Smlouva o poskytnutí dotace

uzavřená dle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů
dnešního dne mezi těmito účastníky:
Obec Olešnice
zast. starostou: Zdeňkem Šichem
adresa: Olešnice 63, 511 01 Turnov
IČ: 00275964
bankovní spojení: 10721581/0100
dále jen „poskytovatel “, na straně jedné
a
MIKROREGION ČESKÝ RÁJ
zast. Vlastou Špačkovou, předsedkyní
IČ: 69155950
Sídlo: Vyskeř 88, 512 64 Vyskeř
bankovní spojení 157342105/0300
dále jen „příjemce“,
(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)
Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších
předpisů, dohodly na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Olešnice.
I. Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace z rozpočtu obce Olešnice na rok 2018 na
zajištění vlastních zdrojů mikroregionu na projekt ,,Oprava místních komunikací
a chodníku v MR ČESKÝ RÁJ “ a to na základě individuální žádosti příjemce.
II. Výše dotace
1. S odkazem na výše uvedené se příjemci poskytuje dotace ve výši 206 000,- Kč, (slovy dvě
stě šest tisíc korun českých)
2. Dotace bude poskytnuta na účet příjemce do 31.12.2018
III. Práva a povinnosti účastníků tj. podmínky pro poskytnutí dotace
1. Poskytovatel se zavazuje zajistit převedení finančních prostředků dle této smlouvy.

2. Příjemce se zavazuje použít poskytnuté finanční prostředky hospodárným způsobem a
pouze k účelu uvedený v čl. I. této smlouvy a v souladu s podmínkami uvedenými v této
smlouvě.
3. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a
je povinen vést samostatnou průkaznou evidenci o použití a využití poskytovatelem
poskytnutých finančních prostředků.
4. Příjemce se zavazuje realizovat projekt v termínu do 30.9.2019.
5. Příjemce se zavazuje použít dotaci na zajištění vlastních zdrojů mikroregionu na projekt
,,Oprava místních komunikací a chodníku v MR ČESKÝ RÁJ“.
6. Příjemce je povinen předložit poskytovateli vyúčtování dotace nejpozději do 31.12.2019.
V tomto vyúčtování předloží příjemce kopie účetních, resp. kopie prvotních daňových
dokladů, týkajících se činností vykonaných v roce 2018, minimálně však ve výši
poskytnuté dotace, a ze kterého bude zřejmý účel a způsob využití poskytnutých
peněžních prostředků poskytovatele. Příjemce se dále zavazuje na požádání kontrolních
orgánů jim originály těchto dokladů předložit.
7. Nevyčerpané, nepoužité (neproinvestované) finanční prostředky je příjemce povinen
vrátit na účet poskytovatele č. 10721581/0100 nejpozději do 14 dnů od předložení
vyúčtování dotace dle bodu 6 tohoto článku.
8. Příjemce je povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat poskytovatele, obec
Olešnice o jakékoliv změně v údajích uvedených ve smlouvě ohledně jeho osoby, účelu a
výši dotace, termínu realizace projektu a všech dalších okolnostech, které mají nebo by
mohly mít vliv na plnění jeho 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 nařízení exekučního řízení, řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o
úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění.
IV. Kontrola hospodaření a sankce
1. Příjemce se zavazuje umožnit zaměstnancům obce Olešnice veřejnosprávní kontrolu
v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů
a jeho prováděcích předpisů.
2. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny dle § 9 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole, provádět kontroly na místě dodržení účelu a podmínek, za kterých
byla účelová dotace poskytnuta a čerpána na projekt.
3. Příjemce bere na vědomí, že porušení povinností stanovených touto smlouvou bude
řešeno jako porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Výše odvodu a penále za
porušení rozpočtové kázně a pravidla pro ukládání a promíjení odvodu a penále za
porušení rozpočtové kázně jsou stanovena v ust. 22 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků, v platném znění.
4. Příjemce jakožto právnická osoba se zavazuje v případě přeměny své osoby (fúze,
rozdělení, změna 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 z této smlouvy na nástupnickou právnickou osobu. Dále
v případě zrušení své osoby s likvidací je příjemce povinen do 10 dnů od zrušení dle §
168 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, oznámit tuto skutečnost písemně
poskytovateli.
5. Pokud příjemce poruší povinnosti uvedené v odst. 4 tohoto článku, je povinen uhradit
poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10 % z poskytnuté dotace a to do 30 dnů od
doručení výzvy poskytovatele k úhradě této smluvní pokuty.
V. Ujednání o ukončení smlouvy
1. Tuto smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran v souladu s ustanovením § 167 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Taková dohoda musí být
písemná a musí v ní být uvedeny důvody, které vedly k ukončení smlouvy včetně
vzájemného vypořádání práv a povinností.
2. Tuto smlouvu lze zrušit výpovědí. Výpovědní lhůta činí 15 dní a počne běžet dnem
doručení písemné výpovědi 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 účet obce Olešnice č.
10721581/0100 do 10 dnů od uplynutí výpovědní doby. Nevrátí-li příjemce dotaci
v tomto termínu, považují se tyto finanční prostředky za zadržené ve smyslu ustanovení
§ 22 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, a poskytovatel bude postupovat v souladu
s tímto ustanovením.
3. Tato smlouva pozbývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení příjemce o vzdání
se nároků vyplývajících z této smlouvy.
VI. Zveřejnění smlouvy
Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení
zveřejněna na síti Internet 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.
VII. Závěrečná ustanovení
1. Příjemce dotace souhlasí s případnou kontrolou průběhu akce zástupci příslušné komise
nebo výboru poskytovatele a zavazuje 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. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě je možné provádět po dohodě smluvních stran
a v písemné formě formou dodatků číslovaných vzestupnou řadou.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem 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 míněné vůle zúčastněných stran, což níže stvrzují svými
vlastnoručními podpisy.
7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem obce Olešnice dne 3.10.2018
usnesením č. 3/VIII/2018

Olešnice dne 4.10.2018

Vyskeř dne 4.10.2018

………………………………………
poskytovatel
obec Olešnice
Zdeněk Šich

……………………………………
příjemce
MIKROREGION ČESKÝ RÁJ
Vlasta Špačková

