uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 03 a 04/FPP/2022 o poskytnutí dotace na rok 2022
uvedené v příloze č. 03 a 04 tohoto usnesení.
9. Úpravu závazného ukazatele pro Městské muzeum, příspěvkovou organizaci zřízenou
městem Stříbro na rok 2022, uvedenou v příloze č. 05 tohoto usnesení.
10. Uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní
obslužnosti území Plzeňského kraje č. 16/FPP/2022 z rozpočtu města Stříbra na rok 2022,
která je přílohou č. 06 tohoto usnesení.
11. Poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení na území města Stříbra v rozsahu uvedeném
v příloze č. 07 tohoto usnesení, v souladu s doporučením Výboru výstavby, územního
plánování a FRB.
III. NESCHVALUJE:
1.

Majetkoprávní úkony s konkrétními podmínkami uvedenými v příloze č. 01 tohoto usnesení.

IV. UKLÁDÁ:
1.

Zajistit administrativní náležitosti vyplývající z majetkoprávních úkonů schválených
Zastupitelstvem města Stříbra a zabezpečit uzavření smluv v termínech a s podmínkami
1

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
2.

Zabezpečit administrativní náležitosti spojené s vrácením majetku města Stříbra
„TRAFOSTANICE – TECHNOLOG. ČÁST, 3 KOBKY IČ 202-001-000-766 PC 148.500 Kč, ZC
42.041 Kč“ ze správy a hospodaření VSOZČ zpět městu Stříbru ke dni 31.01.2022.
Z: starosta města
T: 18.03.2022

3.

Provedení administrativních a dalších opatření souvisejících s bezúplatným převodem
(darovací smlouvou) nevyužitelného, nadbytečného a zastaralého majetku města Stříbra,
Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro a to 1ks dvoukolové stříkačky SH ČMS-Sboru
dobrovolných hasičů Damnov, Damnov 99, 348 15 Bor, IČ 48329045, zastoupené paní
starostkou Bostlovou Eliškou, v celkové výši 45.162 Kč.
Z: starosta města
T: 30.04.2022

4.

Zapracovat schválená rozpočtová opatření do schváleného rozpočtu města Stříbra na rok
2022. V pracovním pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: 30.03.2022

5.

Zabezpečit administrativní náležitosti spojené s uzavřením veřejnoprávní smlouvy č. 03 a
04/FPP/2022 o poskytnutí dotací na rok 2022 uvedené v příloze č. 03 a 04 tohoto usnesení.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: 30.04.2022

6.

Zabezpečit administrativní náležitosti a jiné úkony spojené se schválením úprav závazného
ukazatele pro Městské muzeum, příspěvkovou organizaci zřízenou městem Stříbro na rok
2022, uvedenou v příloze č. 05 tohoto usnesení.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: 30.04.2022

7.

Zabezpečit administrativní náležitosti spojené s poskytnutím finanční dotace a uzavření
Smlouvy o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti
území Plzeňského kraje č. 16/FPP/2022 z rozpočtu města Stříbra na rok 2022, která je
přílohou č. 06 tohoto usnesení.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: 30.04.2022

8.

Zajistit administrativní úkony související s výsledky výběrového řízení žádostí o poskytnutí
zápůjček z prostředků FRBMS v rozsahu schváleném usnesením Zastupitelstva města
Stříbra.
V pracovním pořádku zajistí oddělení regionálního rozvoje.
Z: starosta města
T: průběžně
Ve Stříbře dne:

Martin Záhoř
starosta města Stříbra
Správnost usnesení ověřili:
Ve Stříbře dne:

Ve Stříbře dne:

Karel Neuberger, MBA

Daniel Baxa, DiS.
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Příloha č. 01
usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16.03.2022

Zastupitelstvo města schvaluje:
I. ZÁMĚR PRODEJE DISTRIBUČNÍHO ZAŘÍZENÍ – TRAFOSTANICE TC 0181 STŘÍBRO
(za Mlékárnou)
1.
Záměr prodeje energetického zařízení: kabelové trafostanice „TC_0181 Stříbro (za
Mlékárnou)“ které se nachází na parcele st. p. č. 2842 v k. ú. Stříbro za cenu 545.430 Kč.
Cena je stanovena na základě znaleckého posudku na ocenění pozemku a stavby
(nemovitost) a odborného posudku na vlastní technologii (výzbroj trafostanice). Posudková
cena technologie je 140.060 Kč, posudková cena nemovitosti je 405.370 Kč.
II. ZÁMĚR PRODEJE PŘÍVODNÍCH ODPÍNAČŮ
1.
Záměr prodeje přívodních odpínačů 22 kV v TC_0188 Stříbro – ÚPRAVNA
VODY/MÁCH.ÚDOLÍ/ – v trafostanici na pozemku p. č. 627/1 v k. ú. Stříbro (Máchovo
údolí). Minimální cena podle znaleckého posudku, vypracovaného Ing. Jiřím Souhradou na
základě objednávky společnosti ČEZ Distribuce, a.s., je 74.300 Kč.
IV. SMĚNA POZEMKŮ
1.
Směnu pozemku p. č. 1354/26 (29 m2 zahrada) v k. ú. Stříbro, ve vlastnictví manželů Xxxx,
bytem Xxxx, Stříbro,
za pozemek p. č. 1354/27 (309 m2 zahrada) ve vlastnictví města Stříbro, v k. ú. Stříbro.

SMĚNNÁ SMLOUVA
č. HIO SM 086 2021
uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 1106-2184 NOZ mezi účastníky dle
svého prohlášení k právním úkonům plně způsobilými, jimiž jsou:
Město Stříbro, se sídlem 349 01 Stříbro, Masarykovo nám. 1,
IČO: 00260 177
DIČ: CZ00260177
zastoupeno starostou města Martinem Záhořem
jako první směňující strana, na straně jedné
a
manželé
Xxxx, r. č. Xxxx
Xxxx, r. č. Xxxx
oba bytem Xxxx, Stříbro, PSČ 349 01
jako druhá směňující strana, na straně druhé
I.

První směňující strana
město Stříbro, prohlašuje, že je vlastníkem pozemku:
 p. č. 1354/27 o výměře 309 m2 zahrada v k. ú Stříbro
vytvořeným GP č. 2353-902/2003
II.
Druhá směňující strana
manželé Xxxx, oba bytem Xxxx, Stříbro, 349 01 prohlašují, že jsou vlastníkem pozemku:
 p. č. 1354/26 o výměře 29 m2 zahrada v k.ú. Stříbro
vytvořeným GP č. 2353-902/2003
III.
První směňující strana převádí do vlastnictví druhé směňující straně pozemek uvedený v čl.
I. o celkové výměře 309 m2 za dohodnutou cenu 20.941,- Kč včetně DPH (Dvacet tisíc devět
set čtyřicet jednu korunu českou). Druhá směňující strana přejímá předmětný pozemek se
všemi součástmi a příslušenstvím do svého vlastnictví.
Za datum zdanitelného plnění se považuje datum návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

IV.
Druhá směňující strana převádí do vlastnictví první směňující straně pozemek uvedený v čl.
II. o celkové výměře 29 m2 za dohodnutou cenu 1.965,- Kč (Jeden tisíc devět set šedesát
pět korun českých). První směňující strana přejímá předmětný pozemek se všemi součástmi
a příslušenstvím do svého vlastnictví.
Za datum zdanitelného plnění se považuje datum návrhu na vklad do katastru nemovitostí.
V.
Smluvní strany této smlouvy potvrzují, že finanční vyrovnání za rozdíl výměry vzájemně
směňovaných pozemků ve výši 18.976,- Kč (Osmnáct tisíc devět set sedmdesát šest korun
českých) bylo druhou směňující stranou první směňující straně provedeno a částka byla
uhrazena dne 11.05.2004. Zaplacením se rozumí připsání částky na účet strany prodávající.
Smluvní strany prohlašují, že na směňovaných nemovitostech neváznou dluhy ani právo
zástavní a současný stav těchto nemovitostí je jim dobře znám. Dále smluvní strany
potvrzují, že nemají vůči sobě žádné majetkové nároky z důvodu této směnné smlouvy.
VI.
Vlastnictví k předmětu smlouvy, práva a povinnosti s vlastnictvím spojená, přecházejí na obě
strany dnem právních účinků vkladu práva do katastru nemovitostí. Strany jsou však
smlouvou vázány dnem jejího podpisu.
VII.
Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva nepodléhá povinnému zveřejnění v registru
smluv v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru (zákon o registru smluv).

VIII.
Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad práva do katastru nemovitosti podá a správní
poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí zaplatí první smluvní strana.
IX.
Tato smlouva bude podkladem pro zápis do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro
Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov pro obec Stříbro a kat. území Stříbro. Je
vyhotovena ve třech výtiscích, po jednom pro každou ze smluvních směňujících stran a
jeden pro vklad do katastru nemovitostí.
X.
První směňující strana v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
potvrzuje, že podmínky stanovené tímto zákonem a podmiňující platnost smlouvy jsou
splněny. Město Stříbro zveřejnilo svůj záměr směnit předmětné nemovitosti po dobu a
způsobem stanovenými ustanovením § 39 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb. a Zastupitelstvo
města Stříbra v souladu s ustanovením § 85 písmo a) zákona č.128/2000 Sb. rozhodlo o
směně předmětných nemovitostí, takto:
záměr směny pozemků byl schválen Zastupitelstvem města Stříbro dne 23.10.2003.
zveřejněn na úřední desce dne 19.11.2003 a sejmut z úřední desky byl dne 04.12.2003.
Zastupitelstvo města Stříbro schválilo uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě na
směnu předmětných pozemků dne 01.04.2004.
Smluvní ujednání na směnu předmětných nemovitostí byla schválena na …... zasedání
Zastupitelstva města Stříbro dne …………………...

XI.
Účastníci smlouvy prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich svobodné a pravé vůli a na
důkaz toho připojují svoje vlastnoruční podpisy.

Ve Stříbře

Martin Záhoř
starosta města

Ve Stříbře

Xxxx

Xxxx

Zastupitelstvo města neschvaluje:
III. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ
1.
Záměr prodeje pozemků p. č. 245/50 (15 m2 ost. plocha) a p. č. 830/4 (5 m2 ost. plocha)
a dále části pozemku p. č. 830/1 (ost. plocha), a p. č. 245/2 (ost. plocha) v k. ú. Stříbro
za cenu pozemků dle platných zásad pro prodej pozemků, schválených na 10. zasedání
Zastupitelstva města dne 16.10.2019.

Zastupitelstvo města ukládá:
I. ZÁMĚR PRODEJE DISTRIBUČNÍHO ZAŘÍZENÍ – TRAFOSTANICE TC 0181 STŘÍBRO
(za Mlékárnou)
1.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s prodejem energetického zařízení: kabelové
trafostanice „TC_0181 Stříbro (za Mlékárnou)“ které se nachází na parcele st. p. č. 2842
v k.ú. Stříbro za cenu 545.430 Kč. Cena je stanovena na základě znaleckého posudku na
ocenění pozemku a stavby (nemovitost) a odborného posudku na vlastní technologii (výzbroj
trafostanice). Posudková cena technologie je 140.060 Kč, posudková cena nemovitosti je
405.370 Kč.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
II. ZÁMĚR PRODEJE PŘÍVODNÍCH ODPÍNAČŮ
1.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s prodejem přívodních odpínačů 22 kV
v TC_0188 Stříbro – ÚPRAVNA VODY/MÁCH.ÚDOLÍ/ – v trafostanici na pozemku
p. č. 627/1 v k. ú. Stříbro (Máchovo údolí). Minimální cena podle znaleckého posudku,
vypracovaného Ing. Jiřím Souhradou na základě objednávky společnosti ČEZ Distribuce,
a. s., je 74.300 Kč.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
IV. SMĚNA POZEMKŮ
1.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené se směnou pozemku p. č. 1354/26 (29 m2
zahrada) v k. ú. Stříbro, ve vlastnictví manželů Xxxx, bytem Xxxx, Stříbro,
za pozemek p. č. 1354/27 (309 m2 zahrada) ve vlastnictví města Stříbro, v k. ú. Stříbro.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně

Příloha č. 02
usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16.03.2022

Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e :
Rozpočtová opatření v rozpočtu města na rok 2022

2. Navýšení příjmů celkem
Volné prostředky
Navýšení výdajů celkem

Příloha č. 02 33. ZM 16.03.22 - Rozpočtová opatření.xls

6 000 000,00 Kč
19 000 000,00 Kč
25 000 000,00 Kč

Stránka 1

Příloha č. 03
usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16.03.2022

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 03/FPP/2022
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:
Rodinné centrum Stříbro, z.s., Husova 141, 349 01 Stříbro, IČO 7114001, č.ú. Xxxx
Zapsán: L 8630 vedená u Krajského soudu v Plzni
Zastoupena předsedou Bc. Karolínou Bobkovou

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

výdaje na provoz a činnost centra

2. Výše dotace:

30 000 Kč, slovy třicettisíckorunčeských

III.
Podmínky využití dotace
1. Finanční prostředky jsou použitelné jen v daném rozpočtovém roce tj. v období
od 01.01.2022 do 31.12.2022 a pouze pro účel uvedený v čl. II
2. Nevyčerpaný zůstatek dotace se vrací do rozpočtu města na č. ú 112595803/0300
VS 3152100322. Vyúčtování dotace bude provedeno do 31.03.2023.
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 a popisu (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.
1

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 – 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.

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.
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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 smlouvy v registru smluv provede
tuto povinnost poskytovatel dotace.
8. Účelová dotace byla schválena zastupitelstvem dne 15.12.2021.
9. Smlouva byla schválena zastupitelstvem dne 16.03.2022.
V ……………… dne

Ve Stříbře dne

………………………………….

…………………………………….

příjemce dotace

Město Stříbro
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Příloha č. 04
usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16.03.2022

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 04/FPP/2022
O POSKYTNUTÍ DOTACE
I.
Smluvní strany
1. Poskytovatel dotace:
Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro, IČO 00260177,
č.ú. 112595803/0300
zastoupeno starostou města Martinem Záhořem
a
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, Xxxx, 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:

25.000 Kč, slovy dvacetpětttisíckorunčeských

III.
Podmínky využití dotace
1. Finanční prostředky jsou použitelné jen v daném rozpočtovém roce tj. v období
od 01.01.2022 do 31.12.2022 a pouze pro účel uvedený v čl. II.
2. Nevyčerpaný zůstatek dotace se vrací do rozpočtu města na č. ú 112595803/0300
VS 3152100422. Vyúčtování dotace bude provedeno do 31.03.2023.
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 bankovního výpisu nebo
výdajového dokladu z 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
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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, bankovního výpisu nebo
výdajového dokladu z pokladny – bez těchto náležitostí bude bráno vyúčtování
jako nedostačující.
4. Finanční prostředky lze použít pouze v období stanoveném ve smlouvě za těchto
podmínek:
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 smlouvy v registru smluv provede
tuto povinnost poskytovatel dotace.
8. Účelová dotace byla schválena zastupitelstvem dne 15.12.2021.
9. Smlouva byla schválena zastupitelstvem dne
V………………….dne

………………………………
příjemce dotace

.2022.
Ve Stříbře dne

…………….…………………..
Město Stříbro
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Příloha č. 05
usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16.03.2022

ÚPRAVA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ PRO MĚSTSKÉ MUZEUM,
PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACI ZŘÍZENOU MĚSTEM STŘÍBRO
na rok 2022

Městské muzeum Stříbro
Závazný ukazatel: a) Provozní příspěvek celkem
z toho: příspěvek na odpisy
b) Odvody do rozpočtu zřizovatele
z toho: odvody odpisů
c) Investiční příspěvek
d) Účelový příspěvek

6.514.000,00
142.986,84
0,00
0,00
0,00
0,00

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Ostatní ukazatele: a) Hospodářský výsledek
b) Limit mzdových prostředků

0,00 Kč
2.934.000,00 Kč

Schválené rozpočtové opatření ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2022 a schválené
změny v odpisových plánech, které budou u těchto organizací do konce roku 2022 provedeny,
budou i změnou závazných a ostatních ukazatelů organizací.

1

Příloha č. 06
usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16.03.2022

Příloha č. 07
usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16.03.2022

Žadatel

Xxxx, r.č. Xxxx,
Stříbro, Xxxx, PSČ 349 01 Stříbro

Objekt

Stříbro, Xxxx, PSČ 349 01 Stříbro

Druh
půjčky

07 – Stavební úpravy bytu, zřízení nebo obnova sociálního zařízení

100 000,- Kč

11 - celková stavební úprava včetně přístavby obytného domu

150 000,- Kč

Požadovaná výše půjčky celkem

250 000,- Kč

Záruka:

Ručitelský závazek fyzické osoby:
Xxxx, r.č. Xxxx,
Stříbro , Xxxx, PSČ 349 01 Stříbro
Datum podání žádosti
Poznámka

16.02.2022

Podaná žádost je úplná.

Výbor výstavby, územního plánování a Fondu rozvoje bydlení na jednání dne 07.03.2022 doporučuje schválení zápůjčky v požadované výši 250 000,00 Kč.

