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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

uzavřená podle ustanovení § 159 a násl. Č. 500/2004 Sb., správní řád a ustanovení § 10a zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, mezi smluvními stranami:

Obec Babylon
se sídlem obecního úřadu Babylon 27, 344 01Domažlice, IČO: 00572551
zastoupená Pavlem Bambáskem, starostou obce

(dále jen ,,poskytovatel")

a

Obec Bublava
se sídlem Bublava 389, 358 01 Kraslice, IČO: 00259268
zastoupena arostkou obce

(dále jen upř/)'emce ")

Článekl.
Předmět smlouvy

1.1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci dotaci ve smyslu ustanovení
§ 10a odst. 1 pÍsm. b) zákona č. 250/2000 Sb., ve výši sjednané v ČI. Ill této smlouvy k účelu
stanoveném v ČI. ll této smlouvy (dále jen ,,dotace") Příjemce se zavazuje dotaci použit
pouze ke sjednanému účelu a splnit další povinnosti plynoucI pro něho z této smlouvy.

Článek ||.
Účel dotace

2.1. Dotace je poskytována za účelem příspěvku do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava
vyhlášené Karlovarským krajem a podporované Svazem měst a obci České republiky

2.2. Příjemce je povinen použít dotaci pouze k účelu specifikovanému v odst. 2.1. této smlouvy
za niže uvedených dop|ňujÍcÍch podmínek. Poskytnuté finanční prostředky nesmí být
použity k jinému účelu a musí být použity pouze v souladu s písemnou žádosti příjemce ze
dne 17. 7. 2019, která tvoří přílohu této smlouvy.

2.3. Peněžní prostředky dotace nesmí příjemce poskytnout jiným právnickým nebo fyzickým
osobám, pokud nejde o úhrady spojené s realizací účelu, na nějž byla dotace poskytnuta.

Článek III.
výše čerpáni dotace

3.1. Poskytovatel poskytne příjemci jednorázovou dotaci ve výši 2 000,- KČ (slovy: dva tisíce
korun českých).
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3.2. Dotace bude poskytnuta formou bezhotovostního bankovního převodu na účet příjemce
č. 115-9669510257/0100, vedený u Komerční banky, a to do 30 dnů od podpisu této
smlouvy.

3.3. Příjemce prohlašuje, že není plátcem DPH.

Článek IV.
Závěrečná ustanoveni

4.1. Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě výslovně neupravená se řIdí
přIslušnými právními předpisy, zejména zákonem o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, správním řádem a občanským zákoníkem.

4.2. příjemce je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o své přeměně
(fúzi, rozděleni apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce přecházejí práva
a povinnosti z této smlouvy na právního nástupce.

4.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla bez jakéhokoliv omezeni,
včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě uvedených, zveřejněna na oficiálnIch
webových stránkách obce Babylon, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní
strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemstvi
ve smyslu § 504 občanského zákoníku a uděluji svoleni k jejich užiti a zveřejnění bez
stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

4.4. Zastupitelstvo obce Babylon schválilo usnesením ze dne 19. 11. 2019 č. 11/2019 poskytnuti
dotace v dané výši.

4.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží
každá ze smluvních stran.

4.6. Smluvní strany shodně prohlašujI, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si
smlouvu před jejím podpisem přečetly, rozumí jia s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavÍrajÍ
svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojuji své vlastnoruční podpisy.

4.7. Tato smlouva byla schválena dne 19. 11. 2019 usnesením č. 11/2019 zastupitelstva obce
Babylon.

V Babylonu dne A6. d. 'y C—-,
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í OBEC BUBLAVA
Bublava č.p. 389, 358 01 Kraslice IČ: 00259268 tel.: +420 352 686 221, +420 352 686 251,

e-mail: urad@,obecbub1ava.cz

Č. j. 729/19 Bublava 17. července 2019

Věc: žádost o příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava

Vážená paní primátorko, vážený pane primátore,
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
Vážení členové zastupitelstva,

obracíme se na Vás s žádostí o příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava vyhlášené
Karlovarským krajem a podporované Svazem měst a obcí České republiky.

Krušnohorská obec Bublava se do potíží dostala díky megalomanskému projektu stavby
akvaparku, resp. v důsledku porušeni rozpočtové kázně při čerpání dotací na stavbu akvaparku
v letech 1999-2002.

Dluh ve výši necelých 31 mil. KČ se obec snaží poctivě splácet. K dnešnímu dni dluh činí 12,9 mil.
KČ. Větší část splacené částky ovšem tvoří odvody z prodeje pozemků, jejichž nabídka rapidně
klesá. Pro nové investory za současného bídného stavu infrastruktury není Bublava tím správným
lákadlem, odpadá tedy i možnost vytvářeni výraznějších příjmů do rozpočtu např. z pronájmů a na
to navazujÍcÍ snižováni výše dluhu. příjem obce ze státního rozpočtu činní cca 5,5 mil. KČ, ani zde
tedy nezbývá prostor pro výrazné splácení.

Dopad na život v obci, resp. na rozvoj obce je naprosto fatálni. V roce 2019 je cca 80% obecních
komunikací, pokud se tak ještě dají nazývat, v dezolátním stavu. Odkanalizováno je cca 50% obce,
vodovod je cca v 10% obce, ve výčtu základních nedostatků bychom mohli dlouho pokračovat.
Důvod tohoto stavu je jasný - rozpočet obce je velmi napjatý a finanční prostředky na investice
nezbývají.

V době největšího ekonomického růstu okolní obce a města investuji, naše obec naopak dále
chátrá.

jako nově zvolení představitelé obce, minulosti zcela nedotčení, vnímáme jako povinnost tuto
situaci řešit a hledat všechny možnosti vedoucí ke zlepšeni neúnosného stavu. Nejedná se pouze
o povinnost, ale především o vůli, chuť a elán problémy obce konstruktivně řešit a pokud možno i
s Vaší pomoci vyřešit.

Obci Bublava se podařilo na konci roku 2018 získat od Ministerstva financí ČR bezúročnou
návratnou finanční výpomoc ve výši 12,9 mil. Kč, díky niž vyrovnala své závazky vůči Finančnímu
úřadu a zbavila se tak exekučních příkazů na svých nemovitostech. Tuto půjčku bude obec splácet
dalších 14 let.

Veřejnou sbírku vnímáme jako nouzové, ale pro obec aktuálně nutné řešení. Chápeme, že
eventuálními příspěvky do veřejné sbírky budeme zatěžovat rozpočty našich přispěvovatelů, ale
hledáme všechny možnosti jak naší obci pomoci a na osudu Bublavy nám opravdu záleží.

Případné získané finanční prostředky budou využity na spláceni NFV a prostředky rozpočtu obce
Bublava by mohly být tak využívány k rozvoji katastrofální infrastruktury krušnohorské obce.

Budeme moc rádi, pokud se rozhodnete Bublavě v tíživé situaci příspěvkem do veřejné sbírky
pomoci.
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,,i OBEC BUBLAVA
Bublava č.p. 389, 358 01 Kraslice TČ: 00259268 tel.: +420 352 686 221, "420 352 686 251,

e-mail: urad@obecbublava.cz

Mottem sbírky by mohlo být ,,Dejme Bublavě po 20 letech novou šanci". Právě v roce 1999 se
začal díky nezodpovědnému jednání tehdejších představitelů obce rýsovat budoucí bublavský
krach.

Minulost nezměníme, budoucnost i s Vaší pomoci můžeme. Obce, města i jednotlivci mohou zaslat
finanční prostředky na transparentní účet veřejné sbírky na pomoc obci Bublava, jehož číslo
je 115-9669510257/0100. výši příspěvku na snížení zbývajícIho téměř 13 milionového dluhu
necháváme na Vás. Zasláním příspěvku přispěvatelé souhlasí se zveřejněním poskytnutých údajů
na zvláštním účtu.

Domníváme se, že naše obec byla v předešlých letech potrestána za své pochybení, resp. za
pochybeni tehdejších obecních zastupitelů dostatečně. Dle našeho názoru si občané Bublavy
zaslouží lepší život ve své obci.

Návrh vzorového usneseni:

'Zastupitelstvo obce ...... schvaluje poskytnutí příspěvku ve vyši .... Kč z rozpočtu obce na rok
2019 za účelem přispění do veřejné sbírky vyhlášené Karlovarským krajem na pomoc obci
Bublava."
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Ing. Monika Hrádková
starostka obce

Bc. Miroslav Račko
místostarosta obce

Přílohy:

1 _Memorandum-o-spo|upraci---SMO-CR---Kar|ovar5ky-kraj---Obec-Bub|avacerven2019.pdf
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Memorandum o spolupráci
Smluvní stran'y:

Karlovarský kraj,
Se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary,
zastoupený: Mgr. Janou Mračkovou Vildumetzovou, hejtmankou
(dále jen ,,Kraj")

a

Svaz měst a obcí České republiky,
se sídlem: 5. května 1640/65, 140 00 Praha 4, IČO: 63113074
zastoupený: Mgr. Františkem Luklem, MPA, předsedou
(dále jen ,,Svaz")

a

Obec Bublava
se sídlem: Bublava 389, 358 01 Kraslice
zastoupená: Ing. Monikou Hrádkovou, starostkou
(dále jen ,,Obec")

(společné také jako ,,strany")

Preambule
Strany vedeny snahou vyřešit neúnosnou situaci obce Bublava ve prospěch bublavských
občanů se dohodly na vzájemné spolupráci a podpoře při uspořádání veřejné sbírky pro obec
Bublava.

Čl.l
výchozí situace, cíle memoranda a společné závazky

l. Kraj je územním společenstvím občanů, které má právo na samosprávu a pečuje o
všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů.

2. Svaz je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou
obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou
reprezentaci.

3. Obec je územním společenstvím občanů, které má právo na samosprávu a pečuje o
všestranný rozvoj svého území a potřeby svých občanů.

4. Obci vznikl v důsledku porušení rozpoČtové kázně při Čerpání dotací na stavbu aquaparku
v letech 1999-2002 dluh. Obec se dlouhá léta snaží dluh poctivě splácet. K prosinci 2018 Činil
dluh cca 12,9 mil. KČ. MF ČR schválilo obci návratnou finanční výpomoc (NFV) ve výši 12,9
mil. KČ.
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5. Nově zvolení představitelé obce vnímají povinnost situaci konstruktivně řešit a hledat
možnosti ke zlepšení stavu ve prospěch bublavských občanů.

6. Kraj a Svaz vzhledem k jejich významu a postavení mají zájem pomoci Obci při řešení
nastalé situace tak, aby negativní dopad na život v obci byl postupně eliminován. Kraj i Svaz
mají zájem na postupném rozvoji Obce a podpoře jejích investic.

ČI. 2
Forma spolupráce

l. Kraj vyhlásí veřejnou sbírku na podporu Obce. Vzhledem k významu a postavení Kraje
lze předpokládat, Že tato veřejná sbírka zvedne míru solidarity zejména obcí v kraji a splní tak
svůj účel.

2. Svaz bude propagovat veřejnou sbírku na podporu Obce v rámci svých informačních
kanálů, zejména tedy prostřednictvím webu, Informačního servisu, elektronického zpravodaje
a sociálních sítí.

3. Obec poskytne veškerou potřebnou spolupráci k uspořádání sbírky.

Čl.3
Přechodná a závěrečná ustanovení

l. Toto Memorandum je sepsáno ve třech stejnopisech, z nich každá ze stran Memoranda
obdrží po jednom stejnopise.

2. Memorandum se uzavírá na dobu trvání veřejné sbírky na podporu Obce.

3. Strany mohou Memorandum vypovědět v případě neplnění jednotlivých ustanovení
Memoranda, nebo bez udání důvodu, a to po předchozím projednání. výpovčd' musí být
zaslána smluvním stranám písemně. výpovědní lhůta je tříměsíční a začíná běžet prvním
dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi poslední smluvní straně.

4. Toto Memorandum nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci
stran.

5. Toto Memorandum lze měnit či doplňovat jen formou písemného dodatku podepsaného
všemi stranami tohoto Memoranda.

6. O uzavření tohoto Memoranda bylo rozhodnuto Radou Karlovarského kraje usnesením
č.. ....... ze dne

7. Strany tohoto Memoranda prohlašují, Že budou při naplňování cílů Memoranda
postupovat ve vzájemné součinnosti a v dobré víře tak, aby se podařilo dosáhnout cílů
Memoranda.

OBEC
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SPOLEČNĚ PRO BUBLAVU

Sádovtí, KamúAa. RumAovä, M1Lo~ ŠuA4L, M SUvák,

Petre Hrádk~, ML~A~ RaŽko-

C'ĚKUjEME

zajákýkoLä-

do-

VĚŘEjNÉ SBÍRKY NA POMOC ZAOLUŽENÉ BUBLAVĚ
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