
VEŘEJNOPRÁVNÍ  SMLOUVA    
O   POSKYTNUTÍ  INVESTIČNÍ DOTACE  

 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: 

město Bohumín 
Masarykova 158 
735 81  Bohumín 
zastoupené      : Ing. Petrem Víchou, starostou města 
IČO : 00297569 
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu : 27-1721638359/0800 
(dále jen „poskytovatel“ na straně jedné) 

a 

BOSPOR spol. s r.o. 
Koperníkova 1174 
735 81  Bohumín 
vedená Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27537 
zastoupená          : Ing.Janem Rozsypalem a Ing.Lumírem Macurou, jednateli společnosti 
IČO : 26815982 
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu : 1728491329/0800 
(dále jen „příjemce“ na straně druhé) 

I.          
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je sjednání vztahu mezi poskytovatelem a příjemcem o poskytnutí finančních 
prostředků ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění.   

 
II. 

Předmět smlouvy 
1. Poskytovatel poskytne příjemci v roce 2016 investiční dotaci ve výši 2.800.000 Kč (slovy: 

Dvamilionyosmsettisíc korun českých) na pořízení stroje pro úpravu ledu (rolby) s elektrickým 
pohonem, který bude využíván na zimním stadionu. 

2. Poskytnutí investiční dotace bylo schváleno na zasedání zastupitelstva města dne 11. 4. 2016, 
usnesením č. 137/11 odst.1 a to dle zprávy pro jednání zastupitelstva města Bohumín k návrhu 
na úpravu rozpočtu města na rok 2016 (tabulková část investiční příspěvky a dotace, 50 - odbor 
školství, kultury a sportu, paragraf 3429 - BOSPOR spol. s r.o.). 

3. Investiční dotaci je nutno vyčerpat do 31. 12. 2016. 

 
III. 

Platební podmínky 

Poskytovatel poukáže předmětnou dotaci dle čl. II. této smlouvy na účet příjemce uvedený v záhlaví  
této smlouvy  před pořízením předmětu smlouvy a to na základě pokynu příjemce. 

 

IV. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Příjemce  je oprávněn použít investiční dotaci v rozsahu a k účelu dle této smlouvy, a  to v  rámci 
časového vymezení. 

2. Příjemce je povinen provést finanční vypořádání poskytnuté dotace, tj. nejpozději do jednoho 
měsíce po ukončení předložit poskytovateli účetní doklady o použití investiční dotace. 



3. Příjemce je  povinen oznámit  bez zbytečného odkladu  poskytovateli  veškeré změny,  které 
nastaly v souvislosti s předmětem této smlouvy, a to jak zapříčiněním  příjemce, tak i bez jeho 
vlivu a  vůle.  

4. Poskytovatel si vyhrazuje právo kontroly využití poskytnutých finančních prostředků, a to i po 
skončení účinnosti smlouvy. 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. 

5. Nevyčerpá-li příjemce poskytnutou investiční dotaci v plné výši, vyrozumí o této skutečnosti 
poskytovatele, který rozhodne o způsobu a termínu vrácení nevyčerpaných finančních 
prostředků. 

6. Při přeměně právnické osoby je příjemce povinen zajistit přechod práv a povinností vyplývajících 
z této smlouvy na nástupnickou právnickou osobu nebo podat návrh na ukončení smlouvy a 
provést s poskytovatelem finanční vypořádání. V případě zrušení právnické osoby s likvidací je 
příjemce povinen provést finanční vypořádání ke dni likvidace. 

 
V. 

Sankční ujednání 

1. Nepředloží-li příjemce bez předchozího písemného vyrozumění a řádného zdůvodnění 
vyúčtování dotace, bude povinen vrátit poskytnutou dotaci na účet poskytovatele. 

2. V případě použití investiční dotace k jinému účelu, než je stanoveno v článku II., je příjemce 
dotace povinen vrátit částku neoprávněně použitou nebo nedoloženou na účet poskytovatele 
dotace uvedený v záhlaví této smlouvy ve lhůtě stanovené poskytovatelem dotace. 

3. Jestliže příjemce nesplní některou ze svých povinností stanovených v čl. IV., popřípadě jinou 
povinnost nepeněžité povahy vyplývající z této smlouvy, považuje se toto jednání za porušení 
rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů. Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 zákona o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové kázně. 

 
VI. 

Závěrečná ujednání 

1. O uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodlo v souladu s ust. § 85 písm. c) zákona o obcích, 
v platném znění,  zastupitelstvo města dne 11. 4. 2016, usnesením č. 137/11 odst.2. 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

3. Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemného dodatku. 

4. Smlouvu lze zrušit na základě písemné dohody smluvních stran nebo výpovědí. 

5. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu. 
Výpovědní lhůta činí 30 kalendářních dní a počíná běžet 1. dnem následujícím po dni doručení 
výpovědi druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že výpověď byla doručena 
5. dnem od jejího odeslání. 

6. Ostatní práva a povinnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy. 

7. Smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

8. Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy. 

 
   
V Bohumíně, dne 20. 4. 2016 
 
 
 Ing. Petr Vícha v.r.               Ing. Lumír Macura v.r.    Ing. Jan Rozsypal v.r.  
...................................................                           …………...................................................... 
        za poskytovatele                                                                            za příjemce 


