Smlouva o poskytnutí příspěvku

č. SML/0067/20

dle § 31, odst. 1, písm. e, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů v platném znění

Město Koryčany
Náměstí 401, 768 05 Koryčany
zastoupeno Ing. Hanou Jamborovou, starostkou
IČ:00287334

(dále jen „Město“)

poskytovatel příspěvku
a

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

K Majáku 5001,760 01 Zlín
zastoupena Ing. Bronislavem Malým, ředitelem
IČ:70934860
(dále jen „ŘSZK“)
příjemce příspěvku

uzavírají smlouvu o poskytnutí příspěvku na stavební akci
„Silnice 11/432: Jestřabice - hranice kraje ZL/JM“

I.
Zlínský kraj je vlastníkem silnice 11/432 a jejich součástí. Společným zájmem vlastníka silnice
a Města je rekonstrukce silnice v celkové délce 1,505 km včetně vybudování dvou nástupišť
autobusových zastávek a souvisejících stavebních objektů.
Výkonem funkce investora je pověřená příspěvková organizace Ředitelství silnic Zlínského
kraje.

II.
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace ZK se sídlem ve Zlíně, jako
organizace oprávněná hospodařit se svěřeným majetkem ve vlastnictví zřizovatele - se

silnicemi II. a III. třídy vč. součástí a příslušenství - uzavřela dne 11.7.2019 s městem

Koryčany „Dohodu č. SML/0361/19 o společném postupu přípravy a realizaci stavby
„Silnice 11/432: Jestřabice - hranice kraje ZL/JM“
V či. IV., bodu 4.1, odrážky páté výše citované dohody přijalo Město závazek podílet se
vlastními finančními prostředky na financování níže uvedeného stavebního objektu.
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III.

Stavební objekt:
SO 102

•

- Nástupiště autobusových zastávek

130 000,- Kč

Předpokládané rozpočtové náklady celkem vč. DPH

IV.

Město se zavazuje k poskytnutí příspěvku na vybudování dvou autobusových zastávek
(levostranné a právo stranně) v extravilánu města Koryčany, místní části Jestřabice. Město
poukáže finanční prostředky ve výši 130 000,- Kč na účet Ředitelství silnic Zlínského kraje,
p.o. vedený u České spořitelny, a. s., se sídlem v Praze, č. ú. 3464732/0800. Termín realizace

a cena vybraného zhotovitele stavby budou upřesněny dodatkem k této smlouvě.
Termín zahájení realizace akce se předpokládá nejdříve v roce 2022.
ŘSZK se zavazuje:

■

použít poskytnuté finanční prostředky k účelu specifikovanému v článku II.,

■

vést pro kontrolu účelovosti o čerpání a užití poskytnutých finančních prostředků

účetní evidenci odděleně od ostatních zdrojů a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,
■

o účetnictví ve znění pozdějších předpisů,
do 60 dnů ode dne kolaudace provést vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.

Zastupitelstvo Města Koryčany schválilo poskytnutí finančních prostředků svým usnesením č.

8/4/19 ze dne 20.6.2019. Tuto smlouvu o poskytnutí příspěvku schválilo Zastupitelstvo Města
Koryčany usnesením č. ../ze dne . íkV. .t-. ý-k-ý....
V.

1. V ostatním se právní vztah řídí platnými právními předpisy.

2. Tato smlouva je platná dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Účinnosti smlouva nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv postupem uvedeným v
zákoně č. 340/2015

Sb. ŘSZK zajistí zveřejnění smlouvy v registru smluv a tuto

skutečnost neprodleně oznámí poskytovateli příspěvku.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí
této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.

Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Smluvní strany prohlašují, že obsahu smlouvy porozuměly a smlouvaje uzavírána z jejich

svobodné a pravé vůle.

5. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý účastník smlouvy obdrží
dva stejnopisy.

Ve Zlíně dne ....!.5/05; 2020

VKoryčanechdne

Cedit Jstvi silnic Zlínského kraje,

příspěvková organizace

K. Majáku 5001. 760 01 Zlín
-14-

Ing. Ifana Jamborová

starostka

Zveřejněno dne: 25.5.2020
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