
VEREJNOPRAVNI SMLOUVA O POSKYTNUTI
NÁ\RATNE FINANčNí l^ípouocI
z rozpočtu města Varnsdorf na rok 2017

I.

Smluvni strany

Město varnsdorf
se sídlem nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
zastoupené starostou města panem Ing. Stanislavem Horáčkem

IČ:002617l8
DlČ: CZ0026l7|8
bankovní spojení: 19-0921388329/0800
(dále jako,,poskltovatel")

Příjemcem návratné finanční výpomoci podIe této smlouvy je:

Technické služby města Varnsdorf s.r.o
se sídlem Svatopluka Čecha 1277,407 47 Vamsdorf
zastoupená panem Romanem Roubíčkem. jednateIem společnosti
IČ: 250l7098
DIČ: CZ250|7O98
bankovní spojení, E
(dále jen ..příjemce").

II.
zákonné a obecné usta novení

1. Tato veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města na
rok 20l7 (dále jen ..sm louva") je uzavřená ve smyslu § l 59 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění, zákona č. 12812000 Sb.. o obcích, v platném znění, § l0a
zákona č.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
(dále jen .,zákon o rozpočtových pravid|ech"). zákona č. 89/20l2 Sb.. občanský zákoník.
v platném znění a na základě individuální žádosti příjemce.

III.
Předmět smlouly

1. Předmětem této smlouvy je závazek poskyovatele poskynout přijemci návratnou finanční
výpomoc z rozpočtu města Varnsdorf ve výši 4.000.000 Kč (čtyřimilióny korun českých)
účelově určenou k obnově zastaralého vozového parku v roce 2017.



Iv.
Způsob poskytnutí návratné finanční qýpomoci

l, Návratná tinanční výpomoc bude poskytována postupně v průběhu roku 20l7, jednot|ivé

p|atby budou realizovány na základě písemných požadavků bezhotovostnírn převodern

z účtu poskyovatele na účet příjemce do l5 dnů od data přijetí požadavku.

V.
Časové omezení návratné finanční výpomoci

l. Návratná finanční výpomocje poskytována dle článku IV. této smIouvy a bude vrácena na

účet poskltovatele nejpozději do 31. 12. 2019.

Lhůty a výše sp|átek plo vrácení posk;tnutých peněžních prostředků :

30.09.2017
31.1z.2017

30.04.20l8
3 1.08.2018

3 1.12,20l 8

30.04.2019
3 l .08.20l9
31.12,2ol9

500.000,-Kč
500.000,-Kč

500.000,-Kč
500.000,-Kč
500.000,-Kč
500.000,-Kč
500.000,-Kč
500.000,-Kč
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3.

4.

l.

VI.
Závazky přijemce

Příjemce je povinen použít návratnou finanční výpomoc účelně, efektivně a hospodárně a

k účelu uvedenému v čl. III odst. l této smlouvy a pouze v souladu s písemnou žádostí

příjemce.

Př|jemce se zavazuje nepřevést posk}tnutou návratnou finanční výpomoc na jiný právní

subjekt.

V průběhu období 20l7 až 20l9 bude přijemce předkládat poskytovateli své hospodaření

formou pololetních účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisků a zííáí), a to nejdéle po

skončenídaného pololetí do 25.7. a25.2.
Příjemce se zavazuje unrožnit posk}tovateli nebo jím pověřeným osobám provést kdykoli
komplexní kontrolu čerpání návratné tinanční výpomoci a zpřístupnit na požádání veškeré

doklady s ní souvisej ící.
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vII.
Další ustanovení

Případné změny a doplňk},této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými. vzestupně
číslovanými dodatky k této smIouvě podepsanými zástupci obou stran, které budou
vjslovné za dodatky této smlouv} označen),

Příjemce bere na vědomí. že v případě nedodržení podmínek. za jakých byla návratná

finanční výpomoc posk}tnuta, bude vůči něn]u postupováno podle ustanovení § 22 zákona

o rozpočtových pravidlech ťtzemních rozpočtů.

VIII.
Povinnosti přijemce při přeměně právnické osoby, při prohlášení úpadku či zrušení

s likvidací

V případě. žeje příjemce právnickou osobou a má dojít kjeho přeměně podle příslušného

zákona a příjemce má bl,t zanikající právnickou osobou, má povinnost tuto skutečnost
oznámit s dostatečným předstihem poskltovateli se žádostí o uděleni souhIasu

s přechodem práv a povinností z tohoto smluvního vztahu na právního nástupce.

K žádosti o udělení souhlasu podle odstavce l musí příjemce prokázat příslušnými
dokumenty, že práv a a povinnosti ztohoto smluvního vztahu, včetně případné

udlžitelnosti, přejdou na právního nástupce a právní nástupce se zavazuje ryto povinnosti
plnit (např. projekt fúze). Poskytovate| je oprár,něn si vl,žádat dodatečné podklady. pokud

z dodaných podkladů nebude tato skutečnost v,vplývat.

V případě. že poskl,tovatel žádosti vyhoví, spraví o tom bez zb}Ťečného odkladu příjemce
po projednání v příslušném orgánu poskYovatele a uzavře dodatek ke sIllouvě, který bude

obsahovat popis a důvod jeho uzavření s ohledem na přetněnu příjemce.

V případě. že žádosti posk},tovatel nevyhoví. bezodkladně o tom spraví pr'íjemce po

projednání v příslušném orgánu poskytovatele. Posk}tovatel je oprávněn posoudit

dosavadní napInění účelu smlouvy, a rozhodne o vrácení poskytnuté návlatné finanční
výpomoci nebo její části, V takovém případě má příjemce povinnost vrátit doposud

vyplacenou návratnou finanční výpomoc nebo její část způsobem a ve llrůtě stanovené

VýZvou poskytovatele.

V případě. že příslušný soud rozhodl,o úpadku příjemce. či má bj,t př(jemce zrušen

s likvidací. je povinen tuto skutečnost neprodleně oznárnit poskltovateli. Poskytovatel je
oprávněn posoudit dosavadní naplnění účelu smlouvy a rozhodne o vrácení posk)tnuté

návt,atné finanční výpomoCi nebo její části. V takovém případě má příjemce povinnost

vrátit doposud vyplacenou návratnou finanční výpomoc nebo její část způsobem a ve |hŮtě

stanovené výzvou posk}tovatele. Zároveň je povinen bezodkladně oznámit insolvenčnímu
správci či likvidátorovi příjemce. že tento přijal veřejnou finanční podporu z rozpočtu
poskyovatele a váže ho povinnost vyplacenou návratnou finanční výpomoc vrátit zpět do
rozpočtu poskyovatele.
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Ix.
Závěrečná ujednání

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s p|atností originálu, z nich jeden obdrží
poskytovatel a jeden př(jemce.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv dle
zákona o registru smIuv. Posk},tovatel se zavazuje zveřejnit tuto smlouvu v souladu se
zákonem o registru sm|uv.

3. Příjemce souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Příjemce prohlašuje. že skutečnosti
uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č.
89/20l2 Sb., občanský zákoník. Příjemce souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů
poskYovatelem ve vztahu k zákonu č. 106l1999 Sb.. o svobodném přístupu k infonnacím,
ve znění pozdějších předpisů a uchováním osobních dat, která budou použita v souladu se

zák, č. l0l/2000 Sb,, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonťt, ve znění
pozdějších předpisů. Tenio souhlas je poskttovateli poskltován a udělován do budoucna
na dobu neurčitou pro vnitřní potřeby poskytovate|e a dále pro účely informování
veřejnosti o jeho činnosti.

4. Smluvní strany shodně plohlašují, že si sm|ouvu před jejím podpisem přečetly, že byla
uzayřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, urč;tě, vážně a
srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svý.rni podpisy.

Doložka platnosti právního jednání dle § ,l1 zákona í.. 12812000 Sb., o obcích,
v platném znění.

O poskytnutí návratné finanční výpomoci a uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo
města svým usnesením č. 17/2017 ze ďne 19.1.2017 .

Za poskytovatele:

Ve Varnsdorfu dne 18.2.20l7

Ing. Stanislav Horáček v.r.

starosta města vamsdorf

Za piíjemce:

Ve Varnsdorfu dne 20.2.2Ol7

Roman Roubíček v.r.
jednatel společnosti

l3, 03. 2017


