
Odbor školství a kultury  6.6. 

 

 

Pro jednání zastupitelstva města dne 15.5.2019  

Zpracoval: Mgr. Jiří Petr, odbor školství a kultury  

Předkládá: Mgr. David Šimek, starosta města  

 

 

 
Smlouvy odboru školství 

 

Důvodová zpráva: 

 

a) V návrhu rozpočtu pro rok 2019 je zahrnuta neinvestiční dotace pro Sporty Svitavy, z.s. ve 

výši 350 tis. Kč na provoz a údržbu v roce 2019. Proto předkládáme zastupitelstvu města ke 

schválení návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace výše uvedenému subjektu. Smlouva 

je v příloze předkládaného materiálu. 

b) Město Svitavy získalo bezúplatným převodem od Zdravotnické záchranné služby 

Pardubického kraje vyřazené sanitní vozidlo Volkswagen 7J0 Transporter, které následně 

město Svitavy daruje svému partnerskému městu Perčyn na Ukrajině (Zakarpatská oblast) 

jako humanitární dar. Město Perečyn k tomuto účelu založilo Komunální neziskovou 

společnost Perečynské centrum primární zdravotní péče, která bude konečným příjemcem a 

následně provozovatelem sanitního vozidla. K jeho předání dojde u příležitosti městských 

oslav 620. výročí založení města Perečyn 25.5.2019. Předkládáme proto zastupitelstvu města 

návrh na schválení darovací smlouvy mezi městem Svitavy a Komunální neziskovou 

společností Perečynské centrum primární zdravotní péče tak, jak je uvedeno v příloze tohoto 

materiálu v českém a ukrajinském jazyce.  

Odbor školství a kultury doporučuje přijmout navržené usnesení. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

a) poskytnutí dotace podle § 85 písm. c) zákona o obcích a § 9 odst. 1 písm. i) zákona č. 

250/2000 Sb. ve výši 350.000 Kč organizaci Sporty Svitavy, z.s. se sídlem U Stadionu 

937/17, Svitavy, na provoz a údržbu v roce 2019 

b) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 350.000 Kč s organizací Sporty Svitavy, 

z.s. se sídlem U Stadionu 937/17, Svitavy, na provoz a údržbu v roce 2018 dle 

předloženého návrhu 

c) poskytnutí věcného humanitárního daru podle § 85 písm. b) zákona o obcích a § 9 

odst. 1 písm. i) zákona č. 250/2000 Sb. sanitní vůz Volkswagen Transporter 4x4 v 

hodnotě 370.199,50 Kč Komunální neziskové společnosti Perečynské centrum pro 

primární zdravotní péči se sídlem Národní náměstí 16, 892 00 Perečyn, Zakarpatská 

oblast, Ukrajina, IČ: 42080984 

d) uzavření darovací smlouvy o poskytnutí věcného humanitárního daru sanitní vůz 

Volkswagen Transporter 4x4 v hodnotě 370.199,50 Kč s Komunální neziskovou 

společností Perečynské centrum pro primární zdravotní péči se sídlem Národní náměstí 

16, 892 00 Perečyn, Zakarpatská oblast, Ukrajina, IČ: 42080984 dle předloženého 

návrhu 

Z: vedoucí odboru školství a kultury  

Příloha: Návrhy smluv 

 



310/2019 

č.j.:23423-19/OŠK-106-2019/std 

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 

 
uzavřená podle § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 159 zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů 

 
 

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:  Sporty Svitavy, z. s. 

Sídlo:   Svitavy, Lány, U Stadionu 937/17 

IČ:   26566605 

DIČ:   CZ26566605 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Svitavy 

Číslo účtu:  233340719/0300 

Jednající:  Ing. Josef Marek, předseda 

(dále jen „příjemce“) na straně druhé 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: 

 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

 

Předmětem  smlouvy,  v souladu  se  zákonem  č. 128/2000 Sb. o obcích  (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů,  a   zákonem  č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových 

pravidlech“), je účelové poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků města 

Svitavy na provoz a údržbu v roce 2019. 

 

 

Článek II. 

Výše poskytované dotace 

 

Dotace specifikovaná v čl. I smlouvy se poskytuje ve výši Kč 350.000,- Kč, slovy: 

třistapadesáttisíckorun, a poskytovatel dotaci uhradí na účet příjemce do 15 dnů po 

zveřejnění v registru smluv.  



     Článek III. 

Povinnosti příjemce 

Příjemce se zavazuje: 

a) použít dotaci výhradně v souladu s předmětem této smlouvy a k účelu 

specifikovanému v článku I, a to nejpozději do 31. 1. 2020   

b) vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání dotace 

c) oznámit neprodleně poskytovateli změnu všech identifikačních údajů uvedených 

v této smlouvě 

d) předložit poskytovateli nejpozději do 29. 2. 2020 prostřednictvím odboru školství a 

kultury Městského úřadu Svitavy vyúčtování dotace doložené fotokopiemi faktur 

s rozpisem dodávky, případně jiných dokladů prokazujících vynaložení výdajů 

e) případné nevyčerpané prostředky vrátit nejpozději ke dni vyúčtování na účet 

poskytovatele 

 

Článek IV. 

Kontrola, sankce 

 

1. V případě přeměny nebo zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen vrátit 

nevyčerpané prostředky spolu s vyúčtováním nejpozději do 30 dnů od účinnosti 

přeměny nebo zrušení příjemce na účet poskytovatele.  

 

2. Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném 

znění, kontrolou ověřovat hospodárnost a účelnost čerpání dotace včetně plnění 

podmínek této smlouvy. Ke kontrole je příjemce povinen předložit kontrolnímu 

orgánu poskytovatele veškeré účetní doklady související s čerpáním dotace. 

 

3. Příjemce je povinen splnit případná opatření, která mu budou uložena kontrolním 

orgánem poskytovatele na základě kontrol zaměřených na čerpání poskytnutých 

finančních prostředků, a to v termínu, rozsahu a kvalitě dle požadavků stanovených 

kontrolním orgánem. Příjemce finančních prostředků je povinen písemně informovat 

orgán, který mu opatření uložil, o splnění uložených opatření k nápravě.  

 

4. V případě, že údaje, na jejichž základě byla dotace poskytnuta, se ukázaly 

nepravdivými nebo neúplnými, nebo v případě nepředložení vyúčtování se smluvně 

stanoveném termínu, nebo v případě, že údaje uvedené ve vyúčtování se ukázaly 

nepravdivými nebo neúplnými, je příjemce povinen celou dotaci, nebo její část 

stanovenou poskytovatelem, vrátit na účet poskytovatele do jednoho měsíce od 

uplatnění tohoto požadavku poskytovatelem. 

 

5. Každé neoprávněné použití nebo zadržení poskytnutých finančních prostředků je 

považováno za porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona o rozpočtových 

pravidlech s následkem odvodu poskytnutých finančních prostředků zpět do rozpočtu 

poskytovatele. Neoprávněným použitím peněžních prostředků je jejich použití 

způsobem specifikovaným v ustanovení § 22 odst. 2 zákona o rozpočtových 

pravidlech. Zadržením finančních prostředků je porušení povinnosti vrácení 

poskytnutých prostředků podle článku III písm. e) této smlouvy. Odvod za porušení 

rozpočtové kázně odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků. 

Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně bude vyměřeno penále ve výši 1 

promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše odvodu.  



Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Příjemce prohlašuje a podpisem smlouvy stvrzuje, že bere na vědomí všechny 

podmínky čerpání finančních prostředků, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a 

zavazuje se k jejich plnění, stejně jako k plnění ostatních závazků vyplývajících mu 

z této smlouvy. 

 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 

dnem zveřejnění v registru smluv. 

 

3. Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků na 

základě dohody obou smluvních stran. 

 

4. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž obě mají platnost originálu a 

každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

 

5. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích: 

Poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace bylo 

schváleno Zastupitelstvem města Svitavy dne 15. 5. 2019. 

 

 

 

   

Ve Svitavách dne:                                                   Ve Svitavách, dne:  

za poskytovatele:                                                     za příjemce: 

 

 

………………………………….                            ……………………………………………. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAROVACÍ SMLOUV A 
                                                 VĚCNÝ DAR  -  HUMANITÁRNÍ POMOC 

 
dle ust. § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku, 
smluvní účastníci, jimiž jsou: 
 
 
Darující:            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 jako darující na straně jedné 
                                         

a 

 
Obdarovaný:  Komunální nezisková společnost 
   Perečynské centrum primární zdravotní péče 
Sídlo:   Národní náměstí 16, 892 00 Perečyn, Zakarpatská oblast, Ukrajina  
IČ:   42080984 
Bankovní spojení:    AT KB Privatbank MFO 312378  
Číslo účtu:                 26003053805916  
Jednající:  Didičin Jaroslav Michailovič, ředitel  
 
 
dále jen jako  obdarovaný na straně  druhé 
 

uzavírají tuto 
 

darovací smlouvu 
                             
                                                                                   Článek I. 
                                                                          Předmět darování 
 
1. Darující prohlašuje, že je výlučným vlastníkem movité věci, která je předmětem daru dle této 
smlouvy v rámci humanitární pomoci, a to použité sanitní vozidlo, která nemá obchodní hodnotu s 
tím, že pro celní ocenění byla hodnota tohoto použitého vozidla stanovena částkou: 370.199,50 Kč a 
hmotnost: 2.400 kg. 
  

Specifikace daru: 
 

č.  hmotnost  ціна 

1 Osobní automobil sanitní RZP s nástavbou 
použitý 

2400 kg 370.199,50 Kč 

 
Typ:     Volkswagen 7J0 Transporter 
VIN:     WV1ZZZ7HZEH010689 
Rok výroby:    2013 
Výrobce:  Volkswagen 
Zvláštní výbava:Nosítka Medirol včetně podvozku, matrace a podhlavníku, autorádio, ZVS 
Dárce potvrzuje, že vozidlo je ekologicky a toxikologicky čisté a je opotřebované do 50%. 
 



2.  Darující prohlašuje, že jeho vlastnické právo k předmětu daru (dále také jako “převáděné vozidlo”) 
je nesporné, jeho smluvní volnost není ničím omezena a je proto oprávněn předmět daru formou 
humanitární pomoci převést do vlastnictví obdarovaného.    
 
                                                                                   Článek II. 
                                                       Projev vůle smluvních stran - darování 
 
Darující touto smlouvou na obdarovaného bezplatně převádí vlastnické právo k věci specifikované v 
článku I. odst. 1 této smlouvy jako předmětu daru.  
 

Obdarovaný prohlašuje, že nabídku daru přijímá a věc specifikovanou v článku I. odst. 1 této smlouvy 
jako předmětu daru se zavazuje převzít do vlastnictví a používat jej k realizaci činnosti podle svého 
statutu.  
                                                                                   Článek III 
                                                                     Předání a převzetí daru  
 
K podpisu darovací smlouvy a k předání daru dojde nejdéle do dne 20.5.2019. Spolu s vozidlem 
budou obdarovanému předány doklady nezbytné pro jeho užívání a provoz.  
                                                                                                                  
                                                                                Článek IV. 
                                                       Prohlášení darujícího a obdarovaného  
 
1. Darující ujišťuje obdarovaného, že touto smlouvou převáděné vozidlo je ekologicky a toxikologicky 
čisté a je opotřebené do 50 %. 

2. Obdarovaný prohlašuje, že je dobře obeznámen s právním i faktickým stavem převáděného vozidla 
a v tomto stavu jej převezme do vlastnictví.  Dále obdarovaný prohlašuje, že je mu známa skutečnost, 
že touto smlouvou převáděné vozidlo je humanitární pomocí a jeho případný prodej je možný až po 
uplynutí pětileté lhůty od podpisu této smlouvy. 
 
                                                                                  Článek V. 
                                                                      Závěrečná ustanovení 
 
1.  Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními účastníky.  
2.  Tato smlouva v  je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, 2 x v českém jazyce, 2 x v ukrajinském 
jazyce, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu smlouvy obdrží každý ze smluvních účastníků 
dva stejnopisy smlouvy, 1 x v českém jazyce a 1 x v ukrajinském jazyce. 
3.  Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny pouze se souhlasem obou smluvních 
účastníků, a to formou písemného dodatku ke smlouvě.  
4.  Dárce i obdarovaný shodně prohlašují, že si tuto darovací smlouvu před jejím podpisem přečetli, 
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle. 
5. Uzavření darovací smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem města Svitavy dne 15.5.2019. 
 
 
Ve Svitavách dne …………………………2019                                                V Perečyně dne:……………………2019 
 
 
   
 
 
 
.................................................................            .................................................................                                            
                              darující                                                                                  obdarovaný 
                       Město Svitavy                                                                    Komunální nezisková společnost                      
              zastoupené starostou                                      Perečynské centrum primární zdravotní péče              
             Mgr. David Šimek                                                 zastoupený Didičin Jaroslav Michailovič                                                     



ДОГОВІР ДАРУВАННЯ 
МАТЕРІАЛЬНИЙ ДАР   –   ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА 

 
Відповідно до положень § 2055 і наст. закону № 89/2012 Зб., Цивільний кодекс, 
нижчезазначеного дня, місяця і року договірні учасники, а саме: 
 
Дарувальник:            місто Світави 
Юр. адреса:                     T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy , Чеська Республіка 
ІНН:                              00277444 
ІПН:                           CZ00277444 
Банківські реквізити:  АТ Komerční banka, a.s, філіал м. Світави 
Номер банк. рахунку:  520591/0100 
В особі:                Магістра Давіда Шімека, старости 
далі "Дарувальник" з однієї сторони, 
                                         

та 
 

Обдарований:   Комунальне некомерційне підприємство «Перечинський центр  
первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської міської 
ради 

Юр. адреса: пл. Народна буд.16, м. Перечин, Перечинський район, 
Закарпатська область,  89200 Україна  

ІНН:    42080984 
Банківські реквізити:    AT KB Приватбанк МФО 312378  
Номер банк. рахунку:  26003053805916  
В особі:   Дідичин Ярослав Михайлович, директор  

далі "Обдарований" з іншої сторони 
 

уклали наступний 
 

договір дарування 
 

                                                                                   Розділ І. 
                                                                          Предмет дарування 
 
1. Дарувальник заявляє, що він є виключним власником рухомої речі, яка складає предмет дару 
за цим договором у межах гуманітарної допомоги, а саме уживаного автомобіля швидкої 
допомоги, який не має комерційної вартості з умовою, що для митної оцінки вартість цього 
уживаного транспортного засобу була встановлена у розмірі 370.199,50 чеськ.крон і вагою 2400 
кг. 
 
Специфікація дару: 

№  вага   ціна 

1 Легковий автомобіль-фургон швидкої 
допомоги, уживаний 

2400 кг 370.199,50 
чеськ.крон 

 
Тип:  Volkswagen 7J0 – TRANSPORTER 4x4, 1968 cm3, 132 kW, diesel 
VIN:  WV1ZZZ7HZEH010689 
Рік виробництва:  2013 
Спеціальне обладнання: підрамник Medirol, включаючи шасі, матрац і підголівник, 
автомобільне радіо, ZVS 
Дарувальник підтверджує, що транспортний засіб є екологічно й токсикологічно чистим та 
зношеним до 50 %. 



2. Дарувальник заявляє, що його право власності на предмет дару (далі "транспортний засіб, 
який переводиться") є беззаперечним, його договірна свобода нічим не обмежена, а тому він 
має право перевести предмет дару формою гуманітарної допомоги у власництво 
обдарованого.    
 
                                                                                   Розділ ІІ. 
                                                       Прояв волі договірних сторін – дарування 
Дарувальник цим договором безоплатно переводить на обдарованого право власності на річ, 
специфіковану у розділі І п. 1 цього договору як предмет дару.  
 
Обдарований заявляє, що пропозицію дару приймає, а річ, специфіковану у розділі І п. 1 цього 
договору як предмет дару, зобов'язується прийняти у власність і використовувати її для 
здійснення діяльності відповідно до свого статуту.  

 
                                                                                   Розділ ІІІ 
                                                                     Передача і прийняття дару  
Підпис договору дарування і передача дару відбудуться не пізніше 20.05.2019. Разом із 
транспортним засобом обдарованому будуть передані документи, необхідні для його 
використання й експлуатації.  
                                                                                                                  
                                                                                Розділ IV. 
                                                       Заява дарувальника і обдарованого  
1. Дарувальник запевняє обдарованого, що транспортний засіб, який переводиться за цим 
договором, є екологічно й токсикологічно чистим  та зношеним до 50 %. 
2. Обдарований заявляє про свою добру обізнаність з правовим і фактичним станом дару, який 
переводиться, і в цьому стані він приймає його у власність. Крім того, обдарований заявляє про 
свою обізнаність із фактом, що транспортний засіб, який переводиться за цим договором, є 
гуманітарною допомогою, а його можливий продаж є можливий лише після закінчення 
п'ятирічного терміну з моменту підписання цього договору. 
 
                                                                                  Розділ V. 
                                                                      Заключні положення 
1. Цей договір вступає в силу від дня його підписання обома договірними учасниками.  
2. Цей договір виготовлено у чотирьох примірниках, 2 чеською мовою, 2 українською мовою, 
кожен з яких має силу оригіналу. Після підписання договору кожен з договірних учасників 
отримає два примірники договору, 1 чеською мовою й 1 українською мовою. 
3. Будь-які зміни і доповнення до договору можуть проводитися лише за згодою обох 
договірних учасників, а саме у формі письмового додатка до договору.  
4. Дарувальник і обдарований погоджено заявляють, що вони прочитали цей договір 
дарування перед його підписанням, що його було укладено після спільного обговорення 
відповідно до їхнього справжнього і вільного волевиявлення. 
5. Укладення договору дарування було схвалено Представництвом міста Світави 15.05.2019 р. 
 
 
м. Світави дата …………………………2019                           м. Перечин дата……………………2019 
 
дарувальник      обдарований 
Місто Світави                                                           Комунальне некомерційне підприємство                       
в особі старости                   «Перечинський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Перечинської 
міської ради в особі 

Мгр. Давід Шімек  Дідичин Ярослав Михайлович                                                     

 


