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S M L O U V A 
 

 
Město Bohumín 
sídlo:                Bohumín, Nový Bohumín, Masarykova 158, PSČ 735 81 
zastoupeno:      panem Ing. Petrem Víchou, starostou 
IČ:                    00297569 
 
dále jen „Poskytovatel dotace“ 
na straně jedné 
 
a 
 
Bohumínská městská nemocnice, a. s. 
sídlo:                 Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín  
zastoupeno:       panem MUDr. Vojtěchem Balcárkem, předsedou představenstva  
                          a paní Ing.Yvonou Placzkovou, členem představenstva 
IČ:                     268 34 022 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Bohumín, č. ú. 1728989389/0800 
 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B., 
vložka 2788. 
 
dále jen „Příjemce dotace“  
na straně druhé 
 
 Poskytovatel dotace a příjemce dotace dále společně též jako „Smluvní strany“ 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 
 
dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon“), a na základě usnesení zastupitelstva města Bohumína č. 109/9 ze dne 
14. prosince 2015, tuto  
 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace: 
 

Článek  I 
(1) Příjemce dotace je obchodní korporací založenou a existující dle českého práva, zapsanou 

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložka 2788. 
 
(2) Předmětem podnikání Příjemce dotace je mezi jiným i poskytování zdravotní péče, to je 

veřejně prospěšné činnosti, a to i ve prospěch občanů Města. 
 
(3) Poskytovatel dotace je jediným akcionářem Příjemce dotace. 

 
(4) Příjemce dotace požádal dopisem č. j. 584  ze dne 30. 11. 2015  Poskytovatele dotace o 

poskytnutí  provozní (neinvestiční) dotace pro rok 2016 ve výši 18,000.000,- Kč s tím, že 
provozní dotace bude využita výlučně k úhradě provozních nákladů žadatele, které nebudou 
plně kryty na straně výnosů (dále jen „Žádost“).  

 
(5) Zastupitelstvo města Bohumína rozhodlo na svém zasedání konaném dne 14.  prosince 2015, 

usnesení číslo 107/9 (dále jen „Usnesení“), o poskytnutí provozní (neinvestiční) dotace ve 
prospěch Příjemce dotace ve výši uvedené v Žádosti. 
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Článek  II 
Účelem této veřejnoprávní smlouvy (dále jen „Smlouva“) je úprava právního vztahu mezi 
Smluvními stranami a jeho podmínek při poskytnutí Dotace dle Usnesení.  
 

Článek  III 
(1) Město se touto smlouvou zavazuje, že v souladu s Usnesením poskytne Příjemci dotace 

provozní (neinvestiční) dotaci na rok 2016 ve výši celkem 18,000.000,00 Kč (slovy: 
Osmnáct miliónů korun českých). 

 
(2) Dotace je splatná příkazem k úhradě na účet Příjemce dotace uvedený v záhlaví Smlouvy ve 

dvanácti splátkách, každá ve výši po 1,500.000,00 Kč (slovy: Jedenmilion pětsettisíc korun 
českých) měsíčně, které jsou splatné vždy k 25. dni toho kterého měsíce na běžný měsíc, 
počínaje měsícem lednem a konče měsícem prosincem 2016.  

 
(3) Smluvní strany se mohou v průběhu doby, na kterou je tato smlouva sjednána, dohodnout 

dodatkem k této smlouvě změnu výše jednotlivých splátek Dotace.  
 

Článek  IV 
(1) V souladu s ustanovením § 10a odst. 5 zákona se sjednávají následující podmínky poskytnutí 

Dotace:  
a) název, sídlo a identifikační číslo Poskytovatele dotace je uvedeno v záhlaví Smlouvy, 
b) název, sídlo, identifikační číslo Příjemce dotace příjemce dotace je uvedeno v záhlaví 

Smlouvy,  
c) číslo bankovního účtu Poskytovatele dotace je 27-1721638359/0800; číslo bankovního 

účtu Příjemce dotace je uvedeno v záhlaví Smlouvy,  
d) poskytovaná částka Dotace činí 18,000.000,- Kč (slovy: Osmnáctmilionů korun 

českých); finanční prostředky Dotace nejsou ani zčásti kryté ze státního rozpočtu, z 
rozpočtu státního fondu nebo z Národního fondu,  

e) výše jednotlivých splátek Dotace a termíny jejich poskytnutí jsou uvedeny 
v ustanovení článku III Smlouvy,  

f) poskytované peněžní prostředky Dotace jsou účelově určeny výlučně k úhradě 
provozních nákladů žadatele vzniklých v roce 2016, které nebudou plně kryty na 
straně výnosů,   

g) stanoveného účelu užití Dotace má být dosaženo v roce 2016,  
h) zvláštní podmínky, které je Příjemce dotace povinen při použití peněžních prostředků 

splnit, se neurčují,  
i)         případně další podmínky související s účelem, na nějž byly peněžní prostředky Dotace 

poskytnuty, které je Příjemce dotace povinen dodržet, se neurčují,  
j)         Příjemce dotace je povinen předložit Poskytovateli dotace finanční vypořádání Dotace 

do 31. března 2017 a v téže lhůtě vrátit příp. nespotřebovanou část Dotace na číslo 
účtu, z něhož byla Dotace Příjemci dotace poukázána, 

k) sjednává se, že v případě přeměny Příjemce dotace přecházejí práva a povinnosti 
Příjemce dotace ze Smlouvy na právního nástupce a v případě zrušení Příjemce dotace 
s likvidací tato Smlouva dnem výmazu Příjemce dotace z obchodního rejstříku zaniká 
s tím, likvidační zůstatek připadne Poskytovateli dotace, který je jediným akcionářem 
Příjemce dotace; 

 
(2) Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel dotace je oprávněn kdykoliv provést kontrolu 

užití Dotace. Příjemce dotace se v té souvislosti zavazuje, že Poskytovateli dotace, kdykoliv 
o to požádá, předloží účetní a jiné doklady, z nichž bude vyplývat způsob užití Dotace.  

 
(3) Kontrola užití Dotace dle předchozího odstavce Smlouvy může být provedena i po uplynutí 

doby, na kterou je tato smlouva sjednána, nejpozději však do uplynutí pěti (5) let po roce, 
v němž byla poskytnuta.   
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(4) Sjednává se, že drobné formální nedostatky týkající se účetních dokladů osvědčujících účel 

užití Dotace budou považovány za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení 
rozpočtové kázně ve výši 10% z Dotace.  

 
(5) Jakékoliv nesprávné užití Dotace v rozporu se sjednaným účelem jejího užití se považuje za 

závažné; odvod bude v tomto případě stanoven vždy ve výši neoprávněně užitých finančních 
prostředků Dotace.  
 

(6) V případě, že Příjemce dotace použije Dotaci nebo její část v rozporu s jejím účelem 
dohodnutým ve Smlouvě, je povinen na výzvu Poskytovatele dotace Dotaci nebo její část, 
použitou v rozporu se sjednaným účelem, Poskytovateli dotace ve stanovené lhůtě splatnosti 
vrátit a zaplatit Poskytovateli dotace smluvní pokutu ve výši 0,01% (Jedno promile) 
z Dotace nebo její části užité v rozporu se Smlouvou a každý den užití Dotace nebo její části 
v rozporu se Smlouvou.  

  
(7) Uplynutím doby, na kterou je tato smlouva sjednána [článek V odstavec (1)], nezaniká 

povinnost Příjemce dotace vrátit Poskytovateli dotace Dotaci nebo její část použitou 
v rozporu s touto smlouvou a zaplatit smluvní pokutu.   

 
(8) V případě prodlení s vrácením Dotace nebo její části je Příjemce dotace povinen zaplatit 

Poskytovateli dotace úrok z prodlení ve výši dle platných obecně závazných právních 
předpisů.  

 
Článek V 

(1) Tato smlouva se sjednává na dobu určitou s účinností od 01. ledna do 31. prosince 2016. 
 
(2) Každá ze Smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě, bude-li druhá 

Smluvní strana tuto smlouvu porušovat a s porušováním neustane ani v poskytnuté 
přiměřené lhůtě.  

 
Článek VI 

(1) Tato smlouva vzniká jen dohodou o celém jejím obsahu. Tuto smlouvu je možno měnit nebo 
doplňovat jen číslovanými dodatky, které musí mít písemnou formu. Na ústní ujednání se 
nebere zřetel.  
 

(2) Pro práva, závazky a právní vztahy v této Smlouvě zvláště neupravené platí obecně závazné 
právní předpisy.  

 
(3) Tato smlouva se sepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží po 

jednom. Obě vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost. 
 
V Bohumíně dne 18.12.2015 
 
za Poskytovatele dotace:                                                         za Příjemce dotace: 
  
 
                     
Ing. Petr Vícha v. r.                                                                 MUDr. Vojtěch Balcárek v. r. 
 
 
 
 
                                                                                                Ing. Yvona Placzková v. r. 


