CEC

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o poskytnuti dotace z rozpočtu Obce Bublava (člena VSOZČ )
(dále jen ,,smlouva)

Smlouva se uzavírá mezi:
OBEC BUBLAVA
Sídlo: Bublava 389, 358 01 Kraslice
IČO: 00259268
Zastoupené: Ing. Monikou Hrádkovou, starostkou
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 556 93 l 23 19 l 0800
(dále jen ,,poskytovatel")
a

Vodohospodářské sdruŽení obcí západních Čech (dále jen VSOZČ)
Sídlo: Studentská 328/64, Doubí, 360 07 Karlovy Vary
Zapsané do registru svazků obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje, reg.č.7/1993
IČO: 47 700 521
Zastoupená: předsedou Rady VSOZČ panem Ing. Josefem Horou
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 33 23 93 41/ 0100

(dále jen ,,příjemce")

Článek L
Obecné ustanovení

Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,zákon o obcích"), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů") poskytuje
poskytovatel příjemci dotaci ve výši a na účel uvedený v článku II. této smlouvy a příjemce tuto dotaci
přijímá.

Článek II.
výše dotace a její účel

Příjemci je poskytována v roce 2020:

účelová dotace ve formě investičních finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele ve výši:
613.007,- KČ (slovy: Šestsettřinácttisícsedm korun) na: rozšíření vodovodní a kanalizační sítě na
p.p.č.2207/1, 2207/12 v obci Bublava. (vodovodní sít' : 392.367,- KČ, kanalizační sít' : 220.640,KČ)
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Článek III.
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude příjemci poskytnuta jednorázově do 15 dnů od uzavření této smlouvy a to formou
bezhotovostního převodu na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy, variabilní symbol
00259268. Dotace je poskytována jednorázově s vyhrazením práva kontroly využití poskytované
dotace.
Článek IV.
Základní povinnosti příjemce

l.

Příjemce se zavazuje použít finanční prostředky výhradně k účelu uvedenému v ČI. II této smlouvy
a za podmínek sjednaných touto smlouvou.

2.

Příjemce se zavazuje dodržet lhůtu dokončení realizace investiční akce do 31.12.2020

3.

O užití poskytnutých finančních prostředků (dotace) vede příjemce samostatnou průkaznou účetní
evidenci.

4.

Příjemce je povinen provést a předložit závěrečné vyúčtování poskytnutých finančních prostředků
z rozpočtu obce s potvrzením pravdivosti a správnosti uvedených údajů, a to nejpozději do 30 dnů
po ukončení investiční akce.

5.

Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku je příjemce povinen vrátit do 31.1.2021, a to formou
bezhotovostního převodu na účet poskytovatele uvedený v této smlouvě, pod variabilním
symbolem uvedeným v ČI. III. této smlouvy.

6.

Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky na výše uvedený účet, jestliže
odpadne účel, na který je dotace poskytována, a to do 15 dnů ode dne, kdy se příjemce o této
skutečnosti dozví.
Článek V
Kontrolní ustanovení

1.

V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb., o
kontrole, kontrolní řád, je poskytovatel finančního příspěvku oprávněn kontrolovat dodržení
podmínek, za kterých byl příspěvek poskytnut. Tuto kontrolu vykonávají pověření zaměstnanci
poskytovatele a členové příslušných orgánů poskytovatele.

2.

Příjemce je povinen v rámci výkonu kontrolní činnosti dle odst. i tohoto článku povinen ve
lhůtách stanovených poskytovatelem předložit kontrolním orgánům poskytovatele k nahlédnutí
veškeré účetní záznamy týkající se daného finančního příspěvku.
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Článek VI
Důsledky porušení povinností příjemce

1. Jestliže příjemce nesplní některou ze svých výše uvedených povinností, popř. poruší jinou
povinnost nepeněžité povahy vyplývající z této smlouvy, považuje se toto jednání za porušeni
rozpočtové kázně ve smyslu ustanoveni § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů. Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 zákona o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 1%o
(slovy: jedno promile) z dotace specifikované v ČI. II. této smlouvy, do rozpočtu poskytovatele.
2. Pokud příjemce neprokáže způsobem stanoveným v ČI. IV. odst. 6. použití finančních prostředků
v souladu s ČI. IV. odst. 3, popř. použije poskytnuté prostředky (případně jejich část) k jinému
účelu, než je uveden v článku II. této smlouvy, považují se tyto prostředky (případně jejich část) za
prostředky neoprávněně použité ve smyslu ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů. Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové kázně do
rozpočtu poskytovatele.
3. Pokud příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle ČI. N. odst. 8, 9 této smlouvy,
považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu ustanovení § 22 zákona o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je v tomto případě povinen provést
v souladu s ustanovením § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod
z porušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele.
4. Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou bezhotovostního převodu
na účet č. 556 93 ] 23 19 l 0800, vedený u České spořitelny, a.s.
ČI. VIl.
Ukončení smlouvy

1.

Smlouvu lze zrušit na základě písemné dohody smluvních stran nebo výpovědí.

2.

Kterákoli smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
výpovědní lhůta Činí 30 kalendářních dní a počíná běžet l. dnem následujícím po dni doručení
výpovědi druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že výpověď' byla doručena 5.
dnem od jejího odeslání.
Článek VIII.
Závěrečná ustanovení

l. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s pravidly a bude se jimi při hospodaření s poskytnutými
finančními prostředky řídit.
2. Příjemce je povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv
změně v údajích uvedených ve smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které mají
nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle této smlouvy.
3. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy, dotačního titulu
a výše poskytnuté dotace.
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4. Pokud tato smlouva či zvláštní obecně závazný předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy dle této
smlouvy příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů a Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran a je vyhotovena ve dvou
stejnopisech, z nichž jeden obdrží příjemce a jeden poskytovatel.
6. V případě, že se některá ustanovení této smlouvy stanou neplatnými nebo neúčinnými, zůstává
platnost a účinnost ostatních ustanovení této smlouvy zachována. Smluvní strany se zavazují
nahradit takto neplatná nebo neúčinná ustanovení ustanoveními jejich povaze nejbližšími
s přihlédnutím k vůli smluvních stran dle předmětu této smlouvy.
7. O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo obce Bublava
usnesením č. 303 /2020/Zl4 ze dne 16.9.2020.
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