
VEŘEJNOPRÁVNĺ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNĺ DOTACE
z rozpočtu města Bohumín

uzavřená mezi následujícími smluvními stranami:

Město Bohumín
Masarykova 158
735 81 Bohumín
zastoupené : Ing. Petrem Víchou, starostou města
ICO : 002 97 569
Bankovní spojení : Česká spořitelna, as.
Císlo účtu : 27-1721638359/0800
(dále je „poskytovatel“ na straně jedné)

a

Povodí Odry, státní podnik
Varenská 3101149, Ostrava
Doručovací číslo: 701 26
zastoupeno : Ing. Jiřím Pagáčem, generálním ředitelem
ICO : 708 90 021
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
Císlo účtu :43-11100277/0100
(dále jen „příjemce‘ na straně druhé)

Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je sjednání vztahu mezi poskytovatelem a příjemcem o poskytnutí
účelově vymezené neinvestiční dotace z rozpočtu poskytovatele ve smyslu zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

II.
Předmět smlouvy

Poskytovatel podle této smlouvy poskytne příjemci neinvestiční dotaci ve výši 500 000,- Kč
(slovy pětsettisíckorunčeských) na dokončení údržby vodního toku Bajcůvka v rámci akce
„Bajcůvka — Bohumín, odtěžení sedimentů II. etapa“ v úseku říčního km 3,595 až 4,796.

lil.
Platební podmínky

Poskytovatel poskytne příjemci neinvestiční dotaci ve výši 500 000,- Kč (slovy
pětsettisíckorunčeských) na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 30-ti dnů od
jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.



Iv.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Příjemce je povinen použít finanční prostředky účelně a výhradně na úhradu nákladů
souvisejících s realizací akce uvedené v či. II. odst. 1 této smlouvy.

2. Obdržené finanční prostředky příjemce neposkytne jiným fyzickým či právnickým osobám
než těm, vůči nimž se stane při úhradě nákladů spojených s realizací akce uvedené v čI.
II. odst. 1 této smlouvy stranou povinnou.

3. Poskytovatel si vyhrazuje právo kontroly využití poskytnutých finančních prostředků.
Příjemce je přitom povinen poskytnout náležitou součinnost a na vyžádání předložit
poskytovateli případné další potřebné doklady související s předmětem této smlouvy a
podat o nich vysvětlení.

4. V případě, že poskytnutá neinvestiční dotace nebo její část bude použita k jiným účelům
než je uvedeno v či. II. odst. I této smlouvy, je příjemce povinen finanční prostředky
použité na jiné účely do 14-ti dnů od zjištění této skutečnosti vrátit zpět na účet
poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy.

5. Za porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení 22 zákona o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, je příjemce povinen provést odvod za
porušení rozpočtové kázně.

6. Příjemce je povinen neprodleně oznámit poskytovateli každou změnu, která je pro splnění
smluvního závazku podstatná (např. změnu názvu, sídla, čísla účtu, statutárního orgánu
či osob oprávněných jednat jménem právnické osoby na základě plné moci včetně
kontaktních údajů).

V.

Závěrečná ustanovení

1. O uzavření této veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace rozhodlo
zastupitelstvo města Bohumína na svém zasedání dne 14.12.2015 usnesením č. 110/9.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran.

3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4. Smlouvu lze zrušit na základě písemné dohody smluvních stran nebo výpovědí.
5. Smlouva se sepisuje ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží příjemce a I si ponechá

poskytovatel.
6. Ostatní práva a povinnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy.
7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

Ing. Petr Vícha v.r., starosta Ing. Jiří Pagáč v.r., generální ředitel
za poskytovatele za příjemce

V Bohumíně dne 11.1.2016 V Ostravě dne 25.1.2016


