l
SmIouva o poskytnutí dotace

uzavřená dle § íOa zákona č.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územníchrozpočtů,ve znění pozdějších předpisů a dle § í59 a nás!. zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
dnešníhodne mezi těmito účastníky:

Obec Holenice
zast. starostou pavlem Beranem

adresa: Holenice 71, 506 0,1 Jičín
lČ:00275727
bankovní spojení: 1 0828581 /01 00
dále jen ,,poskytovatel ", na straně jedné
a

Mikroregion Tábor

zast. předsedou Mgr. Josefem Šimkem
lČ:70801304
Sídlo: Husovo náměstí 6,512 51 Lomnice nad Popelkou
ban kovn í spojen í : 27 -2584380287 l01 00
dále jen ,,př'ljemce",
(dále společně rovněž jen jako ,,smluvní strany")

č. 12812000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, zákonem é.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtŮ, ve znění pozdějšíchpředpisů, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve
znění pozdějších předpisů, dohodly na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace zrozpočtu obce Holenice.
Smluvní strany se v souladu se zákonem

l!. Předmět smlouvv

1. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace zrozpočtu obce Holenice v rámci
spoluúčastina projektu ,,Nákup techniky pro společnévyužitíobce;ni MR
TABOR" a to na základě individuální žádosti příjemce.
lll, VÝše dotace

1. Sodkazem na výše uvedené se příjemci poskytuje dotace ve výši í80 705,_ Kč
1slovy sto osmdesát tisíc sedm set pět korun českých).

2,

1

.

Dotace bude poskytnuta na účetpříjemce do 14 dnů od podpisu smlouvy.

Poskytovatel se zavazuje zajistit převedení finančníchprostředků dle této smlouvy.

/

Příjemce se zavazuje použítposkytnuté finančníprostředky hospodárným zpŮsobem
a pouze k účeluuvedený v čl. ll. této smlouvy a v souladu s podmínkami uvedenými
v této smlouvě.
3.

Příjemce je povinen vést účetnictvívsouladu se zákonem č.563/1991 Sb,, o
účetnictví,a je povinen vést samostatnou prŮkaznou evidenci o použitía využití
poskytovatelem poskytnutých finančníchprostředků.

4, Příjemce
5,

6.

se zavazuje realizovat projekt v termínu do 30.9.2020

'

Př'ljemce se zavazuje použítdotaci na úhradu nákladů spojených s realizací akce
,,Nákup techniky pro společnévyužitíobcemi MR TÁBOR'

příjemce je povinen předložit poskytovateli vyúčtovánídotace nejpozději do
31.12,2020, V tomto vyúčtovánípředložípříjemce kopie účetních,resp, kopie
prvotních daňových dokladů, týkajícíchse činnostívykonaných v roce 2019 (resp.
2020), minimálně však ve výši poskytnuté dotace, a ze kterého bude zíqmý účela
způsob využitíposkytnutých peněžníchprostředků poskytovatele. Příjemce se dále
zavazuje na požádání kontrolních orgánů jim originály těchto dokladů předložit.

7.

Nevyčerpané,nepoužité(neproinvestované) finančníprostředky je příjemce povinen
vrátit na bankovní účetposkytovatele č. 10828581/0100 nejpozději do 14 dnŮ od
předložení vyúčtovánídotace dle bodu 6 tohoto článku.

8.

příjemce je povinen bez zbytečnéhoprodlení písemně informovat poskytovatele, o
jakékoliv změně v údajíchuvedených ve smlouvě ohledně jeho osoby, účelua výši
dotace, termínu realizace projektu a všech dalšíchokolnostech, které mají nebo by
mohly mít vliv na plněníjeho povinností podle této smlouvy.

9.

Příjemce prohlašuje, že není v úpadku, není na jeho majetek veden konkurs, není
proti němu vedena exekuce ani výkon rozhodnutí, nebyl podán návrh na zřízení
soudcovského zástavního práva a neexistuje právní titul, na základě kterého by proti
němu exekuce nebo výkon rozhodnutí mohly být vedeny a nemá dluhy na daních,
které jsou důvodem pro nařízeni exekučníhořízení, řízení dle zákona č, '18212006
Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění.

v. kontrola hospodaření a sankce
1

Příjemce se zavazuje umožnit zaměstnancům poskytovatele veřejnosprávní kontrolu
v souladu se zákonem č, 32012001 Sb., o finančníkontrole, ve znění pozdějších
předpisů a jeho prováděcích předpisů.

Příslušnéorgány poskytovatele jsou oprávněny dle § 9 odst. 2 zákona č. 32012001
Sb., o finančníkontrole, provádět kontroly na místě dodrženíúčelua podmínek, za
ktených byla účelovádotace poskytnuta a čerpána na projekt.
3.

Příjemce bere na vědomí, že porušení povinností stanovených touto smlouvou bude
řešeno jako porušení rozpočtovékázně ve smyslu ust. § 22 zákona č,25012000 Sb.,
o rozpočtorných pravidlech územníchrozpočtů,v platném znění. Výše odvodu a
penále za porušení rozpočtovékázně a pravidla pro ukládání a promíjeníodvodu a

penále za porušení rozpočtovékázně jsou stanovena v ust, 22 zákona č, 250l2OO0
Sb., o rozpočtových pravidlech územníchsamosprávných celkŮ, v platném zněnÍ,
4, přijemce jakožto právnická osoba

se zavazuje v případě přeměny své osoby (fúze,
roŽoeleni, zména právní formy) oznámit tuto skutečnost, a to nejpozději do 10 dnŮ
před uskutečněním této přeměny písemně poskytovateli. Při přeměně je povinen
převést veškerá práva a povinnosti ztéto smlouvy na nástupnickou právnickou
osobu, Dále vpřípadě zrušenísvé osoby s likvidací je příjemce povinen do 10 dnŮ
od zrušenídle § 168 a násl, zák. č. 89t2O12 Sb., občanský zákoník, oznámit tuto
skutečnost písem ně poskytovateli.

5.

pokud příjemce porušípovinnosti uvedené v odst. 4 tohoto článku, je povinen uhradit
poskytováteli smluvní pokutu ve výši 10 % z poskytnuté dotace a to do 30 dnŮ od
doručenívýzvy poskytovatele k úhradě této smluvní pokuty.

vI. uiednání o ukončenísmlouvv
1.

Tuto smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran v souladu s ustanovením § 167
zákona č, 5oot2oo4 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisŮ. Taková dohoda
musi být písemná a musí v ní být uvedeny důvody, které vedly k ukončenísmlouvy
včetně vzájemného vypořádání práv a povinností.

2

Tuto smlouvu lze zrušit výpovědí. Výpovědní lhůta činí15 dní a počne běžet dnem
doručenípísemnévýpovědi druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, Že
v případě podání výpovědi smlouvy kteroukoli ze smluvních stran vrátí příjemce
poskytovateli celkovou výši dotace, pokud již byla poskytnuta, na bankovní ÚČet Č.
1082858í/o1o0 do 10 dnů od uplynutí výpovědní doby. Nevrátí-li příjemce dotaci
v tomto termínu, považujíse tyto finančníprostředky za zadrŽené ve smyslu
ustanovení § 22 zákona č. 25012000 Sb., v platném znéní,a poskytovatel bude
postupovat v souladu s tímto ustanovením.

3

Tato smlouva pozbývá účinnostidnem doručenípísemnéhooznámení příjemce o
uzdáni se nároků vyplývajícíchz této smlouvy.

vll. zveřeinění smlouvv
Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva můžebýt bez jakýchkoliv
omezení zveřejněna na síti lnternet a to včetně všech případných příloh a dodatkŮ.

příjemce prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovaŽuje za obchodní
tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů.

vlll. závěrečná ustanovení
1.

příjemce dotace souhlasí s případnou kontrolou průběhu akce zástupci přísluŠné
komise nebo výboru poskytovatele azavazuje se k součinnosti při této kontrole.

2

Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu
Krajský úřad Libereckého kraje v přenesené působnosti.

3.

VeŠkerézměnY a doPlňky k této smlouvě je možnéprovádět po dohodě smluvních
stran a v písemnéformě formou dodatkŮ číslovanýchvzestupnou řadou.

4. Tato

smlouva nabývá platnosti a účinnostidnem podpisu obou smluvních stran.

5

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží
poskytovatel a jedno příjemce.

6

Smluvní stranY prohlaŠujÍ,že se s obsahem smlouvy seznámily, porozuměly jí a
smlouva je Projevem svobodné a vážně míněnévůle zúčastněných stran, což níže
stvrzují svými vlastnoručnímipodpisy.

7

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem obce l-|olenice dne

V Lomnici nad Popelkou dne 23,8.2019

pos
Pavel
n
starosta obce

OBEO HOLENICE
Holenice 71,506

O1

Jičín

tel.: 498 771 2O8, mob.: 604 489 O89

lCO: 002 75 727, www.holenice,cz

KB Lomnice n. Pop., č, ú.: 10B2B5811O1OO

příjemce
Mgr. Josef Šimek
předseda svazku

