dotace
neinvestiční
individuá|ní
Smlouvao poskytnutí
č. 5l20I9
ve znění
rozpočtů,
pravid|echúzemních
pod|e5 10aa nás|.zákona2solzoooSb.,o rozpočtorných
předpisů(dálejen ,,Zákon,,|
pozdějších
Poskytovatel:ObecVlkov
Vlkov120
Síd]o:
lčo:oo273198
L262955l/ot0o
účtu:
číslobankovního
Veverkou
starostouobceIng.Jaros|avem
Zastoupený
(dá|ejen,,Poskytovatel)
Příjemce:

PetrHynek
V|kov4L,55L01Jaroměř
Síd|o:
|čo:45913498
1094849.551/0100
Čís|o
účtu:

(dá|ejen,,Příjemce,,)

d.r
Preambule
ná|ežitosti
všechny
dotace,kteráobsahova|a
podaIdne tL. L2.2018žádosto poskytnutí
1. Příjemce
se rozhodlžádostipříjemce
Poskytovate|
v 5 10a odst. 3 Zákonp(dá|ejen ,,žádost,,).
uvedené
obce V|kovze dne 14. 12. 2018.Tato
Zastupite|stva
vyhovět,a to usnesenímč...!?.l.?.3!1.ť......
povinnosti
práva
stran.
smIuvních
poskytnutídotace
a
a
sm|ouvaupravujepodmínky
2. Dotacíse rozumípeněžníprostředky poskytnutéz rozpočtuposkytovate|epříjemcina úče|
stanovenýv bodě3 tétosmlouvy.

Ó.z
Výšedotace a úhrada
rozpočetposkytovate|e.
dotacečiní1O0ooo Kč.Zdrojemkrytídotaceje v plnérnýši
3. Ce|kovárnýše
Dotacebude Příjemcivyp|acenana bankovníúčetčíslo1094849-55LloIoove dvou v'ýp|atních
(do31.3. 2019a do 31.7.2ot9|.
termínech
čl.g
ÚčeIdotace a termíny realizace
1. Dotacese poskytujena službyspojenés provozemprodejny- nák|adyna energie(elektřina),
(dá|ejen ,,Projekt,,).
nák|adypersonálua ostatníosobnívýdaje
mzdové
popsanému
v č|.3 tétočástismlouvya za
2. Příjemcedotacese zavazujepouŽítdotaci k úče|u
předpisy.
podmínek
toutosmlouvoua platnýmiprávními
stanovených
Projektudne 1. L. zotg a termínukončení
rea|izace
termínzahájení
se zavazujedodržet
3. Příjemce
Projektu3L. L2.2Ot9.
realizace

Ó.a

Výdajehrazenéz dotace
prostředkydotacesmíbýt použity
t . Finanční
pouzena provoznínák|ady
Projektu.Do výdajů
ne|ze
zahrnout:
nákladyna reprezentaci,
odměnyčlenů
orgánůPříjemce,
zákonné
sankce.
2 . V případě,že je příjemcedotace plátcem daně z přidanéhodnoty a u uýdajůhrazených
z prostředků
dotaceje oprávněnk odpočtu
daněna vstupupod|ezákona č,235/2oo4
Sb.,o dani
z přidanéhodnoty,ve zněnípozdějších
předpisů,nesmíbýt z prostředkůdotace hrazenadaň
z přidanéhodnoty.

čt.s

Finanční
vypořádánídotace
je povinendo 31. L2.2oI9 před|ožit
L . Příjemce
finanční
vypořádání
dotacena tiskopisu,ktenýtvoří
pří|ohu
tétosm|ouvy.

2 . Nevyužitéfinančníprostředky dotace vrátí Příjemce na bankovníúčet Poskytovatele
č.L26295sL/ oloo nejpozdějido dne t5. t2. 2ot9,

čl.s

Přeměna a zrušeníPříjemcebez likvidace
1 . Pokuddojdev průběhurea|izace
Projektunebopřed uptynutím
udržitelnosti
Projektuke zrušení
Příjemcebez likvidace,přecházejípráva a povinnostiz této sm|ouvyna právníhonástupce
Příjemce.
Stejněse postupuje,pokud Příjemcebude osobouzúčastněnou
na přeměněpod|e
zákonač.t25/20o8
Sb., o přeměnáchobchodních
spo|ečností
a družstev,
ve,zněnípozdějších
předpisů.
2 . Příjemceje povinenoznámitskutečnosti
uvedenév tomto odstavcibez zbýtečného
odk|adu
Poskytovateli
a zajistit,aby projektpřeměnyobsahovaI
právníhonástupce,na kterého
označení
přecházejí
povinnostia právaplynoucíztétosm|ouvy.
Příjemce
neníoprávněn
přeměnu
dokončit
bezsouhlasuPoskytovatele.

čl.z

Přeměna a zrušeníPříjemces likvidací
1 . Pokuddojdev průběhurea|izace
Projektunebopřed uptynutím
udržite|nosti
Projektuke zrušení
je povinností
Příjemce
s |ikvidací
Příjemceoznámitzrušení
a vstupdo |ikvidacebez zbytečného
odk|aduPoskytovateli.
Tuto povinnostplníjménemPříjemcepovolaný|ikvidátor.Likvidátorje
povinen
o předložit
Poskytovate|i
nejpozději
do 30 dnůod Vstupudo |ikvidace
finančnívypořádání
dotaceke dni VstupuPříjemce
do |ikvidace
o vrátit nevyčerpanou
částdotacePoskytovate|i
na účetuvedenýv č|.6 tétosm|ouvy
nejpozdějido 30 dnůod Vstupudo |ikvjdace.
Prostředkyse považují
za vrácenédnem
připsánína bankovní
poskytovatete
účet

2 . Poskytovatel
má právopožadovat
nadrámecnespotřebovaných
prostředků
finančních
i da|šíčást
dotace,pokudnebudoudodrŽenyvšechnypodmínky
tétosm|ouvy.Poskytovate]
budeV tomto
případěpostupovat
pod|ečl.9 tétosm|ouvy.

čt.
s

Dalšípodmínkyposkytnutídotace
zadáváníveřejnýchzakázekv sou|adu
1 . Příjemceje povinenpři rea|izaciProjektuuskutečňovat
ve zněnípozdějších
zakázkách,
veřejných
Sb.,o
zákonemč.I3712006
stanovenými
s podmínkami
při
povinni realizaciProjektu
pod|etohotozákona.ostatníPříjemcijsou
je-|izadavatelem
piedpisů,
ve znění
Sb.,o veřejnýchzakázkách,
5 6 zákonač.Lg712006
po,tupouátv sou|adus podmínkami
se na ně tento zákonnevztahuje.
předpisů,
ačko|iv
pozdějších
na jakýmají
zřete|nýúčel,
z dok|adů
dotacemusíb'ýt
z prostředků
výdajůhrazených
2 . U veškených
být prostředkyvyna|oženy.

o veškeýchzměnách,kterémohou mítvliv na
3 . Příjemceje povineninformovatPoskytovate|e
poskytnutí
tétodotace.
dodatkůa její
je povinenřádně uchovávatoriginálSm|ouvyvčetnějejíchpřípadných
4. Příjemce
projektupo
s realizací
dokumentysouvisejících
a další
dokladů
originályúčetních
přiiohy,veškeré
uvedeným
projektu.Dok|adybudou uchoványzpůsobem
financování
dobu 10 |et od ukončení
sb.
49912004
č.
předpisů,
v
zákoné
a
ve zněnípozdějších
v zákoněč.563/1991Sb.,o účetnictví,
předpisů.
Příjemce
ve zněnípozdějších
služběa o změněněkteýchzákonů,
spisové
o archivnicpía
objektů
do
vstup
Poskytovatele
zmocněncům
nebo
zaměstnancům
je v tétolhůtěpovinenumožnit
jim
přístup
dokumentaci
k
veškeré
a umožnit
projektema jeho rea|izací
. n. po,.'ky dotčené
podmínek
tétoSmlouvyposkytovat
pInění
je
povinen
ověřování
za
úče|em
příjemce
projektu.
Dá|e
požadované
informacea dokumentaci.
subjektům
uvedeným
o projektuv souladuse zákonem
účetníevidenci
je povinenvéstoddě|enou
ana|ytickou
5 . Příjemce
účetnicwípod|e
kteřínevedou
předpisů.
Příjemci,
ve zněnípozdějších
e.šog/rggrSb.,o účetnictví,
dotacedaňovouevidenci'pod|ezákona
tohotozákona,jsou povinnivéstv případěposkytnutí
o dodatečné
předpisů,rozšířenou
č.586/Lgg2Sb., o daníchz příjmů,ve zněnípozdějších
požadavky:
musísplňovat
a|edaňovouevidenci,
kterénevedouúčetnictví,
dokladprosubjekty,
a) příslušný
ve
účetnicwí,
o
č'
563/1991Sb.,
zákona
dok|aduve smys|u
předepsané
účetního
ná|ežitosti
sb.,
předpisůs výjimkoubodu f ustanovení
s 11 zákonač.563/1991
zněnípozdějších
předpisů
pozdějších
ve znění
o účetnictví,
srozumitelnéa průběžné
b) předmětnédok|ady musí být správné,úplné,průkazné,
jejichtrvaIost
zaručujícím
vedenézpůsobem
chronologicky
evidencivp|ném
orgánuna vyžádánídaňovou
kontro|nímu
c) při kontro|eposkytnepříjemce
rozsahu

projektu,ke
vedenyve vztahuk přís|ušnému
příjmya výdajejsou anatyticky
d) uskutečněné
názvem(postačí
označeny
musíbýtřádněa jednoznačně
se váŽou,tzn.,Žedoklady
kterému
pět čís|ic
registračního
pos|edních
(postačí
čís|em
i zkrácenýnázevprojektu)a registračním
projektu).
čísla
projektuje příjemcepovinens veškeným,
6. Po dobu rea|izaceprojektua po dobu udržite|nosti
řádnéhohospodářea nesmítento
s péčí
z dotacenak|ádat
byťijen částečně,
majetkemzískaným,
právemtřetíosoby(jakoje
věcným
právem,
anijiným
a
zástavním
majetekanijeho částizatížit
převod práva).Věcnébřemenoje možnézříditpouze
právo či zajišťovací
např. zadržovací
poskytovatele.
souh|asem
s písemným
dotacepo dobu rea|izaceprojektua po dobu
7. Příjemcenesmímajetekpořízenýz poskytnuté
poskytovate|e.
písemného
souh|asu
projektupřevéstnajinouosobubezpředchozího
udržiteInosti
z dotacenebudedá|ejeho nájemcemči
majetekpořízený
žepronajatý
musízabezpečit,
8. Příjemce
přenechánk užívání
třetíosobě.
vypůjčitelem

I

čl.g
Porušenírozpočtovékázně
Příjemce
dotacese dopustíporušení
rozpočtové
kázné,pokud
nedodrží
podmínky
stanovené
touto
smlouvou.
PokudPříjemce
dotacenedodrží
použití'dotace
účel
stanovený
touto
smlouvou,
dopustí
se porušení
rozpočtové
káznědle 5 22 zákonač.zso/zoooSb.,
o rozpočtových
pravidlechúzemních
rozpočtů,
ve zněnípozdějších
předpisů.V takovémpřípaděutoží
Poskytovate|
odvodza porušení
rozpočtové
kázně ve vrýši
částkyneoprávněncpouiitýcrrprostředkůspolu povinností
s
zaplatit
pená|eve výši1 promi|edenně z neoprávněně
použit,ý|r'
pňtr"arů, nejvýševšakdo rnýše
této
částky,
a to do 30 dnůod rozhodnutí
Poskytovatele
o vráceníneoprávněněpoužitých
prostředků
včetněpenále.
2 . Za ménězávažné
porušení
podmínek,
jehoždůsledkem
je uložení
odvoduza porušení
rozpočtové
kázněnižší,
nežodpovídáv'ýšineoprávněněpoužitých
nebo zadržených
prostředků,
se považuje
zejménanedodržení
podmínekstanovených
v bodě 8 tétosmlouvy.V takovémpřípadě
uloží
Poskytovatelodvod za porušení
rozpočtové
kázněve výšiL,oi,z částkyposkytnutýchfinančních
prostředků,
v souvislostis jejichžpoužitím
došlok porušání
rozpočtové
kázně.

Ó. ro

Závěrečnáustanovení
1. Tatosmlouvanabrývá
účinnosti
dnempodpisuoběmasmluvními
stranami.
2 . Smlouvasmíb'ýtměněnapouzepísemnými
číslovanými
dodatky.
3 . Sm|ouvaje vyhotovenave dvoustejnopisech,
z nichžkaždástranaobdrží
jedenvýtisk.
4. Na důkazuýs|ovného
souhlasus obsahema všemiustanoveními
této smtouvya svépravé,
svobodnéa vážnévů|e,je tato smtouvapo jejím
přečtení
smluvními
stranamivlastnoručně
podepsána.

VeVtkově
an"-(!..#.l.w.!

v .t-...ť.(.?lA,/.E,...,...
ane ..1Š,.
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PetrHynek
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