Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí dotace (finančního příspěvku) z rozpočtu města Třeboně
Město Třeboň
IČ: 00247618
se sídlem Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
zastoupené PaedDr. Janem Váňou, starostou města
bankovní spojení: Česká spořitelna, číslo účtu XXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „poskytovatel“)
a
Jihočeská hospodářská komora
IČ: 48208248
se sídlem Husova tř. 1846/ 9, 370 01 České Budějovice
zastoupená Ing. Miroslavem Dvořákem, předsedou představenstva
Oblastní hospodářská komora Třeboň
zastoupená Ing. Lubomírem Skálou, předsedou Rady oblasti Třeboň
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích odd. A, vl. 2278
bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu XXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto veřejnoprávní smlouvu:
Preambule
Obě smluvní strany vyjadřují společný zájem na vytváření podmínek pro rozvoj podnikání ve městě
a v regionu. Za důležité považují rovněž prohloubení vzájemné důvěry a spolupráce včetně koordinace
společných aktivit města Třeboně a podnikatelské veřejnosti. Město Třeboň uznává Jihočeskou
hospodářskou komoru jako reprezentanta podnikatelské samosprávy regionu. Jihočeské hospodářská
komora potvrzuje svoji připravenost podílet se na záměrech města Třeboně zaměřených na rozvoj regionu,
zlepšování infrastruktury a zlepšování podmínek života a podnikání.
I. Předmět smlouvy
1) Předmětem této veřejnoprávní smlouvy (dále jen „smlouva“) je poskytnutí dotace (finančního
příspěvku) příjemci pro rok 2020 ve výši 75.000,00 Kč (slovy: sedmdesát pět tisíc korun českých)
na pokrytí provozních nákladů souvisejících s provozem kanceláře potřebných k poskytování
služeb Jihočeské hospodářské komory podnikatelským subjektům nebo občanům a k činnosti
Oblastní hospodářské komory v Třeboni, a to v kalendářním roce 2020.
2) Předmětem této smlouvy je také rozšíření a podpora vzájemné spolupráce smluvních stran, když
její rozsah je stanoven v příloze č. 1, jakožto nedílné součásti této smlouvy. Vzájemná spolupráce
je založena na koordinaci činnosti městského úřadu v Třeboni a kanceláře Oblastní hospodářské
komory v Třeboni. K jednání v konkrétních záležitostech jsou obě strany oprávněny zmocnit v rámci
své působnosti příslušné pracovníky a odborníky. Rozsah spolupráce specifikovaný v příloze č. 1
této smlouvy je stanoven pro kalendářní rok 2020.
II. Základní ustanovení
1) Dotace (finanční příspěvek) dle čl. I odst. 1) této smlouvy se poskytuje výhradně za účelem, který
je vymezen v čl. I této smlouvy.
2) Poskytované peněžní prostředky budou vyplaceny na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví
této smlouvy, a to do 30 dnů od podpisu smlouvy, a to jednorázově.
3) Na poskytnutí dotace (finančního příspěvku) nevzniká právní nárok.
4) Účelu, na který jsou poskytované peněžní prostředky specifikované v čl. I. této smlouvy určeny, má
být dosaženo nejpozději do 31.12.2020.
III. Povinnosti příjemce
1) Příjemce je povinen čerpat poskytované peněžní prostředky v souladu s touto smlouvou a
obecnými právními předpisy.
2) Příjemce je povinen ve stanoveném termínu do 31.01.2021 předložit vyúčtování peněžních

prostředků poskytnutých poskytovatelem podle čl. I. této smlouvy a příslušných ustanovení zákona
o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vyúčtování bude obsahovat zprávu o
plnění jednotlivých bodů uvedených v příloze č. 1 smlouvy a kopie účetních dokladů prokazujících
čerpání poskytnutých peněžních prostředků.
IV. Další ujednání
1) Pokud bude objektivně zjištěno, že poskytnuté peněžní prostředky byly použity jinak, než je
uvedeno v čl. I. této smlouvy, uloží poskytovatel příjemci peněžních prostředků v souladu s § 22
zákona č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, povinnost odvodu poskytnutých peněžních prostředků zpět do rozpočtu města
(poskytovatele), a to ve výši poskytnutých peněžních prostředků.
2) Poskytovatel je oprávněn provádět kontrolu užití poskytnutých peněžních prostředků u příjemce
peněžních prostředků (dotace) v souladu s § 9, odst. 2, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
3) Je-li příjemcem dotace právnická osoba, je tato právnická osoba v případě přeměny nebo zrušení
s likvidací povinna takovou skutečnost neprodleně oznámit poskytovateli dotace. Poskytovatel
peněžních prostředků si v tomto případě vyhrazuje právo rozhodnout, jak bude s takovou dotací
dále nakládáno. Právnická osoba, u které dochází k přeměně nebo zrušení s likvidací, je povinna
takové rozhodnutí poskytovatele respektovat resp. vykonat.
V. Závěrečná ustanovení
1) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží tři vyhotovení
a příjemce jedno vyhotovení.
2) Změna nebo doplnění této smlouvy může být uskutečněna pouze písemným dodatkem k této
smlouvě.
3) Případné spory se smluvní strany zavazují řešit nejprve vzájemnou dohodou.
4) Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Třeboně dne 29.06.2020 usnesením
č. 51/2020-13.
5) Tato smlouva se stává platnou a účinnou dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je-li smlouva
zveřejněna v registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.
6) Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily a že smlouva plně vyjadřuje
jejich pravou a svobodnou vůli. Příjemce souhlasí se zpracováním jeho údajů poskytovatelem
s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Tento
souhlas je příjemcem poskytován pro vnitřní potřeby poskytovatele a dále pro účely informování
veřejnosti o jeho činnosti. Poskytovatel i příjemce berou na vědomí, že tato smlouva bude
zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a souhlasí
se zveřejněním celého obsahu smlouvy. Smlouvu zveřejní poskytovatel.
Smluvní strany shodně prohlašují, že hodnota předmětu smlouvy je ve výši 75.000,00 Kč.

V Třeboni dne 10.07.2020

V Třeboni dne 20.07.2020

Město Třeboň

Jihočeská hospodářská komora

……………………………………..
PaedDr. Jan Váňa, starosta
za poskytovatele

……………………………………………….
Ing. Miroslav Dvořák, předseda představenstva
za příjemce

Příloha č. 1: Vymezení rozsahu vzájemné spolupráce smluvních stran
A) Spolupráce poskytovatele a příjemce:
-

spolupráce při zajišťování informací o městě Třeboni potřebných pro investory
spolupráce při řešení problematiky zaměstnanosti, aktivní spolupráce s ÚP, členství v „Poradním
sboru“ ÚP JH
spolupráce s ŽÚ
reagování na nové podněty a aktivity představitelů města Třeboně, v případě potřeby iniciovat
společná tematicky nebo oborově zaměřená setkání s podnikateli
spolupráce a podpora akcí, které budou zaměřené na třeboňskou veřejnost formou distribuce na
své členy (příjemce), propagací akcí ve svých publikacích a webu (příjemce i poskytovatele)
účast zástupců příjemce v komisích pro výběrová řízení – delegování vhodného
nezainteresovaného odborníka do komise (v souladu se zákonem o veřejných zakázkách)
zařazení e-mailové adresy ustanoveného zástupce poskytovatele do členské databáze příjemce
z důvodu zajištění pravidelných kontrol činnosti příjemce zasíláním všech členských informací
pravidelné roční aktualizace probíhajících projektů a spolupráce a jejich společné hodnocení
aktivní účast v komisi města Třeboně (komise Zdravé město)
setkávání a úzká spolupráce se školami v regionu
spolupráce s Lékařskou službou první pomoci v Třeboni

B) Podporované služby příjemcem podnikatelským subjektům a občanům:
-

-

poskytování služeb a zasílání pravidelných informací členům příjemce, nečlenským firmám
poskytovat služby na základě jejich oslovení příjemcem
zpracovávání veškerých podnikatelských dotazů projektem InMP
pravidelné zasílání informací o možnosti čerpání financí z EU
vydávání - ATA karnetů, certifikátů o původu zboží (celní služby) – centrála příjemce
služby CZECH POINT – vydávání ověřených výpisů veřejné správy ISVS
vidimace, legalizace
datové schránky
základní registry (výpisy z registru osob, výpisy z registru obyvatel, …)
elektronické mýtné
nabídky a poptávky firem a jejich zařazení do informačních systémů příjemce
zvýhodněné služby komorových právníků
zvýhodněné vstupné na seminářích s různými podnikatelskými tématy
nabídka setkávání s představiteli státní správy a samosprávy, vlády
navazování spolupráce se zahraničním
pořádání konzultačních dnů se zahraničními partnery
navazování a rozšiřování styků s komorami a obdobnými institucemi v zahraniční především
z hlediska rozvoje regionu
organizování setkání podnikatelů dle oborů podnikání za účasti představitelů města Třeboně
poskytování elektronické inzerce v Infoservisu příjemce – v rámci oblasti Třeboň zdarma
organizace diskusních fór s politiky a se zástupci města Třeboně
navazování komunikace s městy
pravidelné setkávání podnikatelů s představiteli města Třeboně
reprezentace a koordinace společných zájmů členů komory vůči správním úřadům a orgánům
územní samosprávy, vyjadřování se k jejich legislativním návrhům s jejím opatřením zejména
z hlediska komplexního posouzení ekonomických důsledků pro hospodářskou sféru
vedení a správa databáze členských firem a dalších podnikatelských subjektů
informace o možnostech účasti na výstavách
podporování zařízení pro přípravu mládeže a k výkonu povolání
podpora malého a středního podnikání (MSP)
reagování na nové podněty podnikatelů

