Město Police nad Metují
odbor finančně správní
Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují
)*

Ve ejnoprávní smlouva

podle

o poskytnutí dotace z rozpočtu města Police nad Metují
1-0a a nósl,

zókona 250/2000 Sb, o rozpočtovych pravidlech zemních rozpočt , ve znění
pozdějších p edpis (dóle jen ,,Zókon")

č. j.:

Poskytovatel:
Město Police nad Metují
Jednající: lng. Ji í Beran, starosta
Masarykovo nám. 98
549 54 Police nad Metují
lčo:

P íjemce:
Technické služby Police nad Metují, s.r.o.
Jednající:lng. Pavel Kalibán, editel
V Domkách 80,
549 54 Police nad Metují

oozl2949

lčo: zsza4ů6
Čísločtu: 8266640247/0100

Čísloučtu: 9005-4629551/0100
Kontakt: + 42O 491 509 996
E-mail: meu@policenm.cz

(dále jen

SML/2021/186

Kontakt: +42O 491,51,2 251
E-mail: reditel@tspolice.cz

,,poskytovatel")

(dóle jen ,,p íjemce")
uzavír aií tuto sm louvu.

l. P edmět

1)

2\
3)
4)
5)
6)
7)

smlouvy, dalšíustanovení

P edmětem smlouvy je poskytnutí ve ejné finančnípodpory z rozpočtu města Police nad Metují pro
rok2O2Lve vliši 424.962,24Kč (sl: čty istadvacetčty itisícdevětsetšedesátdvakorundvacetčty iha!é ti).
P íjemce se zavazuje použíttuto finančnípodporu na tento čel: Pokrytí ztráty z provozu koupaliště za
rok 2020 (dále jen ,,projekt")
Ukončenírealizace projektu: 30.06.2O2l
Finanční prost edky dotace smí brit použity pouze na ričel uveden v žádosti.
Poskytnutí ve ejné finančnípodpory podléhá ve ejnoprávní kontrole podle zákona č. 32O/2O01 Sb., o

finančníkontrole, ze strany poskytovatele. P íjemce je povinen umožnit zaměstnancrjm nebo
zmocněncťrm poskytovatele p ístup k veškerédokumentaci projektu.
P íjemce není oprávněn čerpat na vr daje hrazené z dotace finančníprost edky jintich ve ejn ch
rozpočt .
Podpora bude poskytnuta/vyplacena p evodem na čet, a to až po podpisu smlouvy oběma stranami.
ll. Povinnosti p íjemce

1)
2|

3)

P íjemce ie povinen po vyčerpánípodporv p edložit finančnívvpo ádání poskytnuté dotace dIe této
smlouvv neipozděii do ].5.07.2021.
P íjemce se zavazuje označovat veškerédoklady t, kajícíse dotace (zdroje z rozpočtu města) číslem
jednacím uveden, m na smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Police nad MetujÍ.
pokud p íjemce nevyužije všechny prost edky dotace, je povinen nevyčerpanou část dotace vrátit
poskytovateli. Nevyužitéprost edkydotace vrátí p íjemce dotace na bankovní čet poskytovatele ČÍslo
9005-4629551/0100, p ípadně v hotovosti do pokladny města nejpozději do 1-5 dn do termínu
vytičtovánídotace.
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pokud bude objektivně zjištěno, že poskytnutá ve ejná finanČnípodpora byla pouŽita jinak, neŽ je
uvedeno v čl. I odst. 2) této smlouvy, je p íjemce povinen vrátit p edmětnou finanČnípodPoru v Plné
v, ši poskytovateti na běžn tičet číslo9005-4629551/0100 p ípadně v hotovosti do Pok|adnY města.
5) p íjemce je povinen informovat poskytovatele o veškerlich změnách, které mohou mít vliv na
poskytnutí této dotace.

4|

6)

Vpípadě,žejepíjemcemprávnickáosobaadojdekpeměněazruŠení píjemcebezlikvidace,
p echázejí práva povinnosti z této smlouvy na právního nástupce p íjemce. P Íjemce je Povinen
oznámit tyto skutečnosti poskytovateli bez zbyteČného odkladu a zajistit, aby Projekt P eměnY
obsahoval označeníprávního nástupce, na kterého p echázejí povinnosti a práva PlYnoucí z této

smlouvy. p íjemce neníoprávněn dokončit p eměnu bez souhlasu poskytovatele.
pokud dojde v prťrběhu realizace projektu ke zrušení p íjemce s likvidacÍ, je povinností P Íjemce
oznámit zrušenía vstup do likvidace bez zbytečnéhoodkladu poskytovateli. Tuto Povinnost Plní
jménem p íjemce povolanli likvidátor. Likvidátor je povinen p edloŽit poskytovateli nejPozději do 30
dn od vstupu do tikvidace finančnívypo ádání dotace ke dni vstupu p íjemce do likvidace a vrátit
nevyčerpanou část dotace poskytovateli na ričet uvedenli v bodu 1 nejpozději do 30 dn od vstuPu do

7|

likvidace.
p íjemce bere na vědomí, že porušení povinností, vypl,vajících mu

této smlouvy, bude eŠenojako
ustanoveními zákona Č.250|2OOO Sb., o

souIadu s p íslušnmi
rozpočtov, ch pravidlech rizemních rozpočt , v platném znění.

porušenírozpočtovékázně

v

z

tll. závěrečná ustanovení

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel i p íjemce obdrŽÍ Po jednom
vyhotovení.
2| Smluvní strany prohlašují,že se s obsahem této smlouvy seznámily, aže smlouva Plně vYjad uje jejich
pravou a svobodnou vťrli.
3) o poskytnutídotace rozhodlo Zastupitelstvo města Police nad Metují na zasedánídne 23.06.ZO2L.
1)

V Polici nad Metují dne...ť*,.Í.,.*e*:1

V Polici nad Metujídne 24.06.202I

lng. Pavel Kalibán
Za p íjemce:

Ji í Beran, starosta
za poskytovatele:
!ng.
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Tectmické služby
Folice nad Metulí, ,r,G,
V Domkách B0
549 54 Police nad Metuií
DlČ: CZ25264176
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