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Právní kontrola: OKPPCR/E. Herzánová 20 & 

Předkládá: OKPPCR/L. Seidl . V I ,  í/ -
Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

OKPPCR/L. Seidl 
/jV '1. mc c s 

Zodpovídá: Příkazce operace: OKPPCR/L. Seidl f /v i c 

Správce rozpočtu: ^g/Rr-PatíTíková" ® -L^ 

Poznámka: A% t 
Subjekt (IČO: 00267449), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: schallnerova, datum ověření: 16.09.2016 08:09:01): 

Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 7 550 tis. Kč (s roční valorizací ve výši 150 tis. Kč) Městem Havlíčkův 
Brod na zajištění funkce základní knihovny v Havlíčkově Brodě Krajskou knihovnou Vysočiny. 

Rozpočtová skladba: 

• 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 
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S m l o u v a  o  z a j i š t ě n í  f u n k c e  z á k l a d n í  k n i h o v n y  
a úhradě nákladů spojených s jejím provozem 1/r/f I 
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uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ' 
mezi těmito smluvními stranami 

Město Havlíčkův Brod 
se sídlem Havlíčkovo nám. 57, 580 01 Havlíčkův Brod 
zastoupené: Mgr. Janem Teclem, MBA, starostou města 
IČO: 00267449 
bankovní spojení: Komerční banka Havlíčkův Brod 
č.ú.: 9005-327521/0100 

(dále jen „město") 

a 

Kraj Vysočina 
se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
IČO: 70890749 
bankovní spojení: Sberbank CZ,, a.s., Jihlava 
č.ú.: 4050004999/6800 

(dále jen „kraj") 

ČI. I 

Účelem této smlouvy je zajištění funkce základní knihovny ve městě Havlíčkův Brod za 
podmínek dále stanovených v této smlouvě. 

ČI. II 

1) Kraj prohlašuje, že funkci základní knihovny v Havlíčkově Brodě zajistí Krajská 
knihovna Vysočiny, příspěvková organizace Kraje Vysočina, se sídlem Havlíčkův Brod, 
Havlíčkovo náměstí 87, PSČ 58001, IČO 70950164 (dále jen „Krajská knihovna 
Vysočiny"). 

2) Kraj dále prohlašuje, že hodlá vybudovat novou budovu Krajské knihovny Vysočiny 
v Havlíčkově Brodě. 

3) Město se zavazuje poskytovat kraji za zajištění funkce základní knihovny souladu 
s § 11 odst. 4 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování 
veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, finanční příspěvek, jehož výpočet je stanoven v ČI. III této smlouvy. 

ČI. III 
Finanční příspěvek 

1) Smluvní strany se dohodly, že finanční příspěvek města v roce 2016 činí 7 550 000 Kč. 
Město se zavazuje každoročně upravit finanční příspěvek tak, že se celková částka 
poskytnutá kraji v předchozím kalendářním roce zvýší o 150 000 Kč, a to až do 
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posledního kalendářního dne měsíce, v němž nabyde právní moci kolaudační povolení 
či obdobné rozhodnutí příslušného správního úřadu o povolení užívání nové budovy 
Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě. 

2) Město se dále zavazuje, že od měsíce následujícího po měsíci, v němž nabyde právní 
moci kolaudační povolení či obdobné rozhodnutí příslušného správního úřadu 
o povolení užívání nové budovy Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě, bude 
finanční příspěvek města činit 10 000 000 Kč ročně. V roce, kdy bude vydáno 
kolaudační rozhodnutí, se navýšení finančního příspěvku bude vztahovat pouze na 
poměrnou část kalendářního roku. Tento finanční příspěvek se město zavazuje 
každoročně upravit tak, že se celková částka poskytnutá kraji v předchozím 
kalendářním roce zvýší o 150 000 Kč. 

3) Finanční příspěvek je poskytován pravidelně ve čtvrtletních splátkách na běžné čtvrtletí 
v poměrné výši stanovené z roční částky finančního příspěvku upraveného o valorizaci 
podle ČI. III odst. 1, nebo ČI. III odst. 2 této smlouvy a poukazován s variabilním 
symbolem 187 na bankovní účet kraje, č.ú. 4050004999/6800, vedený u Sberbank, 
a. s. Jihlava do 20. dne prvního měsíce čtvrtletí. 

4) Smluvní strany se dohodly, že po uplynutí jednoho roku od prvního dne měsíce 
následujícího po měsíci, kdy dojde k otevření nové budovy Krajské knihovny Vysočiny 
pro veřejnost, budou vyhodnoceny skutečné provozní náklady Krajské knihovny 
Vysočiny. S ohledem na jejich výši může dojít k úpravě finančního příspěvku 
poskytovaného městem dle ČI. III odst. 2 této smlouvy. 

5) Kraj se zavazuje, že poskytnutý finanční příspěvek dle ČI. III této smlouvy bude použit 
na zajištění funkce základní knihovny v Havlíčkově Brodě, kterou plní v místě svého 
sídla Krajská knihovna Vysočiny, a na úhradu nákladů spojených s jejím provozem. 

ČI. IV 

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

2) Touto smlouvou se ruší Smlouva o poskytování dotace na zajištění funkce základní 
knihovny mezi uvedenými smluvními stranami ze dne 31. 3. 2009, ve znění dodatků. 

3) Smluvní strany dohodly šestiměsíční výpovědní lhůtu. Výpověď musí být dána písemně 
a doručena druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 

4) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 

5) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou vzestupně číslovaných 
písemných dodatků dohodou obou smluvních stran. 

6) Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu, 
z nichž každé má platnost originálu. 

7) Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
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8) Město výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách kraje a se zveřejněním celého textu této smlouvy 
včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 

9) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru 
smluv splní kraj a splnění této povinnosti doloží městu. 

10) Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Havlíčkova 
Brodu pod č. 196/16 dne 27. 6. 2016. 

11)0 uzavření této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 13. 9. 2016 
usnesením č. 0486/05/2016/ZK. 

V Havlíčkově Brodě dne:.."rL.. V Jihlavě dne: 

MUD 
hejtman kraje starosta města 
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