VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o poskytnutí dotace
č.P-01/17

Účastníci, kterými jsou
Město Trutnov, IČ 00278360, Slovanské náměstí 165, Trutnov,
číslo b.ú.: 124601/0100,
zastoupené starostou panem Mgr. Ivanem Adamcem, na straně jedné jako poskytovatel
a
SJM Ing. Aleš Havlák, Růžová 951/13, Nové Město, 11000 Praha 1, a Dita Havláková
Moravská 1079/17, Vinohrady, 12000 Praha 2
Číslo b.ú.: 7378093028/2700, majitel, Ing. Aleš Havlák, Růžová 951/13, , 11000 Praha 1,
zastoupení Eliškou Havlákovou, tel. 728 648 207, na straně druhé jako příjemce,

uzavírají podle zákonů č. 128/2000 Sb. a č. 250/2000 Sb. ve zněních pozdějších předpisů
(podpůrně též podle Občanského zákoníku) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace takto:
1.
a) Město Trutnov poskytuje příjemci dotaci ve výši 190.245 Kč
(slovy: jednostodevadesáttisícdvěstěčtyřicetpětkorunčeských), maximálně však ve výši 40%
z celkových nákladů díla dle písm. c).
b) Poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo města Trutnov na svém
zasedání dne 02.05.2017 svým usnesením č. 2017 -???/2.
c) Dotace je v souladu s § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. poskytována dle Zásad č.1/2016
o poskytování a čerpání dotací z prostředků města Trutnov z programu na opravu podloubí
MPZ Trutnov, k nimž se příjemce přihlásil svojí žádostí dne 12.04.2017, jejímž předmětem je
záměr opravy podloubí domu č.p. 66, Bulharská ulice v Trutnově (dále jen „dílo“).
2.
Dotace bude poukázána na výše uvedený účet p. Havláka do 14 dnů po kontrole dokončeného
díla (opravy podloubí) a schválení předloženého řádného vyúčtování provedených prací
poskytovatelem.
3.
Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci výlučně k výše uvedenému účelu v souladu se
zásadami hospodárnosti, efektivnosti a účelovosti ve smyslu Zákona č. 320/2001 Sb., O
finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž je povinen plnit a dodržovat pravidla
stanovená Zásadami č.1/2016 o poskytování a čerpání dotací z prostředků města Trutnov,
konkrétně příspěvků na opravu podloubí MPZ Trutnov (dále jen „Zásady“). Příjemce
prohlašuje, že se seznámil s obsahem Zásad a zavazuje se Zásady i podmínky této smlouvy
plnit a dodržovat.
4.
Příjemce je povinen po dokončení opravy podloubí předat městu Trutnov (Odboru rozvoje
města MěÚ) vyúčtování provedených prací včetně dokladů o jejich uhrazení spolu s kopiemi
účetních dokladů a zavazuje se, že tak učiní nejpozději do 15.11. toho roku, kdy byla

dotyčnému žadateli účelová dotace schválena zastupitelstvem města. Město Trutnov je
oprávněno ke kontrole použití dotace, a to i v průběhu roku následujícího.
5.
V případě přeměny příjemce nebo jeho zrušení s likvidací přecházejí práva a povinnosti
vyplývající z této smlouvy i na právní nástupce příjemce.
6.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou stranu.
Zástupci účastníků prohlašují, že jsou oprávněni účastníky zastupovat a je zavazovat.

V Trutnově dne

.....05.2017

..............................................................................
město Trutnov – Mgr. Ivan Adamec, starosta

...........................................................................
příjemce

