USNESENÍ
z 32. zasedání Zastupitelstva města Stříbra konaného dne
26.01.2022
Zastupitelstvo města Stříbra:
I. BERE NA VĚDOMÍ:
1.

2.
3.
4.

Zprávu o kontrole plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva města Stříbra v předloženém
rozsahu bez připomínek s konstatováním:
Splněno: 14/IV/2; 21/III/6, 8, 10; 30/III/1, 4, 6, 7; 31/V/2, 3, 7, 8, 10, 11
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
Zápis z 26. jednání Kontrolního výboru ze dne 17.01.2022.
Zápis z 27. jednání Finančního výboru ze dne 18.01.2022.
Zápis z 24. jednání Výboru výstavby, územního plánování a fondu rozvoje bydlení ze dne
17.01.2022.

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

Program jednání 32. zasedání Zastupitelstva města Stříbra s doplněním a pozměňovacími
návrhy.
Zpracovatele zápisu Vendulu Radovou a ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Miroslav Šimek,
MUDr. Ing. Robin Šín, MBA.
Návrhovou komisi ve složení: Vladimír Souček, Mgr. Květoslava Špilerová, David Holeček.
Změnu termínu u úkolu 15/IV/6 z „prosinec 2022“ na termín „do konce volebního období“.
Prodloužení termínu u úkolů 09/IV/8 do 30.09.2022, 36/VI/2 do 31.12.2022 a 30/III/3 do
30.04.2022.
Majetkoprávní úkony s konkrétními podmínkami uvedenými v příloze č. 01 tohoto usnesení.
Uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 01 a 02/FPP/2022 o poskytnutí dotace na rok 2022
uvedené v příloze č. 02 tohoto usnesení.

III. NESCHVALUJE:
1.
2.

Majetkoprávní úkony s konkrétními podmínkami uvedenými v příloze č. 01 tohoto usnesení.
V souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. a) a 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu v platném znění, pořízení změny Územního plánu Stříbro.

IV. ODROČUJE:
1.

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

V. UKLÁDÁ:
1.

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
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2.

Zabezpečit administrativní náležitosti spojené s uzavřením veřejnoprávní smlouvy č. 01
a 02/FPP/2022 o poskytnutí dotací na rok 2022 uvedené v příloze č. 02 tohoto usnesení.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: 30.04.2022

3.

Informovat navrhovatele o výsledku jednání zastupitelstva ve smyslu § 46 odst. 3 zákona
č. 83/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění.
Z: vedoucí OVÚP
T: 28.02.2022

Ve Stříbře dne:

Martin Záhoř
starosta města Stříbra

Správnost usnesení ověřili:
Ve Stříbře dne:

Ve Stříbře dne:

Ing. Miroslav Šimek

MUDr. Ing. Robin Šín, MBA
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Příloha č. 01
usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26.01.2022

Zastupitelstvo města schvaluje:
II. ZÁMĚR PRODEJE BYTU
1.
Záměr prodeje bytové jednotky 862/1 – byt č. 1 o velikosti 2+1, o výměře 52,84 m2, Západní
Předměstí 862, včetně prodeje spoluvlastnického podílu o velikosti 870/10000 na společných
částech bytového domu č. p. 862, č. p. 863 a na pozemcích st. p. č. 1072 a st. p. č. 1074
v k. ú. Stříbro. Cena bude stanovena dražbou na jednání zastupitelstva města. Minimální
cena 1.700.000 Kč.
III. DOHODA O NAROVNÁNÍ
1.
Dohodu o narovnání (dále jen Dohoda) mezi: Městem Stříbro, Masarykovo nám. 1, Stříbro,
IČ 00260177, na jedné straně a Nájemní družstvo Sadová, družstvo, (dále jen Družstvo)
Masarykovo nám. 1, Stříbro, IČ 26343851, na straně druhé. Tato Dohoda bude podkladem
pro zápis změny do katastru nemovitostí na pozemku st. p. č. 310 se stavbou domu
č. p. 1495, zapsaným na LV 1 v k. ú. Stříbro, obec Stříbro. Město Stříbro tímto převádí
na Družstvo spoluvlastnický podíl ve výši 49/100 na pozemku st. p. č. 3010 a na něm stojící
budově č. p. 1495.

DOHODA O NAROVNÁNÍ
Níže uvedené strany dohody
1.

Město Stříbro, IČ: 00260177
se sídlem Masarykovo náměstí 1, 34901 Stříbro,
zastoupené Martinem Záhořem, starostou města

(dále též jen jako „město“ na straně jedné)
a
2.

Nájemní družstvo Sadová, družstvo, IČ: 26343851
se sídlem Masarykovo náměstí 1, 34901 Stříbro,
zastoupené
, předsedou družstva
(dále též jen jako „družstvo“ na straně druhé)

Město a družstvo jsou dále společně označeni také jen jako „strany dohody“ či „strany“,
není-li třeba užít konkrétního označení každé z nich,
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1903 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), tuto

Dohodu o narovnání
(dále jen „dohoda“)

Článek I.
Prohlášení stran
1. Strany dohody prohlašují, že na základě Smlouvy o sdružení, ve znění jejího dodatku
č. 1, v minulosti mezi sebou uzavřely smlouvu o sdružení dle § 829 a násl. zákona č.
40/1964 Sb., tehdy účinného občanského zákoníku.
2. Účelem založení sdružení bylo vybudování bytového domu s celkem 19 jednotkami,
který měl být postaven na pozemku p.č. 1402/64 v obci k.ú. Stříbro. Za tím účelem
město i družstvo sdružili své majetkové a finanční prostředky, a to následujícím
způsobem:
◦ město poskytlo věcný vklad - část pozemku, který měl být zastavěn bytovým
domem, v hodnotě 63.000,--Kč
◦ město poskytlo finanční vklad ve formě vlastních investičních prostředků ve výši
1.080.000,50 Kč
◦ město poskytlo investiční dotaci získanou z prostředků Státního fondu rozvoje
bydlení ve výši 6.900.000,--Kč
◦ město poskytlo finanční vklad ve výši 783.000,--Kč, a to za účelem úhrady
investičních nákladů
◦ družstvo poskytlo finanční vklad ve výši 9.590.134,--Kč
Strany dohody souhlasně prohlašují, že závazky obou stran k poskytnutí shora
uvedených majetkových a finančních prostředků byly oběma účastníky sdružení bez
zbytku splněny.
3. Strany dohody se dále v čl. V. smlouvě o sdružení dohodly, že majetek získaný při
výkonu společné činnosti (tedy pozemek a na něm postavený bytový dům) se stává
spoluvlastnictvím účastníků sdružení, přičemž výše spoluvlastnických podílů budou
činit id. 51/100 k celku ve prospěch města a id. 49/100 k celku ve prospěch družstva.
4. Na základě geometrického plánu pro vyznačení budovy, zpracovaného společností
GEODETICKÁ KANCELÁŘ, v.o.s., IČ: 46887954, dne 16.8.2002, se kterým příslušný
katastrální úřad vyslovil souhlas dne 16.9.2002, došlo k rozdělení pozemku p.č.
1402/64 na pozemek p.č. st. 3010 o výměře 562 m2 (zastavěná plocha, bytový dům pozemek pod nově postaveným bytovým domem) a zbývající pozemek p.č. 1402/64 o
výměře 20673 m2, orná půda. Uvedené rozdělení však nebylo zohledněno v
aktualizaci/dodatku smlouvy o sdružení uvedené výše.
5. Strany dohody dále prohlašují, že bytový dům byl následně zhotoven v letech 2002 a
2003 v souladu se stranami odsouhlasenou projektovou dokumentací. Kolaudace
bytového domu proběhla dne 15.8.2003, a to na základě rozhodnutí Městského úřadu
Stříbro, Odboru výstavby a územního plánování, oddělení stavební úřad, vydaného
pod č.j. VÚP 330/8458/03/449/Ji (datum právní moci 20.8.2003). Dne 20.8.2003 bylo na
základě rozhodnutí Městského úřadu Stříbro, Odboru výstavby a územního
plánování, oddělení stavební úřad, vydaného pod č.j. VÚP 330/1588/03/452/Li domu
přiděleno číslo popisné č.p. 1495. Dne 3.10.2003 Katastrální úřad v Tachově v řízení
vedeném pod. č. j. Z-5236/2003 -410/1 provedl zápis změny údajů k pozemku p.č. st.
3010 jako i budovy Stříbro č.p. 1495 ve prospěch města, coby jediného vlastníka.
6. Strany dohody dále prohlašují, že v rozporu s ujednáním obsaženým v čl. V. smlouvy
o sdružení je město v současné době vedeno jako výlučný vlastník pozemku p.č. st.
3010 jako i budovy Stříbro č.p. 1495, ačkoli pozemek a na něm postavená budova by

se dle shora uvedené smlouvy o sdružení měly nacházet v podílovém
spoluvlastnictví obou stran dohody. Současně družstvo, tím že není spoluvlastníkem
pozemku a na mě stojící budovy má za městem pohledávku z titulu bezdůvodného
obohacení, odpovídající přinejmenším výši svého finančního vkladu, včetně
příslušenství.
Článek II.
Narovnání
1. Na základě všech shora uvedených skutečností, tedy zejména že družstvo v minulosti
vynaložilo své několikamilionové prostředky na výstavbu bytového domu na
pozemku, avšak vlivem přečíslování pozemku dosud de iure není spoluvlastníkem
ani pozemku, ani na něm postaveného bytového domu (ač jím být dle uzavřené
smlouvy o sdružení být mělo), rozhodly se strany dohody odstranit historickou
nesprávnost a nespravedlnost. Za tím účelem pak uzavírají tímto tuto dohodu o
narovnání, a to tak, že město převádí na družstvo spoluvlastnický podíl ve výši id.
49/100 k celku na pozemku p.č. St. 3010 a na něm stojící budově Stříbro č.p. 1495,
vše zapsané Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, katastrálním pracovištěm
Tachov, na LV 1 pro obec a katastrální území Stříbro na družstvo. Družstvo tento
spoluvlastnický podíl do svého vlastnictví bez výhrad přijímá.
2. Strany dohody se dále shodly na tom, že s ohledem na dřívější splnění vkladové
povinnosti družstva pro účely sdružení za účelem výstavby (a tím i faktickému
úplnému uhrazení ceny jeho spoluvlastnického podílu v době vzniku budovy) město
nebude po družstvu požadovat žádnou formu úhrady za převáděný spoluvlastnický
podíl na budově a pozemku.

Článek III.
Záruky a závazky
1. Město prohlašuje, že na družstvo převáděný spoluvlastnický podíl nemá žádné
faktické ani právní vady, zejména že není ke dni podpisu této dohody předmětem
řízení před soudy ani jinými orgány státu, nevázne na něm žádný dluh, nájemní
právo (vyjma nájemních práv zřízených ve prospěch jednotlivých obyvatel domu –
členů družstva), služebnost/věcné břemeno, včetně takového, které vzniká ze zákona
a/nebo není evidováno v katastru nemovitostí, jiné věcné právo, včetně zástavního
práva.
2. Město prohlašuje, že si není vědomo žádné skutečnosti, která by mohla vést
k odmítnutí převodu vlastnického práva na družstvo příslušným katastrálním
úřadem, nebo která by mohla zapříčinit pozdržení takového vkladu vlastnického
práva ve prospěch družstva.
3. Strany dohody prohlašují, že stav pozemku St. 3010 a na něm postaveného domu
Stříbro č.p. 1495 je jim s ohledem na dlouhodobé užívání a společnou správu budovy
znám, přičemž žádné ze stran dohody nejsou známy právní ani faktické vady
pozemku St. 3010 a na něm postaveného domu Stříbro č.p. 1495. Pozemek a na něm
stojící budova jsou ve stavu odpovídajícím jejich stáří a užívání.
4. Strany dohody prohlašují, že řádně hradí veškeré svoje zákonné povinnosti, zejména
daňové, neexistuje riziko zřízení zástavního práva k pozemku St. 3010 a na něm
postaveného domu Stříbro č.p. 1495 nebo jiné sankce, v důsledku kterých by byly
vynakládány další prostředky ve vztahu k pozemku a domu.

Článek IV.
Nabytí vlastnického práva
1. Družstvo (jakkoli je již od okamžiku kolaudace stavby až dosud stranami této
dohody de facto považováno za spoluvlastníka) nabude spoluvlastnické právo na
základě povolení vkladu vlastnického práva ke spoluvlastnickému podílu na
pozemku a domu ve prospěch družstva do katastru nemovitostí na základě
rozhodnutí katastrálního úřadu s právními účinky vkladu ke dni podání návrhu na
povolení vkladu vlastnického práva ve prospěch družstva příslušnému
katastrálnímu úřadu (dále jen „návrh na vklad“).
2. Strany dohody se dohodly, že návrh na vklad bude podepsán městem a družstvem,
dále bude opatřen kolkem v hodnotě správního poplatku uhrazeným družstvem.
Návrh na vklad vlastnického práva ve prospěch družstva s společně s jedním (1)
vyhotovením této dohody s ověřenými podpisy stran dohody bude podán
příslušnému katastrálnímu úřadu městem, a to nejpozději do pěti pracovních dnů po
podpisu této dohody druhou ze stran.
3. Strany dohody se dohodly, že pokud příslušný katastrální úřad přeruší řízení o
povolení vkladu vlastnického práva družstva do katastru nemovitostí nebo požádá o
nápravu vad, poskytnou si strany dohody vzájemně nezbytnou součinnost k co
nejrychlejšímu odstranění všech překážek nebo všech nesrovnalostí v této dohodě
a/nebo v návrhu na vklad tak, aby příslušný katastrální úřad mohl vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí povolit v co nejkratší době.
4. Dojde-li k zamítnutí návrhu na vklad na základě pravomocného rozhodnutí z
důvodu právních vad této dohody zjištěných během sledování činnosti v rámci
povolovacího řízení týkajícího se vkladu vlastnického práva ve smyslu zákona č.
256/2012 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zavazují se strany
dohody uzavřít novou dohodu o narovnání, jejímž obsahem bude převod
spoluvlastnického podílu ve výši id. 49/100 na pozemku Stříbro St. 3010 a domu
Stříbro č.p. 1495 a za podmínek uvedených níže („nová dohoda“). Znění nové dohody
bude plně odpovídat znění této dohody s výjimkou ustanovení, v nichž byly zjištěny
právní nedostatky. Ustanovení obsahující právní nedostatky musejí být v dobré víře
nahrazena novými ustanoveními tak, aby byly odstraněny právní nedostatky při
současném zachování obsahu a smyslu předmětných ustanovení. Každá strana
dohody je oprávněna vyzvat druhou stranu dohody k uzavření nové dohody tím, že
předloží opravený návrh nové dohody ve lhůtě 10 kalendářních dnů od nabytí
účinnosti rozhodnutí katastrálního úřadu o zamítnutí vkladu vlastnického práva.
Vyzvaná strana dohody musí novou dohodu uzavřít bez zbytečného odkladu při
současném dodržení všech zákonných podmínek (např. projednání a schválení v
orgánech města a pod.)
5. S ohledem na skutečnost, že s bytovým domem a pozemkem strany narovnání
dlouhodobě společně hospodaří, není ohledně předání spoluvlastnického podílu
družstvu nezbytné pořizovat předávací protokol. Současně družstvo okamžikem
převodu vlastnického práva přistupuje ke smluvním vztahům založených městem
coby většinovým spoluvlastníkem za účelem zajištění dodávky veškerých médií, jež
souvisí s užíváním domu a pozemku nemovitostí.
Článek V.
Závěrečná ustanovení
1. Tato dohoda, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této dohody nebo v

souvislosti s ní, se řídí občanským zákoníkem.
2. Tato dohoda představuje úplnou dohodu stran dohody o předmětu této dohody a
nahrazuje veškerá předešlá ujednání stran dohody ústní i písemná. Veškeré změny či
doplnění této dohody lze provést jen formou písemných vzestupně číslovaných
dodatků podepsaných všemi stranami dohody, které budou nedílnou součástí této
dohody.
3. Tato dohoda je uzavřena v šesti vyhotoveních, z nichž každý z převodců obdrží
jedno vyhotovení, nabyvatel obdrží jedno vyhotovení, jedno vyhotovení obdrží
provozovatel obecního vodovodu a jedno vyhotovení obdrží provozovatel obecní
kanalizace.
4. Strany dohody prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podepsáním přečetly a s jejím
obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že tato dohoda je výrazem jejich pravé, svobodné
a vážné vůle a na důkaz toho ji níže podepisují.
5. Město Stříbro osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, v platném znění, že ohledně uzavření této dohody byly splněny všechny
zákonné podmínky, jimiž zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, podmiňuje platnost
právního jednání města. Uzavření této dohody bylo schváleno usnesením č. .../2022
zastupitelstva města Stříbra ze dne ...
Ve Stříbře dne ...
_____________________________
Město Stříbro
Martin Záhoř
starosta města

_____________________________
Nájemní družstvo Sadová, družstvo
předseda družstva

Zastupitelstvo města neschvaluje:
IV. ZÁMĚR PRODEJE ČÁSTI POZEMKU
1.
Záměr prodeje části pozemku p. č. 2250/1 (cca 300 m2 ost. plocha) v k. ú. Stříbro
do vlastnictví paní
bytem
Plzeň. Tento pozemek
sousedí s pozemkem p. č. 2250/28 a st. p. č. 1355, které jsou ve vlastnictví žadatelky.

Zastupitelstvo města odročuje:
I. SMĚNA POZEMKŮ
1.
Směnu pozemku p. č. 1354/26 (29 m2 zahrada) v k. ú. Stříbro, ve vlastnictví manželů
bytem
Stříbro,
za pozemek p. č. 1354/27 (309 m2 zahrada) ve vlastnictví města Stříbro, v k. ú. Stříbro.

Zastupitelstvo města ukládá:
I. SMĚNA POZEMKŮ
1.
Prověřit všechny náležitosti smlouvy o budoucí smlouvě, uzavřené mezi městem Stříbro a
manželi
a ohledně směny pozemku p. č.
1354/26 (29 m2 zahrada) v k. ú. Stříbro, ve vlastnictví manželů
, bytem
Stříbro, za pozemek p. č. 1354/27 (309 m2 zahrada) ve
vlastnictví města Stříbro, v k. ú. Stříbro.
Z: vedoucí HIO MěÚ,
vedoucí FO MěÚ
T: 16.03.2022
II. ZÁMĚR PRODEJE BYTU
1.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené se zveřejněním záměru prodeje bytové
jednotky 862/1 – byt č. 1 o velikosti 2+1, o výměře 52,84 m2, Západní Předměstí 862, včetně
prodeje spoluvlastnického podílu o velikosti 870/10000 na společných částech bytového
domu č. p. 862, č. p. 863 a na pozemcích st. p. č. 1072 a st. p. č. 1074 v k. ú. Stříbro. Cena
bude stanovena dražbou na jednání zastupitelstva města. Minimální cena 1.700.000 Kč.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
III. DOHODA O NAROVNÁNÍ
1.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s uzavřením dohody o narovnání (dále jen
Dohoda) mezi: Městem Stříbro, Masarykovo nám. 1, Stříbro, IČ 00260177, na jedné straně
a Nájemní družstvo Sadová, družstvo, (dále jen Družstvo) Masarykovo nám. 1, Stříbro,
IČ 26343851, na straně druhé. Tato Dohoda bude podkladem pro zápis změny do katastru
nemovitostí na pozemku st. p. č. 310 se stavbou domu č. p. 1495, zapsaným na LV 1
v k. ú. Stříbro, obec Stříbro. Město Stříbro tímto převádí na Družstvo spoluvlastnický podíl
ve výši 49/100 na pozemku st. p. č. 3010 a na něm stojící budově č. p. 1495.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně

Příloha č. 02
usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26.01.2022

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 01/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:
Farní charita Stříbro, Jiřího z Poděbrad 78, Stříbro
č.ú.
zastoupena ředitelem FCH Stříbro

349 01, IČO 70846596,

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 01.01.2022 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 3152100122. 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 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.
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
provede tuto povinnost poskytovatel dotace.

smlouvy v registru smluv

8. Účelová dotace byla schválena zastupitelstvem dne 15.12.2021.
9. Smlouva byla schválena zastupitelstvem dne 26.01.2022.
V ……………..dne

Ve Stříbře dne

………………………………
příjemce dotace

…………….…………………..
Město Stříbro

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 02/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
a
2.

01

Stříbro,

IČO

00260177,

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

II.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové dotace.
3. Účel poskytnutí dotace: výdaje spojené s provozem Tělovýchovné jednoty Baník
Stříbro, s činností mládežnických oddílů a pořádáním sportovních akcí
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4. 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.

III.
Podmínky využití dotace
5. 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.
6. Nevyčerpaný zůstatek dotace se vrací do rozpočtu města na č. ú 112595803/0300
VS 31521000222. Vyúčtování bude provedeno do 31.03.2023. V případě pozdního
vyúčtování se uloží odvod ve výši 10 % dotace.
7. 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.
8.

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.

9. 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.
10.

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
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účetnictví nevede. V případě porušení ustanovení tohoto odstavce se uloží odvod ve výši
1.000 Kč.
11. 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.
12. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo k nahlédnutí do účetních dokladů příjemce
dotace, které se týkají účtování účelové dotace dle čl. II..
13. 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.
14. Příjemci dotace je dovoleno užití loga města Stříbra v souvislosti s účelem poskytnuté
dotace.
15. 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 15.12.2021.
9. Smlouva byla schválena zastupitelstvem dne 26.01.2022.
Ve Stříbře dne

Ve Stříbře dne

…………………………………

…………….…………………..

příjemce dotace

Město Stříbro
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