USNESENÍ
z 05. zasedání Zastupitelstva města Stříbra konaného dne
13.03.2019
Zastupitelstvo města Stříbra:
I. BERE NA VĚDOMÍ:
1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zprávu o kontrole plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva města Stříbra v předloženém
rozsahu bez připomínek s konstatováním:
Splněno: 31/VI/7, 32/VI/7, 04/V/1, 2, 4, 5, 6, 23/VI/3, 30/V/11, 04/V/3,
Nesplněno:
Vyřazeno: 2/VII/4
Trvá:
2/VII/4, 11/IV/18, 19, 20, 15/VI/13, 16/V/10, 19/V/8, 30/V/1, 3, 4, 11, 32/V/8, 9,
34/IV/ 5, 36/VI/2, 6, 9, 10, 02/VII/1, 7, 8, 9, 10, 03/VI/5, 6, 12, 04/V/3
Dlouhodobě sledované úkoly: 2/VII/4
Zápis z 3. jednání Finančního výboru ze dne 05.03.2019.
Zápis z 2. jednání Kontrolního výboru ze dne 04.03.2019.
Zápis z 2. jednání Výboru výstavby, územního plánování a Fondu rozvoje bydlení ze dne
27.02.2019.
Zápis z 2. jednání Výboru pro zdravotnictví ze dne 06.03.2019.
Zápis z 1. jednání Výboru pro části obce ze dne 13.02.2019.
Zápis z 1. jednání Výboru pro veřejný pořádek a bezpečnost občanů ze dne 04.02.2019.
Zápis z 1. jednání Výboru pro sport, kulturu a volnočasové aktivity ze dne 18.02.2019.
Žádost manželů Xxxx a manželů Xxxx ze dne 29.01.2019 ohledně Plzeňské ul.
Vyhodnocení výsledků projednání návrhu Změny č. 3 Územního plánu Stříbro – veřejné
projednání 10.12.2018.
Urbanistickou studii sportovního a rekreačního areálu Stříbro, který se má nacházet v území
bývalého školního sadu a letního kina ve Stříbře.
Zprávu o činnosti Městské policie Stříbro za rok 2018.
Zprávu o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Stříbro za rok 2018, předloženou
velitelem JSDH Stříbro panem Romanem Jarabicou.
Návrh podmínek prodeje pozemků na parc.č.1899/1 k.ú. Stříbro – Bytová zóna za Baníkem.

II. SCHVALUJE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Program jednání 5. zasedání Zastupitelstva města Stříbra s doplněním a pozměňovacími
návrhy.
Zpracovatele zápisu Marcelu Novákovou a ověřovatele zápisu ve složení: Daniel Baxa, DiS.,
Roman Hnojský.
Návrhovou komisi ve složení: David Holeček, Bc. Karel Lukeš, MUDr. Ing. Robin Šín, MBA.
Vyřazení úkolu: 2/VII/4.
Prodloužení termínu u úkolu: 36/VI/10 do 11.09.2019.
Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2018 a na rok 2019
uvedená v příloze č. 02 tohoto usnesení.
Poskytnutí finanční dotace ve výši 269.535 Kč a uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové
dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje
č. 17/FPP/2019 z rozpočtu města Stříbra na rok 2019, která je přílohou č. 03 tohoto
usnesení.
Poskytnutí finančních dotací uvedených v příloze č. 04 tohoto usnesení a veřejnoprávní
smlouvy č. 01/FPP/2019 až 04/FPP/2019 uvedené v příloze č. 05 – 08 tohoto usnesení.
Uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 01/PŮJČKA/2019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci
z rozpočtu města se společností Lesy města Stříbra s.r.o. uvedenou v příloze č. 09 tohoto
usnesení.
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10. Cenovou nabídku ve výši 150.000 Kč bez DPH od společnosti Grant Thornton Valuations,
a.s., Praha 1, Nové Město, Jindřišská 937/16, IČ 63079798, na vypracování posouzení
stávajícího modelu provozování vodovodů a kanalizací ve vlastnictví města Stříbra.
11. Poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení na území města Stříbra v rozsahu uvedeném
v příloze č. 10 tohoto usnesení, v souladu s doporučením Výboru výstavby, územního
plánování a FRB.
12. Podání žádosti o dotaci do podprogramu vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
117D8220 – Podpora obcí s 3001 – 10 000 obyvateli, dotační titul 117D8220A – Podpora
obnovy místních komunikací na projekt Stavební úpravy místní komunikace ve Vodičkově
ulici – město Stříbro.
Předpokládané náklady na akci jsou dle rozpočtu ve výši 5 860 235, 37 Kč bez DPH.
13. Bezúplatný převod (darovací smlouvy) nevyužitelného, nadbytečného a zastaralého majetku
města Stříbra, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro, a to dýchacích přístrojů, masek a
tlakových lahví Městu Kladruby, Náměstí Republiky 89, 349 61 Kladruby, IČ 00259888 a
Městu Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov, IČ 00260231, dle protokolu o vyřazení majetku
v celkové výši 194 144,59 Kč uvedeným v příloze č. 11 tohoto usnesení.
14. Vydání Změny č. 3 Územního plánu Stříbro, po ověření, že Změna č. 3 územního plánu není
v rozporu s Politikou územního rozvoje 2008 ČR, ve znění Aktualizace č. 1, se Zásadami
územního rozvoje Plzeňského kraje ve znění Aktualizace č. 4 s účinností od 24.01.2019 se
stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu
Plzeňského kraje, v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, § 171, § 172, § 173 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (správní řád), formou opatření obecné povahy.
III. NESCHVALUJE:
1.
3.
4.
5.
6.

Majetkoprávní úkony s konkrétními podmínkami uvedenými v příloze č. 01 tohoto usnesení.
Zřízení veřejného osvětlení v Plzeňské ulici u domů č.p. 1508, 1356 dle žádosti manželů Xxxx,
Xxxx, 34901 Stříbro a manželů Xxxx Xxxx, Stříbro.
Vybudování komunikace pro pěší v Plzeňské ulici k domům č.p. 1508, 1356 dle žádosti
manželů Xxxx, Xxxx, 34901 Stříbro a manželů Xxxx, Xxxx, Stříbro.
Vybudování kanalizace a kanalizačních přípojek k domům č.p. 1508, 1356 dle žádosti
manželů Xxxx, Xxxx, 34901 Stříbro a manželů Xxxx, Xxxx, Stříbro.
Návrh na řešení dopravní situace v Plzeňské ulici při vjezdu a výjezdu z hlavní silnice dle
žádosti manželů Xxxx, Xxxx, 34901 Stříbro a manželů Xxxx, Xxxx, Stříbro.

IV. ODROČUJE:
1.

Uzavření darovací smlouvy s DSO Stříbrský region na převod nemovitého majetku
Panevropská cyklotrasa.

V. UKLÁDÁ:
1.

Zapracovat schválená rozpočtová opatření do schváleného rozpočtu města Stříbra na rok
2018 a na rok 2019. V pracovním pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: 30.03.2019

2.

Zabezpečit administrativní náležitosti spojené s poskytnutím finanční dotace ve výši 269.535
Kč a uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní
obslužnosti území Plzeňského kraje č. 17/FPP/2019 z rozpočtu města Stříbra na rok 2019,
která je přílohou č. 03 tohoto usnesení. V pracovním pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: 30.04.2019
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3.

Zabezpečit administrativní náležitosti spojené s poskytnutím finančních dotací uvedených
v příloze č. 04 tohoto usnesení a veřejnoprávní smlouvy č. 01/FPP/2019 až 04/FPP/2019
uvedené v příloze č. 05 – 08 tohoto usnesení.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: 30.04.2019

4.

Zabezpečit administrativní náležitosti spojené se uzavřením veřejnoprávní smlouvy
č. 01/PŮJČKA/2019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města se společností
Lesy města Stříbra s.r.o. uvedenou v příloze č. 09 tohoto usnesení.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: 30.04.2019

5.

Zabezpečit administrativní náležitosti spojené s cenovou nabídkou ve výši 150.000 Kč bez
DPH od společnosti Grant Thornton Valuations, a.s., Praha 1, Nové Město, Jindřišská 937/16,
IČ 63079798, na vypracování posouzení stávajícího modelu provozování vodovodů a
kanalizací ve vlastnictví města Stříbra.

Z: starosta města
T: 30.05.2019
6.

Jednat s Plzeňským krajem a s Policií ČR o možném řešení dopravní situace v Plzeňské ul.
při vjezdu a výjezdu z hlavní silnice z města.
Z: místostarosta města
T: 31.08.2019

7.

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: místostarosta města
T: průběžně

8.

Zajistit administrativní úkony a náležitosti související s podáním žádosti o dotaci do
podprogramu vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj 117D8220 – Podpora obcí s 3001
– 10 000 obyvateli, dotační titul 117D8220A – Podpora obnovy místních komunikací na
projekt Stavební úpravy místní komunikace ve Vodičkově ulici – město Stříbro,
s předpokládanými náklady dle rozpočtu ve výši 5 860 235, 37 Kč bez DPH.
V administrativním pořádku zajistí oddělení RR.
Z: místostarosta města
T: 13.03.2019

9.

Provedení administrativních a dalších opatření souvisejících s bezúplatným převodem
(darovací smlouvy) nevyužitelného, nadbytečného a zastaralého majetku města Stříbra,
Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro, a to dýchacích přístrojů,masek a tlakových lahví Městu
Kladruby, Náměstí Republiky 89, 349 61 Kladruby,IČ 00259888 a Městu Tachov, Hornická
1695, 347 01 Tachov, IČ 00260231, dle protokolu o vyřazení majetku v celkové výši
194 144,59 Kč uvedeným v příloze č. 11 tohoto usnesení. V pracovním pořádku zajistí
vedoucí HIO.
Z: starosta města
T: 31.05.2019

10. Zajistit vyhotovení Územního plánu Stříbro zahrnujícího úplné znění po vydání Změny č. 3
Územního plánu Stříbro a jeho doručení veřejnou vyhláškou.
Z: vedoucí OVÚP
T: 26.06.2019
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11. Zabezpečit a provést veřejné představení dokončené Urbanistické studie sportovního a
rekreačního areálu Stříbro.
Z: starosta města
T: 30.06.2019

Ve Stříbře dne:

Ing. Václav Votava
starosta města Stříbra

Správnost usnesení ověřili:
Ve Stříbře dne:

Ve Stříbře dne:

Daniel Baxa, DiS.

Roman Hnojský
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Příloha č. 01
usnesení z 05. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 13.03.2019

Zastupitelstvo města neschvaluje:
I. VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU NA ODPRODEJ POZEMKŮ
1.
Záměr prodeje částí pozemku p. č. 1788/11, které jsou v přiloženém GP zapsány jako
pozemky p. č. 1788/24 o výměře 47 m2 a p. č. 1788/25 o výměře 29 m2, oba v k. ú.
Stříbro, za účelem zachování hranice pozemku v souladu se současným oplocením, které je
v jedné linii s oplocením sousedních pozemků.
2.
Záměr prodeje části pozemku p. č. 3209/1 o výměře cca 280 m2 z celkových 2223 m2
ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Stříbro za účelem vybudování zahrady
v sousedství domu ve vlastnictví žadatele.
3.
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1310/7 o výměře cca 80 m2 z celkových 2299 m2
ostatní plocha ostatní komunikace v k. ú. Stříbro za účelem vybudování herní plochy pro
děti.
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Příloha č. 02
usnesení z 05. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 13.03.2019

Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e :
Rozpočtová opatření v rozpočtu města na rok 2019
pozn. číslování RO navazuje na RO Rady a budou číslována vzestupně za celý rok 2019

7) Návratná finanční výpomoc Lesy města Stříbra s.r.o.
Volné prostředky

3 479 100,00 Kč
-3 479 100,00 Kč

8) Účelová rezerva na výstavbu bazénu
Odčerpání finančních prostředků z FRBMS

5 000 000,00 Kč
-5 000 000,00 Kč

9) KNIHA MĚSTO STŘÍBRO
Rezerva města

Příloha č. 02 05. ZM 13.03.19 - Rozpočtová opatření.xls

250 000,00 Kč
-250 000,00 Kč

Stránka 1

Příloha č. 03
usnesení z 05. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 13.03.2019
Město Stříbro
se sídlem:
IČO:
číslo bankovního účtu:
zastoupení:

Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro
002 60 177
112595803/0300
Ing. Václav Votava, 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
Bc. Josef Bernard, hejtman
Ing. Pavel Čížek, náměstek hejtmana pro oblast
dopravy, na základě usnesení RPK 2828/18
ze dne 10. 12. 2018

na straně druhé jako příjemce dotace
/dále jen „Příjemce“/
uzavírají mezi sebou tuto
SMLOUVU
o poskytnutí účelové dotace
č. 17/FPP/2019

I.
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové finanční dotace (dále také jen „dotace“)
určené na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2019, 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 269.535 Kč (slovy
dvěstěšedesátdevěttisícpětsettřicetpět 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. 2019.
Do 31. 12. 2019 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 30dnů
od účinnosti této smlouvy.

III.
Přijetí účelové finanční dotace a uzavření této smlouvy bylo schváleno
usnesením Rady Plzeňského kraje č. 2828/18 ze dne 10. 12. 2018.

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 29. 2. 2020. 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 10dnů 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 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
a uveřejnění ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., 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
zveřejnění smlouvy v registru smluv nabývá smlouva účinnosti.

V.
1.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

2.

Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž Příjemce dotace obdrží
jedno a Poskytovatel jedno 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 4. 2. 2019

Za Poskytovatele:……………......

Za Příjemce:……………………..

…………………………………….

…………………………………….

Ing. Václav Votava

Ing. Pavel Čížek

starosta

náměstek hejtmana pro oblast dopravy

Příloha č. 04
usnesení z 05. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 13.03.2019

Schválené dotace v roce 2019

p.
č.

Účel poskytnutí dotace

Žadatel

IČO

Farní charita Stříbro

70846596

1 Mzdy, celkem žádost 500 tis. Kč

400,0

2 Šatní skříně pro klienty domova

0,0

příspěvek na úhradu mzdových nákladů sestry v ordinaci
3 LPS na rok 2019 celkem žádost na 650 tis. Kč (rok 2018 bylo
610 tis. Kč)
Na činnost mládeže - 400 tis., na energie a provozu TJ - 600
4 tis., nutné opravy stadionu - 800 tis., celkem žádost na
1.800.000 Kč
5

Pokrytí nákladů na chod a činnost+pořízení
dřevěných schodů ke Koubkově brance

6 Senior TAXI ALIKA - poskytované služby pro seniory

Schválená
výše dotace
v tis. Kč

nových

ZZS PK, přísp.org.,
Klatovská Plzeň

45333009

610,0

TJ Baník Stříbro

18251242

800,0

Privilegovaný
měšťanský střelecký
sbor Stříbro, z.s.

5225639

20,0

Alena Klásová, Stříbro

61129691

0,0

1 830,0

Příloha č. 05
usnesení z 05. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 13.03.2019

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 01/FPP/2019
O POSKYTNUTÍ DOTACE
I.
Smluvní strany
1. Poskytovatel dotace:
Město Stříbro, Masarykovo nám.1, 349 01
č.ú. 112595803/0300
zastoupené starostou města Ing. Václavem Votavavou

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:
3. Výše dotace celkem:

Výdaje na mzdové náklady - Domov pro seniory
svatého Jana Pavla II.
400 000,- Kč, slovy čtyřistatisíckorunčeských.

III.
Podmínky využití dotace
1. Finanční prostředky jsou použitelné jen v daném rozpočtovém roce tj. v období
od 01.01.2019 do 31.12.2019 a pouze pro účel uvedený v čl. II
2. Nevyčerpaný zůstatek dotace se vrací do rozpočtu města na č. ú 112595803/0300
VS 3152100119. Vyúčtování dotace bude provedeno do 31.03.2020.
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.

IV.
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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 13.03.2019.
9. Smlouva byla schválena zastupitelstvem dne 13.03.2019.

V ……………..dne

Ve Stříbře dne

………………………………
příjemce dotace

…………….…………………..
Město Stříbro
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Příloha č. 06
usnesení z 05. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 13.03.2019

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 02/FPP/2019
O POSKYTNUTÍ DOTACE
I.
Smluvní strany
1. Poskytovatel dotace:
Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01
č.ú. 112595803/0300
zastoupené starostou města Ing. Václavem Votavou

Stříbro,

IČO

00260177,

a
2. Příjemce dotace:
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Klatovská
třída 2960/200 i, 301 00 Plzeň, IČO 45333009, č.ú. Xxxx
Zapsána: Pr 684 vedená u krajského soudu v Plzni
Zastoupena ředitelem organizace MUDr. Bc.Pavlem Hrdličkou

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

výdaje na
ve Stříbře

zajištění

služby

zdravotní

sestry

2. Výše dotace:

610 000,00 Kč, slovy šestsetdesetisíckorunčeských

III.
Podmínky využití dotace
1. Finanční prostředky jsou použitelné jen v daném rozpočtovém roce tj. v období
od 01.01.2019 do 31.12.2019 a pouze pro účel uvedený v čl. II
2. Nevyčerpaný zůstatek dotace se vrací do rozpočtu města na č. ú 112595803/0300
VS 3152100219. Vyúčtování dotace bude provedeno do 31.03.2020.
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
1

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 – 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.
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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 13.03.2019.
9. Smlouva byla schválena zastupitelstvem dne 13.03.2019.
V Plzni dne

………………………………….
příjemce dotace

Ve Stříbře dne

…………………………………….
Město Stříbro

3

Příloha č. 07
usnesení z 05. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 13.03.2019

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 03/FPP/2019
O POSKYTNUTÍ DOTACE
I.
Smluvní strany
1. Poskytovatel dotace:
Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01
č.ú. 112595803/0300
zastoupené starostou města Ing. Václavem Votavou
a

Stříbro,

IČO

00260177,

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:

800.000,00 Kč, slovy osmsettisíckorunčeských

Z toho:
a) 400.000,00 Kč je určeno výhradně pro mládežnické oddíly
Tyto finanční prostředky nelze použít pro jiný účel než jsou výdaje spojené
s mládežnickými oddíly.
b) 400.000,00 Kč je určeno na výdaje spojené s provozem a činností
Tělovýchovné jednoty Baník ve Stříbře vyjma mzdových výdajů.

III.
Podmínky využití dotace
1. Finanční prostředky jsou použitelné jen v daném rozpočtovém roce tj. v období
od 01.01.2019 do 31.12.2019 a pouze pro účel uvedený v čl. II.
2. Nevyčerpaný zůstatek dotace se vrací do rozpočtu města na č. ú 112595803/0300
VS 31521000319. Vyúčtování bude provedeno do 31.03.2020. V případě pozdního
vyúčtování se uloží odvod ve výši 10 % dotace.
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
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.

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 13.03.2019.
9. Smlouva byla schválena zastupitelstvem dne 13.03.2019.
Ve Stříbře dne

Ve Stříbře dne

…………………………………
příjemce dotace

…………….…………………..
Město Stříbro

Příloha č. 08
usnesení z 05. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 13.03.2019

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 04/FPP/2019
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 Ing. Václavem Votavou
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:

20.000,- Kč, slovy dvacettisíckorunčeských

III.
Podmínky využití dotace
1. Finanční prostředky jsou použitelné jen v daném rozpočtovém roce tj. v období
od 01.01.2019 do 31.12.2019 a pouze pro účel uvedený v čl. II.
2. Nevyčerpaný zůstatek dotace se vrací do rozpočtu města na č. ú 112595803/0300
VS 3152100419. Vyúčtování dotace bude provedeno do 31.03.2020.
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
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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, 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 13.03.2019.
9. Smlouva byla schválena zastupitelstvem dne 13.03.2019.
V………………….dne…………

………………………………
příjemce dotace

Ve Stříbře dne ……………

…………….…………………..
Město Stříbro
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Příloha č. 09
usnesení z 05. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 13.03.2019

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 01/PŮJČKA/2019
o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města
I . Smluvní strany
1. Poskytovatel:
Zastoupené:
Sídlo:
Bankovní spojení:
IČO:

Město Stříbro
Ing. Václav Votava, starostou města
349 01 Stříbro, Masarykovo nám. 1
112 59 59 69 / 0300
00260177

2. Příjemce:
Zastoupená:
Sídlo:
Bankovní spojení:
IČO:
Zapsán:

Lesy města Stříbra, s.r.o.
Vladimírem Součkem, jednatelem společnosti
349 01 Stříbro, Palackého 1418
Xxxx
26391007
spis. značka C 17322 vedená u Krajského soudu v Plzni

II . Předmět smlouvy
1. Poskytnutí
návratné
finanční
výpomoci
třimiliónyčtyřistasedmdesátdevěttisícstokorunčeských
2. Účel výpomoci:

3.479.100

Kč,

slovy

zajištění přechodného financování „Rekonstrukce lesní cesty – k.ú.
Sulislav II. etapa“, v majetku města Stříbra.

3. Uvedený finanční obnos bude převeden na účet příjemce vedený u ČSOB
č.ú. 195 934 355 / 0300 do 30.04.2019
4. Příjemce návratné finanční výpomoc přijímá a zavazuje se použít ji k dohodnutému
účelu popsanému v čl. II, bod č. 2 a za podmínek stanovených touto Smlouvou a
platnými právními předpisy.

III . Podmínky využití výpomoci a splácení
1. Návratná finanční výpomoc je bezúročná.
2. Příjemce se zavazuje poskytnutou návratnou finanční výpomoc uhradit na účet města
vedený u ČSOB č. 112 59 59 69 / 0300 VS 462000617 nejpozději do 30.10.2021.
3. Finanční vypořádání návratné finanční výpomoci bude provedeno do 30.11.2021.
Pokud příjemce výpomoci nedodá v daném termínu vypořádání, bude MěÚ Stříbro
vyzván na dodání vyúčtování v náhradním termínu
Při nedodání vyúčtování výpomoci poskytovateli návratné finanční výpomoci ani
v dodatečné lhůtě stanovené MěÚ Stříbro se jedná o porušení rozpočtové kázně.
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IV . Další ujednání
1. Příjemce výpomoci se zavazuje, že prostředky návratné finanční výpomoci budou
využity výhradně k financování účelu uvedeného v čl. II této smlouvy. V případě
porušení účelovosti použití prostředků návratné finanční výpomoci je příjemce povinen
vrátit výpomoc ve výši neoprávněně použité částky zpět poskytovateli.
2. Pokud dojde za trvání této smlouvy k přeměně nebo zrušení právnické osoby, která je
příjemcem výpomoci, je příjemce výpomoci povinen vrátit návratnou finanční výpomoc, a
to bez zbytečného odkladu nejpozději v den, který předchází dni účinnosti přeměny
/ vstupu právnické osoby do likvidace.
3. Příjemci výpomoci je dovoleno užití loga města Stříbra v souvislosti s účelem
poskytnuté návratné finanční výpomoci.
4. Příjemce výpomoci 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.
5. Příjemce ručí za závazek uvedený v čl. II, odst. 1 majetkem organizace do 100%
poskytnuté finanční výpomoci.

V . Závěrečná ustanovení
1. Návratná finanční výpomoc je poskytnutá v souladu s ustanovením § 10a až 10d
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
2. Nedodržení účelu použití finanční výpomoci a porušení povinnosti vrácení
poskytnutých prostředků ve stanoveném termínu se považuje za porušení rozpočtové
kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

3. Jakékoliv změny a úpravy této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou.
4. Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
po jednom stejnopise. Stejnopisy mají právní účinky originálu.
5. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se veškeré právní vztahy občanským
zákoníkem.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
7. 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.
8. Při splnění podmínek pro zveřejnění veřejnoprávní
provede tuto povinnost poskytovatel dotace.

smlouvy v registru smluv

9. Finanční výpomoc byla schválena Zastupitelstvem města Stříbra dne 13.03.2019.
10. Smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Stříbra dne 13.03.2019.
Ve Stříbře dne …………
…………………………………..
Příjemce

Ve Stříbře dne ……………………
..…………………………………….
Město Stříbro
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Příloha č. 10
usnesení z 05. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 13.03.2019

Žadatel
Objekt
Druh
půjčky

Xxxx,
r.č. Xxxx, Stříbro, Xxxx, PSČ 349 01 Stříbro
Stříbro, Xxxx, PSČ 349 01 Stříbro
01 - obnova střešní krytiny včetně případné opravy krovů anebo
podkladních konstrukcí krytiny domů starších 10 let

Požadovaná výše půjčky celkem

150 000 Kč
150 000 Kč

Záruka:

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

22.02.2019

Poznámka Podaná žádost je úplná.
Výbor výstavby, územního plánování a Fondu rozvoje bydlení na 2. jednání dne 27.02.2019
- doporučuje schválení zápůjčky v požadované výši 150 000,- Kč

