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 Pro jednání zastupitelstva města dne 11. 12. 2019        

 Zpracoval: Ing. Helena Koudelková, vedoucí odboru financí 

 Předkládá: starosta města 

 

 

 
 

Dodatky ke smlouvám o poskytnutí návratné finanční výpomoci ZŠ 
Felberova a ZŠ a MŠ Svitavy - Lačnov 
 

Důvodová zpráva: 
 

Základní škola Svitavy, Felberova 2, realizovala projekty „Vybudování polytechnické 

učebny – rozšíření a inovace polytechnického vzdělávání na ZŠ Svitavy, Felberova 2“ a „ZŠ 
Svitavy, Felberova 2 – učebna přírodních věd“. Zastupitelstvo města na předfinancování těchto 
projektů schválilo poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 10.960.000 Kč. Návratná finanční 
výpomoc měla být dle uzavřené smlouvy uhrazena z přijaté dotace nejpozději do 31. 5. 2019. 

Dodatkem č. 1, který schválilo zastupitelstvo města dne 15. 5. 2019, byla splatnost prodloužena do 
31. 12. 2019. Vzhledem k tomu, že ze strany poskytovatele dotace nebyly doposud dokončeny 
veškeré kontroly a projekt nebyl finančně ukončen, požádala ředitelka školy o posunutí termínu 

splacení návratné finanční výpomoci do 31. 3. 2020.  

Základní škola a mateřská škola Svitavy – Lačnov realizovala projekt „Inkluze ve 

Svitavách“, na jehož předfinancování poskytlo město návratnou finanční výpomoc ve výši 3 mil. Kč 
se splatností do 31. 12. 2019. Část této výpomoci ve výši 2 mil Kč škola již uhradila. Nyní ředitel 
školy požádal zřizovatele o prodloužení termínu splatnosti zbývající části výpomoci do 30. 6. 2020, 

neboť ze strany poskytovatele dotace nebyla dosud schválena poslední monitorovací zpráva, i když 
byla v řádném termínu odevzdána. 

Návrhy dodatků k veřejnoprávním smlouvám o návratné finanční výpomoci byly 

konzultovány s právničkou MěÚ a jsou uvedeny v příloze důvodové zprávy. 
 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města  
schvaluje 

a) uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o návratné finanční výpomoci 
ev. č. 260/2018 se Základní školou Svitavy, Felberova 2, dle předloženého návrhu 

b) uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o návratné finanční výpomoci ev. č. 
668/2016 se Základní školou a mateřskou školou Svitavy – Lačnov dle předloženého 
návrhu 

Z: vedoucí odboru financí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
návratné finanční výpomoci ev. č. 260/2018 

který uzavřeli 

 

Poskytovatel:           Město Svitavy 
Sídlo:                     T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 

IČ:                             00277444 

DIČ:                          CZ00277444 

Bankovní spojení:    Komerční banka, a.s., pobočka Svitavy 

Číslo účtu:                 520591/0100 

Jednající:              Mgr. David Šimek, starosta  
(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné 

 

a 
 

Příjemce:                   Základní škola Svitavy, Felberova 2  
Trvale bytem:              Felberova 669/2, 568 02 Svitavy 

IČ: 49328280 

DIČ: CZ49328280 

Bankovní spojení:       Česká spořitelna a.s., pobočka Svitavy 

Číslo účtu:                   1283348369/0800 

Jednající:       Mgr. Jana Pazderová, ředitelka 

(dále jen „příjemce“) na straně druhé 

 

 

I. 

Poskytovatel a příjemce uzavřeli dne 16. 5. 2018 veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné 

finanční výpomoci z rozpočtových prostředků města Svitavy na předfinancování projektů 

„Vybudování polytechnické učebny – rozšíření a inovace polytechnického vzdělávání na ZŠ Svitavy, 
Felberova 2“ a „ZŠ Svitavy, Felberova 2 – učebna přírodních věd“. Tato smlouva byla změněna 
dodatkem č. 1 uzavřeným dne 22. 5. 2019. 

 
 

II. 
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku a změně veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace takto: 

 

1. Stávající znění čl. II. se v 2. odst. smlouvy mění následovně: 
Příjemce je povinen vrátit návratnou finanční výpomoc poskytovateli na jeho účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 3. 2020. 

 

2. Stávající znění čl. III. smlouvy se mění následovně: 
a) použít návratnou finanční výpomoc výhradně v souladu s předmětem této smlouvy a k účelu 

specifikovanému v článku I, a to nejpozději do 31. 3. 2020, 
b) předložit poskytovateli nejpozději do 31. 3. 2020 prostřednictvím odboru financí Městského 

úřadu Svitavy vyúčtování návratné finanční výpomoci doložené přehledem výdajů. 
 
Ostatní ujednání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci zůstávají beze 
změn. 

 
 



 

 
III. 

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení. 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem 

zveřejnění v registru smluv. 

 

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích: 
Uzavření dodatku č. 2 schválilo Zastupitelstvo města Svitavy dne 11. 12. 2019.                                                
 

 

č. j. 66538-19/OF-kup  

ev. č. 0260/2018 

 

 

Svitavy dne:                                                                       Svitavy dne: 

 

 

Za poskytovatele:                                                               Za příjemce:  
 

 

 

 

 

 

…………………………………………… ………………………………………… 

         Mgr. David Šimek    Mgr. Jana Pazderová 

           starosta města                                                                               ředitelka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
návratné finanční výpomoci ev. č. 668/2016 

který uzavřeli 

 

 

Poskytovatel:           Město Svitavy 
Sídlo:                     T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 

IČ:                             00277444 

DIČ:                          CZ00277444 

Bankovní spojení:    Komerční banka, a.s., pobočka Svitavy 

Číslo účtu:                 520591/0100 

Jednající:              Mgr. David Šimek, starosta  
(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné 

 

a 
 

Příjemce:                   Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov  
Trvale bytem:              Zadní 125/50, 568 02 Svitavy 

IČ: 70992983 

Bankovní spojení:       Česká spořitelna a.s., pobočka Svitavy 

Číslo účtu:                   1211916339/0800 

Jednající:       Mgr. Zdeněk Petržela, ředitel 
(dále jen „příjemce“) na straně druhé 

 

 

I. 

Poskytovatel a příjemce uzavřeli dne 24. 10. 2016 veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné 
finanční výpomoci z rozpočtových prostředků města Svitavy na předfinancování projektu „Inkluze ve 

Svitavách“. 

 
 

II. 
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku a změně veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace takto: 

 

1. Stávající znění čl. II. se v 2. odst. smlouvy mění následovně: 
Příjemce je povinen vrátit návratnou finanční výpomoc poskytovateli na jeho účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy ve splátkách takto: 

a) splátku ve výši 2.000.000,- Kč do 31. 12. 2019 

b) splátku ve výši 1.000.000,- Kč do 30. 6. 2020. 

 

2. Stávající znění čl. III. smlouvy se mění následovně: 
a) použít návratnou finanční výpomoc výhradně v souladu s předmětem této smlouvy a k účelu 

specifikovanému v článku I, a to nejpozději do 30. 6. 2020 

b) předložit poskytovateli nejpozději do 30. 6. 2020 prostřednictvím odboru financí Městského 
úřadu Svitavy vyúčtování návratné finanční výpomoci doložené přehledem výdajů. 

 
Ostatní ujednání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci zůstávají beze 
změn. 

 



 

 
III. 

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení. 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem 

zveřejnění v registru smluv. 

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích: 
Uzavření dodatku č. 1 schválilo Zastupitelstvo města Svitavy dne 11. 12. 2019.                                                
 

 

č. j. 66780-19/OF-kup  

ev. č. 0668/2016 

 

 

Svitavy dne:                                                                       Svitavy dne: 

 

 

Za poskytovatele:                                                               Za příjemce:  
 

 

 

 

 

 

…………………………………………… ………………………………………… 

         Mgr. David Šimek    Mgr. Zdeněk Petržela 

          starosta města                                                                                  ředitel 
 

 


