Vzorová Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Javorník

Smlouva č.
o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Javorník
uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších právních
předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších právních předpisů (dále jen „smlouva“)

Město Javorník
Nám. Svobody 134, 790 70 Javorník
IČ: 00302708
DIČ: CZ00302708
Zastoupené: Jiřím Jurou, starostou
Bankovní spojení: KB, a.s., Jeseník, č. ú.: 6321841/0100
(dále jen „poskytovatel“)
a
Jméno a příjmení fyzické osoby
Datum narození
Bydliště
Bankovní spojení
(dále jen „příjemce“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:
I.
1. Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci dotaci ve výši
…………………………………Kč
Slovy:……………………………………………………………
2. Účelem poskytnutí dotace je vybudování domovní čistírny odpadních vod (domovní studny)
s parametry uvedenými v žádosti ze dne ................... a jejich přílohách, k nemovitosti
určené k trvalému bydlení zapsané v katastru nemovitostí jako ……………….…………..
s č.p./č.e. …………v části obce ………….., stojící na parc. č.......... v k.ú............................ (dále
jen „předmětná nemovitost“).
3. Dotace bude poskytnuta převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této
smlouvy nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy příjemce poskytovateli předloží kladné
stanovisko vodoprávního úřadu (MěÚ Jeseník, odbor ŽP) k výstavbě domovní čistírny
(domovní studny).
4. Dotace se poskytuje jako investiční dotace. Pro účely této smlouvy se investiční dotací
rozumí dotace, která musí být použita na úhradu výdajů spojených s pořízením
dlouhodobého majetku dle § 26 odst. 2 a § 32a odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Uznatelnými výdaji jsou:
a. Náklady na vybudování domovní ČOV spojené s pořízením projektové dokumentace,
pořízením samotného výrobku-ČOV a jeho dopravu, instalaci (včetně potřebného

materiálu), napojení a uvedení do provozu, vše doložené řádnými obchodními
doklady od příslušného dodavatele (faktury, účtenky, dodací listy).
b. Náklady na realizaci zásobní jímky spojené s pořízením této jímky a s provedením
zemních a stavebních prací (včetně potřebného materiálu), vše doložené řádnými
obchodními doklady od příslušného dodavatele (faktury, účtenky, dodací listy)
c. Náklady na vybudování domovní studny spojené s pořízením hydrogeologické
dokumentace a projektové dokumentace a s provedením zemních a stavebních
prací (včetně potřebného materiálu), vše doložené řádnými obchodními doklady od
příslušného dodavatele (faktury, účtenky, dodací listy).
6. Příjemce je oprávněn použít dotaci také na úhradu nákladů vynaložených příjemcem před
uzavřením této smlouvy, za podmínky, že tyto náklady jsou v souladu s účelem poskytnutí
dotace dle č. I. odst. 2 a 4 této smlouvy.
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II.
Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použít výlučně v souladu s účelem poskytnutí dotace
dle čl. I. této smlouvy a dalšími podmínkami stanovenými v této smlouvě. Dotace musí být
použita hospodárně.
Bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele nesmí příjemce dotaci nebo její část
poskytnout třetí osobě.
Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provedení kontroly dodržení účelu a podmínek
použití poskytnuté dotace. Při této kontrole je příjemce povinen vyvíjet veškerou
poskytovatelem požadovanou součinnost.
Příjemce je povinen informovat poskytovatele o změnách svého bydliště, své doručovací
adresy, bankovního spojení, změny způsobu využití předmětné nemovitosti nebo změny
jejího vlastníka a o jiných změnách, které mohou podstatně ovlivnit způsob finančního
hospodaření příjemce a aktivit ve vztahu k naplnění účelu poskytnuté dotace, a to nejpozději
do 30 dnů od vzniku takových skutečností.
Příjemce je povinen dotaci použít nejpozději do 18-ti měsíců ode dne poskytnutí dotace,
přičemž za den poskytnutí dotace je považován den odepsání prostředků z běžného účtu
poskytovatele (u novostavby rodinného domu dosud nezapsaného v katastru nemovitostí je
to den uzavření smlouvy o poskytnutí dotace) a nejpozději do 2 měsíců po tomto datu
provést finanční vypořádání poskytnuté dotace. V případě realizace stavby v kratší lhůtě než
18 měsíců je příjemce povinen provést řádné vyúčtování nákladů do 2 měsíců od ukončení
realizace stavby, přičemž za den ukončení realizace je považován den uvedení zařízení do
provozu, případně den vydání sdělení příslušného vodoprávního orgánu, že stavbu lze užívat.
V případě ukončení realizace stavby před uzavřením této smlouvy je příjemce povinen
provést řádné vyúčtování nákladů do 2 měsíců ode dne, kdy tato smlouva nabude účinnosti.
Nepoužije-li příjemce dotaci nebo její část na účel sjednaný touto smlouvou nejpozději do 18ti měsíců ode dne poskytnutí dotace, je povinen ve stejné lhůtě nepoužitou dotaci nebo její
nepoužitou část vrátit na bankovní účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy.
Při finančním vypořádání je příjemce povinen předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté
dotace (dále jen „vyúčtování“) a nevyčerpanou část dotace vrátit na účet poskytovatele
uvedený v záhlaví této smlouvy. Vyúčtování musí obsahovat:
a. Soupis výdajů hrazených z poskytnuté dotace a fotokopie dokladů prokazujících
uskutečněný výdaj (faktury, obchodní stvrzenky, dodací listy) tak, aby bylo možné
posoudit účel a uznatelnost uskutečněného výdaje.
V případě předložení dokladů o výdajích v zahraničí je nutné ke každému takovému
dokladu předložit současně i překlad do českého jazyka a rovněž kurzovní lístek
České národní banky, ze kterého bude zřejmý kurz dané měny ke dni úhrady
takového výdaje.
b. Fotokopie všech výpisů z bankovního účtu, které dokládají úhradu jednotlivých
dokladů a faktur s vyznačením dotčených plateb. V případě hotovostních úhrad

nutno předložit doklad, že dodavatel hotovost převzal (pokladní stvrzenka,
podepsaná kvitance, potvrzení o zaplacení dobírky apod.)
c. Čestné prohlášení, že fotokopie předaných dokladů jsou shodné s originály uloženými
u příjemce.
d. Povolení příslušného vodoprávního úřadu k užívání stavby (odběru vod ze studny,
vypouštění vod z domovní ČOV).
7. V případě, že příjemce:
a. nevrátí nevyčerpanou část dotace ve stanovené lhůtě,
b. použije dotaci nebo její část na jiný účel než sjednaný touto smlouvou,
c. poruší některou z jiných podmínek nebo povinností uvedených v této smlouvě
dopustí se porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
8. Za porušení rozpočtové kázně uloží poskytovatel příjemci odvod ve výši stanovené platnými
právními předpisy.
Odvod ve výši 5 % z celkově poskytnuté dotace uloží poskytovatel příjemci v těchto případech
porušení rozpočtové kázně:
a. Předložení vyúčtování s prodlením do 30 kalendářních dnů od data uvedeného ve
smlouvě.
b. Předložení doplněného vyúčtování s prodlením do 15 kalendářních dnů od marného
uplynutí náhradní lhůty, uvedené ve výzvě k doplnění vyúčtování.
c. Porušení povinnosti informovat poskytovatele o změnách uvedených v odstavci 4.
tohoto článku smlouvy.
III.
1. Příjemce prohlašuje, že nemá vůči poskytovateli a jeho příspěvkovým organizacím žádné
nesplacené závazky po lhůtě splatnosti a že není s poskytovatelem nebo s jeho příspěvkovými
organizacemi v soudním sporu.
2. Příjemce prohlašuje, že nemovitost dle č. I. odst. 2 této smlouvy ani její část není součástí
obchodního majetku, přičemž obchodním majetkem se rozumí majetek, o kterém poplatník s
příjmy podle §7 zákona o daních z příjmů účtuje nebo ho eviduje v daňové evidenci.
3. Příjemce prohlašuje, že dosud neobdržel od města Javorníku žádnou dotaci na tentýž účel
popsaný v č. I. odst. 2 této smlouvy.
4. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemnými chronologicky
číslovanými dodatky.
5. Poskytnutí této dotace schválila…………………………………………………(rada města, zastupitelstvo
města) na svém …….zasedání dne……….
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že smlouvu uzavírají z vážné a svobodné vůle a souhlasí
s jejím zveřejněním.
7. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom.
8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V……………………………dne………………………………..

------------------------------------------------------Poskytovatel

V………………………………….dne……………………………….

-------------------------------------------------------Příjemce

