Obec Želechovice nad Dřevnicí, ul. 4. května 68, PSČ 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

V e ř e j n o p r á v n í
č. ………../ČOV

s m l o u v a

o poskytnutí investiční dotace na čističku odpadních
vod z rozpočtu obce Želechovice nad Dřevnicí

Čl. I.
Smluvní strany
1.

Poskytovatel: Obec Želechovice nad Dřevnicí
sídlo:Želechovice nad Dřevnicí,ul.4.května 68
jehož jménem jedná:Bc.Michal Špendlík, starosta
IČ: 75158094
DIČ: CZ75158094
bankovní spojení: ČSOB,a.s.
č. účtu:
258966988/0300
telefon:
577 440 071
(dále jen „poskytovatel“ )
a

2.

Příjemce: ………………………………………………………………………………………………..
Datum nar.: ………………………………………………………………………………………….
adresa: ………………………………………………………………………………………………….
typ příjemce: ……………………………………………………………………………………
bankovní spojení: ……………………………………………………………………….
(dále jen „příjemce“)

Čl. II.
Předmět a účel
Na základě pravidel stanovených zastupitelstvem obce usnesením
č.27.1.ze
dne
28.4.2010
a
usnesení
zastupitelstva
č……
z
…..veřejného zastupitelstva obce ze dne …………………… a splněním všech
podmínek stanovených programem vyhlášeným zastupitelstvem obce,
poskytuje poskytovatel příjemci dotaci na čističku odpadních vod ve
výši
……………….,- Kč (slovy: ………………………………………………….),
na odkanalizování objektů. Poskytnutí dotace je v souladu
schválenými Pravidly pro poskytování dotace z rozpočtu obce.

se

Čl. III.
Splatnost příspěvku
Poskytovatel poukáže příjemci dotaci ve výši ………………,- Kč na jeho
účet uvedený v záhlaví této smlouvy bezhotovostním převodem, a to
do 30-ti dnů po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

Čl. IV.
Podmínky přidělení příspěvku
1.

Příjemce je oprávněn použít příspěvek pouze k účelu stanovenému
v čl. II. této smlouvy.
2. Příjemce není ke dni podpisu této smlouvy plátcem daně z přidané
hodnoty. Příjemce dotace není oprávněn uplatnit poskytnutou částku
dotace na úhradu daně z přidané hodnoty v případě, že dle platné
legislativy nárok na odpočet má.
3. Příjemce již před podpisem této smlouvy předložil obecnímu úřadu
doklady, prokazující vynaložené náklady včetně dokladů o jejich
zaplacení, dále také kolaudační či jiné rozhodnutí stavebního úřadu
opravňující jej k užívání čističky odpadních vod.
4. V případě,
že
nebude
příspěvek
použit
k účelu
uvedenému
v čl.II.,bude vyzván písemně k vrácení dotace . Poté je příjemce
povinen vrátit dotaci vyčíslenou v této zaslané výzvě poskytovateli
na jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 15
dnů ode dne doručení této výzvy příjemci.
5. Příjemce se zavazuje při čerpání poskytnuté dotace postupovat
v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy (zejména se
zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění).
6. Příjemce podpisem na této smlouvě prohlašuje, že je si vědom
skutečnosti, že nesplnění povinností stanovených touto smlouvou je
porušením rozpočtové kázně, ze které vyplývají sankce dle zák. č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
7. Příjemce
této
účelově
určené
dotace
se
zavazuje
umožnit
poskytovateli
kontrolu
prvotních
účetních
dokladů,
určeným
zaměstnancem
nebo členem finančního nebo kontrolního výboru, za
účelem prověření předloženého vyúčtování akce.
8. Příjemce čestně prohlašuje, že
na tuto akci (projekt) nežádal a
nebude žádat prostředky z jiných zdrojů.
9. Příjemce podpisem této smlouvy bere na vědomí, že poskytnutá dotace
je ve smyslu z. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zák. o finanční kontrole)
veřejnou finanční podporou a vztahují se na něj všechna ustanovení
tohoto zákona.
10. Příjemce je povinen sdělit poskytovateli nejpozději s vyúčtováním
poskytnuté dotace objem dalších finančních zdrojů, žádaných či
získaných na stejný účel od jiných fyzických či právnických osob.
11. Příjemce prohlašuje a zavazuje se, že nepředložil a nepředloží
jiným fyzickým nebo právnických osobám, případně jiným zdrojům,
tytéž účetní a daňové doklady a záznamy jako poskytovateli.
12. Příjemce bere na vědomí, že zánik, transformaci, sloučení nebo jiné
podstatné skutečnosti mající vliv na čerpání dotace (především
vyhlášení konkurzu na majetek příjemce, vyrovnávacího řízení aj.)
je povinen písemně oznámit poskytovateli do 30 dnů ode dne vzniku
této skutečnosti.
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Čl. V.
Závěrečná ustanovení
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Neupravené vztahy obou smluvních stran, které nejsou předmětem
smlouvy, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník.
V případě neplatnosti některého ustanovení smlouvy není touto
neplatností dotčena celá smlouva.
Smlouva může být měněna jen písemnými a číslovanými dodatky po
dohodě obou smluvních stran a podepsaných jednajícími zástupci obou
smluvních stran. Tyto dodatky se pak stávají nedílnou součástí této
smlouvy a musí být jako dodatky označeny.
Smluvní
strany
souhlasí
s event.
zveřejněním
podstatných
náležitostí smlouvy.
Smluvní strany stvrzují svým podpisem, že po přečtení souhlasí
s obsahem a podmínkami smlouvy, porozuměli jí a vzali ji na vědomí.
Smluvní strany také prohlašují, že smlouva je projevem jejich
svobodné a vážné vůle a že nebyla sepsána v tísni, za nápadně
nevýhodných podmínek.
Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních s platností originálu,
z nichž jedno obdrží poskytovatel a jedno příjemce.
Tato smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma
smluvními stranami.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: …………………………………………………………………………………………
Datum a číslo jednací: ……………………………………………………………………………………………..

V Želechovicích nad Dřev.,dne ……………………………………

………………………………………………………………………………
Michal Špendlík,starosta obce

………………………………………………………………………………
příjemce příspěvku
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