
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PŘISTROJOVÉ A NÁSTROJOVÉ
VYBAVENÍ ZUBNÍ ORDINACE

I. Smluvní strany

1. na straně jedné

Město Dolní Kounice
se sídlem: Masarykovo nám. 66/2, 664 64 Dolní Kounice
IČO: 00281701
zastoupené: ing. Radkou Formánkovou, starostkou
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 2620641/0100

Obec Nové Bránice
se sídlem: Nové Bránice 7, 664 64 Dolní Kounice
IČO: 00488224
zastoupené: Zdeňkem Kališem, starostou
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 13629641/0100

Obec Moravské Bránice
se sídlem: Moravské Bránice 325, 664 64 Dolní Kounice
IČO: 00488208
zastoupené: ing. Kamilem Ferdou, starostou
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 14525641/0100

Obec Mělčany
se sídlem: Mělčany 163, 664 64 Dolní Kounice
IČO: 00282081
zastoupené: ing. Davidem Fialou, starostou
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 14728641/0100

Obec Trboušany
se sídlem: Trboušany 113, 664 64 Dolní Kounice
IČO: 00365726
zastoupené: Jaromírem Kubantem, starostou
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 2022963309/0800

Obec Pravlov
se sídlem: Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice
IČO: 00488071
zastoupené: ing. Zdeňkem Kailem, starostou
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 2022962349/0800



Obec Němčičky
se sídlem: Němčičky 39, 664 66 Němčičky
IČO: 00488054
zastoupené: ing. Terezou Hanělovou, starostkou
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 102119061/0300

(dále jen „poskytovateľ‘)

a

2. na straně druhé

Stomatologie pod věží, s.r.o.
se sídlem: Mlýnská 1309, 671 72 Miroslav
Identifikační číslo: 17283248
Zastoupený: MDDr. Jaromír Zapletal
Registrace ve veřejném rejstříku: zapsaný v OR, sp. zn. C 129447 vedená u Krajského soudu v Brně
Bankovní spojení: Reiffeisen bank a.s.
Číslo účtu: 7841336002/5500
Telefon:
E-mail:
(dále jen „příjemce“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají podle *lOa a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů tuto smlouvu:

II. Preambule

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že se dohodly na tom, že příjemce otevře ordinaci zubního lékaře
a tuto ordinaci bude provozovat v prostorách zdravotního střediska na adrese Masarykovo náměstí
64/4, Dolní Kounice, PSČ: 664 64.

2. Příjemce podal Městu Dolní Kounice dne 1. 7. 2022 žádost o příspěvek na pořízení přístrojového a
nástrojového vybavení do nové zubní ordinace ve výši 1.000.000,- Kč. Finanční prostředky budou
použity na nákup přístrojového, nástrojového a materiálového vybavení zubní ordinace. Investiční
část 23 %‚ provozní část 77 %

3. K poskytnutí finančního příspěvku do výše požadované dotace se zavázaly tyto obce:
. Město Dolní Kounice, IČO: 00281701
. Obec Nové Bránice, IČO: 00488224
. Obec Moravské Bránice, iČo: 00488208
. Obec Mělčany, IČO: 00282081
. Obec Trboušany, IČO: 00365726
. Obec Pravlov, IČO: 00488071,
. Obec Němčičky IČO: 00488054.

Každá z výše uvedených obcí poskytne příjemci dotaci v poměrné výši dle počtu obyvatel obce, tak
aby celková výše dotace poskytnutá všemi obcemi činila 1.000.000,- Kč. Poměrná výše
poskytované dotace ze strany jednotlivých obcí na straně poskytovatele je uvedena v příloze č. 1
této smlouvy.
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4. Poskytnutí dotace dle této smlouvy je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, s ohledem na potřebu zajištění veřejné zdravotní péče pro občany
poskytovatele.

5. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou finanční
podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

Ill. Výše a účel dotace

1. Poskytovatel poskytuje příjemci účelově vymezenou dotaci z rozpočtů obcí (uvedených v či. II.,
bodě 3) v souhrnné výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a to za účelem úhrady
kupní ceny na koupi nových přístrojů, nástrojů a materiálového vybavení ordinace zubního lékaře.

IV. Způsob poskytnutí dotace

1. Dotace v celkové výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) bude jednotlivými obcemi
na straně poskytovatele poukázána v poměrné výši dle přílohy č. 1 příjemci do 30 kalendářních
dnů od uzavření této smlouvy, a to formou bezhotovostních převodů na bankovní účet příjemce
uvedený výše v této smlouvě. Platby budou opatřeny variabilním symbolem (Ičo obce).

2. Příjemce podpisem této smlouvy dotaci ve stanovené výši přijímá a souhlasí s poskytnutím dotace
výše uvedeným způsobem.

V. Povinnosti příjemce

1. Příjemce je oprávněn poskytnutou dotaci použít pouze v souladu s touto smlouvou k úhradě
nákladů prokazatelně souvisejících s realizací účelu dotace stanoveným v či. Ill této smlouvy, tedy
k zaplacení kupní ceny za koupi nových přístrojů, nástrojů a materiálového vybavení ordinace
zubního lékaře.

2. Příjemce je povinen vyčerpat peněžní prostředky maximálně do 31.12.2022. Prostředky dotace
nelze převádět do roku následujícího.

3. Příjemce se zavazuje poskytnutou dotací použít maximálně hospodárným způsobem v souladu se
zásadami účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti (3E).

4. Z dotace lze zpětně financovat náklady, které již byly na nákup nových přístrojů, nástrojů a
materiálového vybavení ordinace zubního lékaře vynaloženy před podpisem této smlouvy.
Příjemce je rovněž oprávněn z poskytované dotace uhradit mimořádnou splátku úvěru, který si
příjemce zajistil za účelem nákupu nových přístrojů, nástrojů a materiálového vybavení ordinace
zubního lékaře.

5. Příjemce není oprávněn dotaci poskytnout jiným právnickým nebo fyzickým osobám (pokud nejde
o úhrady spojené s realizací účelu, na který byly poskytnuty), na dary, pohoštění, mzdy pracovníků
nebo funkcionářů příjemce či příjemce samotného, penále, úroky z úvěrů, náhrady škod, pojistné,
pokuty, úhrady dluhu apod., pokud není stanoveno jinak.

6. Příjemce je povinen provést a předložit poskytovateli do 31.1.2023 závěrečné finanční vypořádání
dotace. Finanční vypořádání opatří statutární orgán příjemce svým podpisem.

7. Při finančním vypořádání předloží příjemce kopie veškerých účetních záznamů, zejména dokladů
vztahujících se k poskytnuté dotaci. Ke každému účetnímu dokladu musí být přiložen doklad o jeho
úhradě (bankovní výpis či pokladní doklad). Účetní operace související s poskytnutou dotací musí
být odděleně identifikovatelné od ostatních účetních operací v účetnictví příjemce.

8. Na vyžádání předloží příjemce poskytovateli k nahlédnutí originály veškerých účetních záznamů ve
výši vyčerpaných peněžních prostředků poskytnuté dotace. Účetní doklady, zejména faktury, tj.
účet za provedenou práci nebo zboží, které bylo dodáno, musejí být označeny identifikací dotace
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(zkráceným názvem dotace apod.). Poskytovatel je oprávněn si pořídit fotokopie těchto účetních
dokladů pro účely evidence a archivace. Doklad o úhradě zálohy nebo dílčí platby bez vyúčtování
této platby nelze považovat za doklad k závěrečnému finančnímu vypořádání dotace
a za uznatelný výdaj.

9. Nevyčerpané finanční prostředky dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději do termínu
předložení závěrečného finančního vypořádání dotace, a to formou bezhotovostního převodu na
účet poskytovatele v záhlaví. Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky,
jestliže odpadne účel, na který je dotace poskytována, a to do 14 kalendářních dnů ode dne,
kdy se příjemce o této skutečnosti dozví.

10. Příjemce je povinen průběžně informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly
při vymáhání zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici
věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky.

11. Příjemce je zejména povinen oznámit poskytovateli do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy došlo
k události, skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcovo sloučení 5 jiným
subjektem, změnu statutárního orgánu příjemce, změnu vlastnického vztahu konečného příjemce
kvěciapod.

12. Prokáže-li se po poskytnutí dotace, že tato naplňuje znaky veřejné podpory dle č. 107 až 109
Smlouvy o fungování Evropské unie, zavazuje se příjemce poskytnutou podporu neprodleně vrátit
zpět na účet poskytovatele, a to včetně úroků stanovených Komisí.

13. Příjemce prohlašuje, že mu nejsou známé žádné okolnosti bránící poskytnutí a přijetí dotace.

Vl. Závazek příjemce

1. Příjemce se zavazuje v souvislosti s poskytnutím dotace provozovat ordinaci zubního lékaře na
adrese Masarykovo náměstí 64/4, Dolní Kounice, PSČ: 664 64, minimálně po dobu 8 let ode dne
vydání Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb Krajským úřadem
Jihomoravského kraje za účelem provozování zdravotnického zařízení v oboru zubní lékařství.

2. Příjemce se zavazuje v době od zahájení provozu ordinace zubního lékaře do 31. 12. 2023
oslovovat a přednostně přijímat do péče (evidovat) pacienty s trvalým pobytem v katastrálním
území obcí uvedených v čI. II odst. 3 této smlouvy, s výjimkou stávajících pacientů příjemce (max.
200), a to při zachování všech povinností příjemce vyplývajících ze zákona č. 372/2011 Sb., o
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění
pozdějších předpisů.

VII. Porušení povinností příjemce

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě kdy příjemce nesplní některou ze svých povinností
stanovených v či. V odst. 3 až 12, případně poruší jinou povinnost nepeněžité povahy vyplývající ze
smlouvy, nespočívající však v neoprávněném použití prostředků, považuje se toto jednání
za porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení ~ 22 zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů. Příjemce je v tomto případě povinen provést odvod za porušení rozpočtové
kázně ve výši 5 % poskytnutých finančních prostředků, dle této smlouvy, do rozpočtu jednotlivých
obcí na straně poskytovatele, a to nejpozději do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy na adresu
příjemce uvedenou v záhlaví této smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že příjemce poruší svoji povinnost vyplývající z článku V.
odst. 1 této smlouvy, zejména že nepoužije poskytnutou dotaci ke stanovenému účelu, tedy
k zaplacení kupní ceny za koupi nových přístrojů, nástrojů a materiálového vybavení ordinace
zubního lékaře, považuje se toto jednání za porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení * 22
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je v tomto případě povinen
provést odvod za porušení rozpočtové kázně v celkové výši poskytnuté dotace dle této smlouvy,
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do rozpočtu jednotlivých obcí na straně poskytovatele a to nejpozději do 30 dnů ode dne doručení
písemné výzvy na adresu příjemce uvedenou v záhlaví této smlouvy.

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že příjemce poruší svoji povinnost vyplývající z článku Vl.
odst. 1 této smlouvy, tedy nebude provozovat ordinaci zubního lékaře Po dobu 8 let ode dne vydání
Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, považuje se toto jednání
za porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení ~ 22 zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů. Příjemce je v tomto případě povinen provést odvod za porušení rozpočtové
kázně, příjemce je povinen vrátit poskytovateli poměrnou část dotace odpovídající zbývající době
do dovršení lhůty 8 let ode dne vydání Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních
služeb, Po kterou nebude příjemce dále provozovat ordinaci zubního lékaře podle této smlouvy.
Poměrnou část dotace je příjemce povinen vrátit do rozpočtu jednotlivých obcí na straně
poskytovatele nejpozději do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy na adresu příjemce uvedenou
v záhlaví této smlouvy. Za porušení této podmínky se nepovažuje přerušení provozu s písemným
souhlasem poskytovatele nebo po dobu trvání okolností bránicí v provozování ordinace z důvodu
vyšší moci (např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod.).

4. Veškeré platby v důsledku porušení povinností příjemce provede příjemce formou
bezhotovostního převodu na účty jednotlivých obcí na straně poskytovatele uvedené v záhlaví této
smlouvy.

VIII. Kontrola

1. V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů je poskytovatel dotace
oprávněn kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta. Tuto kontrolu
vykonávají pověření zaměstnanci poskytovatele a členové příslušných kontrolních orgánů
poskytovatele.

2. Příjemce je v rámci výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto článku povinen umožnit kontrolu
a předložit kontrolním orgánům poskytovatele k nahlédnutí veškeré průkazné účetní záznamy
týkající se daného účelu a poskytnuté dotace.

3. Za dodržení účelu, na který byla dotace poskytnuta a za pravdivost a správnost závěrečného
finančního vyúčtování odpovídá osoba oprávněná jednat jménem příjemce.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Příjemce je povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat poskytovatele O jakékoliv změně
v údajích uvedených v této smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které mají nebo by
mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle této smlouvy.

2. Pokud tato smlouva či zvláštní obecně závazný předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy
dle této smlouvy zákonem č~89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Tato smlouva nabývá platnosti a ~účinnosti podpi~ém smluvních stran a je vyhotovena v osmi
stejnopisech, z nichž jeden obd~ží~příjemce. a Po jednom obdrží jednotlivé obce na straně
poskytovatele. ‘... .

4. Tato smlouva byla uzavřena na základě svobodné a vážné vůle, což smluvní strany stvrzují svými
podpisy.

5. V případě, že se některá ustanovení této smlouvy stanou neplatnými nebo neúčinnými, zůstává
platnost a účinnosti ostatních ustanovení této smlouvy zachována. Smluvní strany se zavazují
nahradit takto neplatná nebo neúčinná ustanovení ustanoveními jejich povaze nejbližšími
s přihlédnutím k vůli smluvních stran dle předmětu této smlouvy.
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6. Doložka: O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodla v souladu s ustanovením
~ 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstva
jednotlivých obcí. Datumy a čísla usnesení jednotlivých zastupitelstev jsou uvedeny u podpisů
smluvních stran.

7. Přílohy: 1. Tabulka se stanovením poměrné výše dotace jednotlivých obcí na straně
poskytovatele.

Podpisy:

-.Mesto Dolni Kounice

Jméno: Ing. Radka Formánková ..‚ř ~
Funkce: starostka

Datum

Místo: .i~‘
Uzavření této Smlouvy bylo schváleno nadpoloviční většinou hlasů všech členů Zastupitelstva města
Dolní Kounice dne 1~~?4~-pod číslem usnesení

Obec Nové Bránice

Jméno: ZdeněkK~

Funkce: starosta

Datum:

Místo: ~

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno nadpoloviční většinou hlasů všech členů Zastupitelstva obce
Nové Bránice dne pod číslem usnesení ....~ť‘Ĺ‘

Obec Moravské Bránice o ~3 E C
Jméno: Ing. Kamil Ferda

Funkce: starosta ‘.

Datum: .~ &

Místo:

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno nadpoloviční většinou hlasů všech členů Zastupitelstva obce
Moravské Bránice dne~ pod číslem usnesení

Obec Mělčany

Jmeno: Ing. David Fiala B•EC MĚLČA~~1
Funkce: starosta 664 64 Dolní Kounice

Datum: okres Brno - venkov
‚-ILf 1

Místo ‘-‘

Uzavření této S Iouvy~yIo schváleno nadpoloviční~vě ~nou hlasů všech členů Zastupitelstva obce
Mělčany dne pod číslem usnesení
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Obec Trboušany ĺi“ ~ Obcc Trboušany

Jméno: Jaromír Kubant / íhOuš~ny 113,66464
‘gt~9 (~‚-~) OO36572~

Funkce. starosta 3-

Datum

Místo

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno nadpoloviční .~ětšinou hlasů všech členů Zastupitelstva obce
Trboušany dne 1~3É.~0 ‚ pod čís m usnesení

Obec Pravlov

Jméno: Ing. Zdeněk Kaji

Funkce: starosta ~‘ ‚‘RA1,

Datum L~O~1

Uzavreni tet,? Smlouvy bylo schva vicni vetsinou hlasu vsech clenu Zastupitelstva obce
Pravlov dne i.., pod číslem usneseni

Obec Němčičky

Jméno: Ing. Tereza Hanělová 2~..
Funkce starostka IČO 00488054

Datum:~

Místo

Uzavření této Smiouv bylo schváleno nadpoloviční vě šinou hlasů všech členů Zastupitelstva obce
Němčičky dne “4~-pod číslem usnesení~

Stomatologie pod věží, s.r.o ľ ‘:;.,‘ ‚

Jméno: MDDr. Jaromír Zapi tomatologle pod věží, s.r.o.
‚ Iýnská 1309, Miroslav 671 72

Funkce:jednatel iČ: 17283248
Tel.: +420 792 16 888

Datum ( e-mail: dr.zapletal@centrumcz

Místo:
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Příloha č. 1:
Stanovení poměrné výše dotace jednotlivých obcí pro zubní ordinaci

počet obyvatel příspěky obcí
obec rok 2022 podíl 1 000 000,00 Kč
DolníKounice 2461 41,20% 412021Kč
Nové Bránice 746 12,49% 124 895 Kč
Moravské Bránice 958 16,04% 160 388 Kč
Mělčany 474 7,94% 79 357 Kč
Trboušany 370 6,19% 61 945 Kč
Pravlov 646 10,82% 108 153 Kč
Němčičky 318 5,32% 53 240 Kč
celkem 5973 1 000 000,00 Kč


