VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH
PROSTŘEDKŮ NA ROKY 2020 a 2021
Č.2020000794

Smluvní strany:
V

1. Statutární město České Budějovice
se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1

jako poskytovatel
a

2. Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
se sídlem: Pražská 2666/52 b, 370 04 České Budějovice
zastoupená ředitelem HZS plk. Ing. Lubomírem Burešem
IČO 70882835 ^
bank. spojení: ČNB, a.s., pobočka České Budějovice
v/ i
r v, o
čísla učtu:

jako příjemce

uzavírají
níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 29 odst. 1 písm. 1) a § 69a
odst. 5 zákona ě. 133/1985 Sb., o požární ochraně (dále jen ,,ZPO“), ve znění pozdějších
předpisů, v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve zněm
pozdějších předpisů tuto

veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Města organizační složce státu Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje
(dále jen ,,smlouva“)

Č1.1.
Účel smlouvy
1. Smluvní strany vedeny společnou snahou k vytváření podmínek pro účinnou ochranu
života a zdraví občanů a majetku před požáry a poskytování pomoci při živelných
pohromách a jiných mimořádných událostech se dohodly, že uzavřou tuto veřejnoprávní
smlouvu, jejímž účelem je poskytnutí finančních prostředků Statutárním městem České
Budějovice Hasičskému záchrannému sborn Jihočeského kraje na úhradu provozních
nákladů a na kapitálové výdaje (investice) v letech 2020 a 2021.
2. Smluvní strany se dohodly na období trvání této smlouvy uvedeném v předchozím
odstavci, a to na základě investiční potřeby příjemce, s přihlédnutím k délce realizace
investiční akce.

ČI. II.
Výše příspěvku, uznatelné náklady, platební podmínky
1. Výše poskytovaných peněžitých prostředků činí celkem:
5 084 000,- Kč (slovy: pětmiliónůosmdesátčtyřitisíce korun českých). Peněžní
prostředky budou poskytnuty příjemci ve 2 splátkách, když každá splátka bude ve výši
2 542 000,- Kč zaplacena bezhotovostním převodem takto:
a) pro rok 2020 do 30 dnů po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, na
bankovní účet číslo T
b)

pro rok 2021 do 30. 3. 2021 na bankovní účet číslo I

2. Uznatelnými výdaji jsou:
a)

provozní náklady, a to do výše 202 000 Kč z částky poskytnuté dle odstavce 1.
písm. a) tohoto článku
b) kapitálové výdaje (investice), a to do výše 2 340 000,- Kč z částky poskytnuté
dle odstavce 1. písm. a) tohoto článku.
3. Rozdělení finanční částky, která bude poskytnuta dle ustanovení odst. 1 písm. b) v roce
2021, na provozní náklady a kapitálové výdaje, je příjemce povinen písemně oznámit
poskytovateli nejpozději do 31. 8. 2020.
4. Rozdělení finanční částky na provozní náklady a kapitálové výdaje pro rok 2021 bude
na základě oznámení příjemce o rozdělení finančních prostředků předloženo
Zastupitelstvu města České Budějovice ke schválení. Následně bude uzavřen dodatek
k této smlouvě ve smyslu specifikace rozdělení finančních prostředků pro rok 2021.

čl ni.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Poskytovatel je oprávněn kdykoli na základě předchozí písemné žádosti nahlédnout do
účetnictví a dalších dokladů HZS kraje, které se vztahují k poskytnutým finančním
prostředkům.
2. Poskytovatel je oprávněn kdykoli po předchozí písemné žádosti provést prostřednictvím
svých zaměstnanců či zmocněných třetích osob kontrolu použití poskytnutých
finančních prostředků a jsou-li používány k účelům smlouvou stanovených.
3. Příjemce je povinen použít poskytnuté finanční prostředky dle této smlouvy výlučně
k účelům uvedeným v Čl. I odst. 1 a v či. II odst. 2 a 3, této smlouvy.
4. Příjemce se zavazuje, že předloží poskytovateli písemné vyúčtování nakládání
s prostředky poskytnutými v rámci čl. II této smlouvy. Současně doloží veškeré údaje
v tomto vyúčtování obsažené relevantními písemnými dokumenty, zejména účetního
a smluvního charakteru. Termíny pro předložení vyúčtování:
a) provozních prostředků použitých v roce 2020 nejpozději do 31. 1. 2021,
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b)

částečné vyúčtování kapitálových prostředků použitých v roce 2020 nejpozději
do 31. 12.2020,
c) ostatních finančních prostředků (provozních za rok 2021 a konečné vyúčtování
kapitálových výdajů) nejpozději do 31. 1. 2022.
5. V případě nedočerpání části provozních finančních prostředků poskytnutých v roce
2020, budou tyto finanční prostředky vráceny nejpozději do 20. 12. 2020 na účet
poskytovatele, uvedený v záhlaví této smlouvy.
6. V případě nedočerpání části ostatních finančních prostředků (provozních a
kapitálových) poskytnutých v roce 2020 a 2021, budou tyto finanční prostředky vráceny
nejpozději do 20. 12. 2021 na účet poskytovatele, uvedený v záhlaví této smlouvy.
7. Má-li doj ít ke zrušení příjemce, j e tento povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu
oznámit poskytovateli.
ČI. IV.

Závěrečná ustanovení
1. Příjemce bere na vědomí obsah a možnou aplikaci ustanovení § 22 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném a účinném
znění upravující porušení rozpočtové kázně.
2. Příjemce bere na vědomí, že poskytnutí finančních prostředků podle této smlouvy je
veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném
a účinném znění a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, smlouva plně
vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a je v souladu se záměrem, který společně
sledují.
4. Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města České Budějovice usnesením
č. 51/2020 ze dne 18.5.2020.
5. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými a očíslovanými dodatky odsouhlasenými
a podepsanými oprávněnými zástupci obou stran.
6. Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, po dvou výtiscích pro každou smluvní
stranu.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015
Sb., v platném zněm, podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž
uveřejnění dle tohoto zákona zajistí poskytovatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách
z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že poskytovatel je oprávněn provést
uveřejnění úplného znění této smlouvy na oficiálních webových stránkách města České
Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že poskytovatel je povinen tuto
smlouvu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud
takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či
poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou
část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či
poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k
této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
V ČeskýchBuděiovicíchdne

Ing. Jiří Svoboda
primátor
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