
Veřejnoprávní sm!ouva
o poskytnutí neinvestičnídotace z rozpočtu obce Svojšice

číslo: 11.2021

(uzavřená dle §159 a násl, zákona č. 500/2004 Sb., správnířád, ve znění pozdějších předpisů)

mezi:

Poskytovatelemdotace: ObecSvojšice
Svojšice 1

53362 Svojšice

zastoupená lng. Petrem Joštem, starostou
lČ: 00274381
bankovní spojen í: 1 205440389/0800
(dále jen,,poskytovatel")

a

Příjemcem dotace VEVERKOVÁ Lucie
nájemce obecní prodejny č.p.80 - viz smlouva ze dne 21.5.2018
Svojšice č.p.8
533 62 Svojšice

lČ : 06856021 .

bankovní spojení: 115-721396027710100 - KB - VS: 06856021
(dále jen ,,pňjemce")

l.

Předmět smlouvy
Poskytovatel poskytne příjemci naníže uvedený úóelza podmínek uvedených v článcích ll, až lll.
účelovou neinvestiění dotaci z rozpočtu obce ve výši 60.0O0,-Kě (slovy:
šedesáttis íckoru něeských).
Neinvestiční dotace se poskytuje jako finanční příspěvek na úhradu spotřeby elektrické energie a
plynu v prodejně potravin se smíšeným zbožím . / obecní prodejna č.p.80 Svojšice /.

1.2 Projekt bude ukončen do 31 .12.202'l.

l|. 
1:

* Splatnost peněžních prostředků

2,1 Poskytovatel se zavazqe poskytnout příjemci dotaci za účelem uvedeným v článku l. na účet
příjemce uvedený v záhlaví do 1Sti dnŮ po nabytí úěinnosti této smlouvy,

FinanČní prostředky lze použít na úhradu nákladů wniklých v období od nabytí účinnosti této
smlouvy vztahujících se ke stanovenému účelu poskytnutí, které budou uhrazeny nejpozději do
31.12,2021. Finanční prostředky nelze převádět do následujícího kalendářního roku.



Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí neinvestiční dotace a rozpočtu obce Svojšice

číslo: l1.2021
(uzavřená dle §159 a násl. zákona č, 500/2004 Sb,, správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

mezi:

Poskytovatelemdotace: ObecSvojšice
Svojšice 1

53362 Svojšice

zastoupená lng. Petrem Joštem, starostou
lČ: 00274381
ban kovn í spojen í: 1 205440389/0800
(dále jen,,poskytovatel")

a

Příjemcem dotace: VEVERKOVÁ Lucie
nájemce obecní prodejny č.p.80 - viz smlouva ze dne 21,5.2018
Svojšice č.p.8
533 62 §vojšice

lČ : 06856021

bankovní spojení: 115-721396027710100 - KB - VS : 06S56021
(dále jen ,,příjemce")

l.

Předmět smIouvy

Poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený účel za podmínek uvedených v článcích ll. až lll.
účelovou neinvestióní dotaci z rozpočtu obce ve Wši 60,0O0;-Kč (slovy:
šed esáttis íckoru něeských).
NeinvestiČní dotace se poskytuje jako Ťinanční příspěvek na úhradu spotřeby elektrické energie a
plynu v prodejně potravin se smíšeným zbožím . / obecní prodejna č,p.80 Svojšice /,

1.2 Projekt bude ukončen do 3,t ,12.2021

ll.
* Splatnost peněžních prostředků

2,1 Poskytovatel se zavazge poskytnout příjemci dotaci za účelem uvedeným v článku l. na účet
příjemce uvedený v záhlaví do 1Sti dnŮ po nabytí úěinnosti této smlouvy.

FinanČní prostředky lze použít na úhradu nákladŮ wniklých v období od nabytí účinnosti této
smlouvy vztahujících se ke stanovenému účelu poskytnutí, které budou uhrazeny nejpozději do
31.12.2021. Finanění prostředky nelze převádět do následujícího kalendářního roku.



a

V termínu pro předložení vyúětování dle článku lll. odstavec 3.2 vrátí příjemce nevyčerpané
finanční prostředky na účet poskytovatele. Neuóiní-li tak, jedná se o porušení rozpočtové kázně
dle § 22 zákona é, 25012000 Sb., o rozpočtorných pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.

V případě, že poskytovatel neshledá v předloženém vyúčtování nedostatky či nesrovnalosti,
vyúčtování schválí do 30 dnŮ ode dne jeho předložení. Budou-li v předloženém vyúčtování
shledány nedostatky či nesrovnalosti, bude příjemce, ve lhŮtě 30 dnŮ ode dne doručení
vyúčtování, vyzván kjejich odstranění do 30 dnů ode dne doručení výzvy.

lll.

Podmínky uděIení peněžních prostředků

3.1 Příjemce je oprávněn použít dotaci pouze k účelu uvedenému v článku l. této smlouvy

3.2 Vyúčtování dotace předloží příjemce poskytovateli do 31 ,1.2022 .

3.3 Příjemce musí zajistit ve svém účetnictví vedení analytické úóetní evidence související s realizací
projektu/akce, tzn. účtovat na zvláštní analytické účty, na samostatné hospodářské středisko
nebo na samostatnou zakázku, Musí být jednoznačně prokazatelné, zda konkrétní uýdaj nebo
příjem je (nebo není) vykazován na podporovaný projekUakci a skutečně odpovídá charakteru
projektu/akce. Subjekty, které vedou daňovou evidenci vsouladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o
daních z příjmŮ, ve znění pozdějších předpisů, jsou povinny použít jiný prokazatelný způsob
vedení evidence o finančních tocích projektu/akce. Doklady prokazující využití dotace musí být
viditelně označeny,,Dotace obce.,.." (označeny musí být již originály dokladů). Příjemce je
povinen umožnit poskytovateli na základě jeho požadavku provedení kontroly všech prvotních
úóetních dokladŮ za úóelem prověření předloženého vyúčtování projektu. Poskytovatel bude
vykonávat u příjemce kontrolu, vyplývající ze zákona ó. 32Ol20O1 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

3.4 Příjemce je povinen do 15 dnŮ oznámit poskytovateli zahájení insolvenčního řízení, vstup
právnické osoby do likvidace, změnu statutárního orgánu nebo jeho člena, změnu názvu,
bankovního spojení, sídla či adresy.

Příjemce, ktený je obchodní korporací dle zákona ě.9012012 Sb., je povinen zaslat poskytovateli
informaci o přeměně společnosti, jejíž součástí je projekt přeměny, a to alespoň 1 měsíc přede
dnem, kdy má být přeměna schválena způsobem stanoveným zákonem. U ostatních právnickÝch
osob je příjemce povinen oznámit poskytovateli přeměnu právnické osoby do 15 dnŮ od
rozhodnutí příslušného orgánu.

3.5 Vrácení prostředkŮ podle odstavce 2.3 této smlouvy nezakládá právo příjemce na dočerpání
finančních prostředkŮ v následujícím roce.

lV.

Sankce

V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce bude poskytovatel postupovat vsouladu
s ustanovením § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtŮ, ve
znění pozdějších předpisů.



\

v.

Ukončení smlouvy

Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou uýpovědí
Smlouvy, ato za podmínek dále stanovených,

Poskytovatel mŮže Smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace

5.3,Výpovědním dŮvodem je porušení povinností příjemcem dotace stanovených touto Smlouvou
nebo obecné závaznými předpisy, kteqých se příjemce dopustí, zejména:,

, svým jednáním poruší rozpoětovou kázeň dle zákona é, 250,2Oa0 Sb., o rozpočtouých
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

. poruší pravidla veřejné podpory

Výpověd'§mlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího udělení

Výpovědní lhŮta činí jeden měsíc a zaéne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci,
v němž byla rnýpověd' doručena příjemci dotace. Úeinry doručení pro účely této smlouvy však
nastávají i tehdy, pokud příjemce suým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil,

Úeinty Wpovědi nastávají dnem uplynutí uýpovědní lhůty za podmínky, že příjemce dotace vrátí
poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení Smlouvy dojde až
vypořádáním všech práv a povinností Smluvních stran.

Příjemce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět nejpozději však do konce lhůty
pro podání vyúčtování, přičemž uýpověd' je účinná dnem jejího doručení poskytovateli. Vtakovém
případě je příjemce povinen vrátit poskytnutou částku dotace poskytovateli do 14 dnů ode dne
účinnosti uýpovědi.

Při ukončení Smlouvy dohodou je příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet
poskytovatele poskytnutou částku dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 30 dnŮ ode dne doručení dohody podepsané oběma smluvními stranami,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak,

5.10. Dohoda o ukončení Smlouvy nabývá účinnosti dnem připsání vrácených peněžních prostředků
na účet poskytovatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5,11. Smlouva zaniká také zdŮvodŮ uvedených v § 167 odst. 1 písm, b) až e) zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Návrh na zrušení Smlouvy musí být učiněn písemně a
musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku Smlouvy,

5.12, Pokud př'tjemce ve stanovené lhŮtě poskytnuté prostředky nevrátí vsouladu stímto
Článkem poskytovateli, považují se tyto prostředky za zadžené ve smyslu zákona ó, 250t2000
Sb., o rozpočtorných pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisŮ.

Vl.

závěrečná ustanovení



6.1.Jako kontaktní místo poskytovatele se pro účely této smlouvy stanovuje: lng. Lada Horáčková,
účetn í o bce, e-ma il : obecsvojsjoe@,§eenam.c;, + 4207 327 23884

6.2. Tato smlouva nabývá účinnostidnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

6.3. Právní váahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními
zákona Č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona ó.25ol20oo Sb., o
rozpoČtouých pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně
závaznými předpisy.

6.4. Smlouva mŮže být měněna či doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek se neuzavírá v případě
změny názvu příjemce, statutárního zástupce, sídla či bankovního účtu kterékoli ze smluvních
stran, Vtakovém případě postačí písemné oznámení o změně, které vpřípadě změny
bankovního účtu příjemce musí být doloženo kopií smlouvy o zřízení úáu.

6,5 Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této smlouvě.

6.6 §mlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech , z nichž poskytovatel obdží 1 vyhotovení a příjemce
1 vyhotovení.

6.7 Smluvní strany srnými podpisy stvrzují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a
svobodné vŮle, nikoli v tísni za nápadně nernýhodných podmínek.

Doložka dle § 4í zákona é. 12812000 §b., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem obce: zastupitelstvo obce Svojšice na základě žádosti ze dne 15,1,2021
Datum jednání a číslo usnesení: 9.3.2021 - 0510312021

Ve Svojšicích dne 10.3.2021 Ve Svojšicích dne 10. 3.2a21

za poskytovatele za příjemce

Lucie veverkovó
SvojšiceÉr 533 62
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