SMLOUVA
o poskytnuti' neinvestiéni’ dotace z rozpoétu obce Kﬁianovice
uzaufenél we smyslu § 159 a nésl. zékona ii. 50012004 85.. sprévni 1'00, 1: platnem zneni a zekona 6. 25012000 80., e
rezpeétevYCh prawidleeh Uzemnieh rezpeétﬂ u platnem znénI. Dale téi‘jen ,,srnIeuva".

I.

Obecné ustanoveni

Zastupitelstvo oboe Kﬁianevice rozhedle 509m usnesenim 6. 7 ze dne 4. 4. 2018 vsouladu s ustanevenimi
zékona 6. 12812000 8b., Zeken e ebeich vplatném zneni, a useuladu se zekonem é. 250/2000 8b.,
0 rezpoétevych prawidlech L'Izemnich rezpoétl] vplatnem znéni, o peskytnuti ﬁnanéni detace we 11051 a za

pedminek déIe uvedenych I: new smleuvé.

II.

Smluvni strany

1. Poskytovatelem detace dIe teto smlouvy je:
Jméno a pfijmeniINézev organizace
Se sidlem:

Obec Kﬁianovice
Ki‘iianevice

16::
61510 new:

00542431

zasteupené starestou oboe:

Lubomirem Cenkem

(déle tei jako ,,poskytovatel“)
2. Pﬁjemcem dotace dIe teto smleuuy je:
Jméno a pFI'jmenilNézev organizace

Ligary, dobrovolny svazek obci

BydliéteISidloz

Hodéjice 41

Datum narezeniIIC:

72022418

zasteupené Jmeno a PFIjmeni, funkce

JiFi Ziegler, pfedseda

(dale tei jako ,,pi‘ijemce“)

|||.

Wée a ﬂéel detace

1. Obec KFiianevice peskytne ze sueho rezpofitu pfijemci ﬁnanéni dotaci we 0055,] 500.000,- KE: (slew:
Pétsettisickorunéeskch), na kryti néklaQﬂ souuisejicich s prevezem vodérenskehe zafizeni a 0hradé zéwazkﬂ

0061 Stéﬂnimu fondu iivotniho prestfedi CR 0 race 2018.
2. Dotace bude

esk nuta bezhetovestnim pfevedem 206w peskytevateIe na ﬂéet p‘ﬁjemce éisle

ide 15 [MI ed podpisu smleuvy.
3. Pi‘ijemce detaei p‘r’ijimé a zavazuje se pouiit ji kl'ieIu pepsanemu vbedé 1. tete éésti smleuvy a za
podminek stanevenych teuto Smlouveu dale a platnj/mi prévnimi pfedpisy.

4. Pekud pﬁjemce neuyéerpé celou detaci na etaneveny? Uéel we staneveneu debu, je pevinen v souladu 3 § 20
zakena é. 250/2000 8b., 0 rozpeétevyeh previdiech Uzemnich rezpeétﬂ v platnem zneni, vrétit peskytevateli

nevyéerpanou ééstku nejpezdéji ke dni pi‘edleieni vyﬂéteveni dotace pedle Cl. VII. teto smIeuuy
bezhetevostnim pFevedem na stejne éisle L'Iétu, 2e ktereho detaci ebdlz'el. Za den vréceni se pevaiuje den
pi‘ipséni ééstky na ﬂéet peskytovatele.

IV.

Casové uiiti dotace

1. Presti‘edky jeeu vseuladu 8 § 18 zékena é. 250/2000 8b., 0 rozpofiteuy'fch previdlech Uzemnich rezpeétﬁ,
peskytouétnyk uiiti ed 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018 a pedléhaji finanénimu uype‘fédeni (Vyﬂétovéni).
2. Wdaje musi bid vzniklé v ebdebi dle 1:e prvni tehete éIénku. Oetatni Wdaje vznikle pFed timto ebdebim 61 p0
ukenéeni tehete ebdebi jseu neuznatelny’rmi vydaji.

V.

Neuznatelné vydaje

1. Dotace nesmi bYt pouiita na Uhradu vdajﬂ na:

-

Zpracovéni iédosti o dotaci véetné daléi administrace

—

Pokuty afnebo penéle

—

Sprévni poplatky

—

Clenské pFISpévky

—

Dary fyzicim nebo prévnicky'lm 05.0m

—

Pofizovéni dIouhodobého investiéniho majetku

VI.

Daléi ustanoveni

1. PFIje-mce oznaéi Uéechny uplatﬁované doklady (originaly) hrazené zdotace dle této smIouvy Uiditelnym a
éiteInj/m népisem ,,Hrazeno z pffspévku obce Kﬁianovice“ a déle se zavazuje, ﬁe tyto doklady nebude

uplatﬁouat vﬂéi jinému zdroji financovéni.
2. Kopie dokladﬁ pfedklédanjmh kVyUétovéni dotace budou poﬁzeny p0 oznaﬁeni dokladu dle pi‘edchoziho

bodu. Nestafii timto népisem oznaéit vytvofené kopie, takovéto doklady nebudou pf'ijaty.
3. Poskytovatel je oprévnén provédét u pﬁjemce kontrolu ﬂéetnictvi, pﬁp. daléich skuteénosti, vrozsahu
potfebném k posouzeni, zdaje tato smlouua dodriovéna.
4. P‘r’ijemce se zavazuje umoinit poskytovateli nebo jim povéfenym osobém provést kdykoliv (i vprﬂbéhu

reaIizace akce) komplexni kontrq postupu a vysledkﬂ realizace akce, véetné pouiiti ﬁnanénich prostfedkﬂ a
zpfistupnit na poiédéni veékeré doklady souvisejici srealizaci akce a splnénim této smlouvy. Timto
ujednénim nejsou dotéena ani omezena préwa kontroInich orgénﬁ stétni spréwy CR.
5. Pﬁjemce se zavazuje uchovat originély dokladﬁ p0 dobu 5 let 0d vyﬂétovéni akce.

VII.

Vyﬂfitovéni dotace

1. Pfijemce se zavazuje sestavit pfehled o éerpéni peskytnuté dotace, ktery’; pfedloii poskytovateli nejpozdéji

do 31. 01. 2019 na tiskopisu prg vyﬂétovénf dotace. Ktomuto pFehle-du pﬁjemce pFiIoZi kopie L'Iéetnich
dokladﬂ oznaéenych dle odst. 1 CI. VI. této smIouuy, véetné dokladl‘] 0 platbé (kopie vypisu z BU, kopie
pokladnich dokladﬂ).
2. Tiskopis pro vétovémi dotace je dostupny na webovych strénkéch peskytovatele velektronické podobé

popfipadé mﬂie bit uydém v sidle peskytovatele 1.! papirové podobé.

VIII.

Poruéeni rozpoétové kézné a vypovéd’ smlouvy

1. Pfijemce bere na Védomi, ﬁe kaidé poruéeni povinnosti podIe této smlouvy zjeho strany, nedodlieni liléelu
pouiiti dotace iii jeho pozdni vréceni 3e pouaiuje za poruéeni rozpoétové kélzné podle § 22 zékona 6.
250I2000 8b., 0 rozpoétch pravidlech UZBI’TIIIICI‘I rozpoétﬂ, ve znéni pozdéjéich pfedpisﬂ.
2. PoskytovateI uloii v takouém pfipadé pﬁjemci, kter)? se poruéeni rozpoétové kézné dopustil, oduod do svého
rozpoétu we WEI Eastky neoprévnéné pouiitjich prostfedkfj spolu s pavinnosti zaplatit penéle ve- Wéi 1 promile
denné z neoprévnéné pouiitych prostfedkﬂ, nejvy’rée uéak do této ééstky, a to do 15 dnﬂ 0d rozhodnuti
peskytovatele 0 vréceni neopréunéné pouiitﬁmh prostfedkﬂ, véetné pen'ale.
3. Poskytovatel je opravnén tuto smlouvu vypovédét z dﬂvodﬂ na strané pﬁjemce, a to zejména v pfipadé, ﬁe p0
uzaufeni této smlouvy nastane nebo vyjde najevo skutefinost. ktevré poskytovatele opravﬁuje dotaci odejmout.
Takovjxmi skuteénostmi jsou zejména pouiiti dotace v rozporu 8 CI. |||. této smlouvy, nedodrieni terminu uiiti
dotace uuedeného v CI. IV. této smlouuy nebo nepfedloieni zévéreéného vyﬂétovéni v terminu stanoveném

v CI. VII. této smlouuy.
4. Wpovédni Ihﬁta je 10 dni a zaéina’a béiet dnem doruéeni pisemné vypovédi pﬁjemci.
5. V pisemné vypovédi poskytovatel uvede zjiéténé skuteénosti, které- jej prokazatelné uedly k vypovédi smIouvy,
a uyzve pﬁjemce kvréceni celé dotace nebo jeji Eésti. Pfijemce je povinen urétit tyto prostfedky poskytovateIi
do 15 dnﬂ 0d ukonéeni smlouvy na E1681 peskytovatele uvedeny ve Wpovédi nebo sloienim hotovosti na

pokladné poskytovatele. Pbkud tyto prostfedky jeété nebyly pFevedeny na [Ibet pfijemce, pfestbie byla
uzavFe—na smlouva, mé poskytovatei prévo je neposkytnout.

V pfipadé, poruéeni rozpoétové kézné dle tohbtb élénku neni pi‘ijemce oprévnén iédat o jinou dotaci
v tomto race a v roce nésledujicim.

IX.

Zévéreéné ujednéni

. Smlouva naiél platnosti a 06innosti okamiikem pbdpisu bbéma stranami.
Zmény a dopiﬁky tétb Smlbuvy mbhbu bj/t provedeny pouze se souhlasem obou stran a to pisemnbu formbu

a pbdbbé ﬁislovanjch dodatkﬂ. Pfijemce bere na uédomi, 2e uzavFenéI dodatku mﬁie podléhat opétounému
schuéleni zastupitelstvem, dle charakteru poiadované zmény smlbuvy, obi mIi’Iie bjxt basové nérbﬁnéjéi.
Smlouua je vyhotovena we dvbu stejnopisech s platnbsti originélu, z nichi poskytovateli néleii jeden vjltisk
a p‘r‘ijemci dbtace jeden ujtisk.
PFije-mce souhlasj se zvefejnénim této smlouvy. Pﬁjemce prbhlaéuje ie tato smlouva neobsahuje Udaje,

které tvori predmét jeho obchodnihb tajemstvi podle § 504 zékona (189/2012 Sb. obéansky zakonik.
Ucastnici tétb smlouvy paskytuji souhlas se zpracovanim osobnich L'Idaju v souladu se zakbnem c 101/2000
Sb. zakon O ochrané osobnlch udaju a o zméné nékterych zakonﬂ v platném znéni, v rozsahu nezbytném
pro bkbny spbjené s uzavfenim této smlouvy sobé navzéjem i daléim straném podilejicim se na ’03t Ukbnu
6i II jeho souvislosti.

Pfijemce bere na védbmi, 28 II pi‘ipadé zjiéténi zéuainjch nedostatkﬂ pfi realizaci projektu, vbetné
nedodrieni terminu bdevzdéni vyI’Jétovéni poskytnutj/ch ﬁnanénich prostfedkﬂ, je poskytovatei oprévnén

vylouc‘iit I: témie a nésledujicim roce jeho iédosti 0 finanﬁni pbdporu z prostfedkﬂ poskytbvatele.
Pﬁpadnél neplatnost nebo neﬂplnost nékteréhb ustanoueni tétb smlbuvy nemé za nz’asledek nebéinnbst
estatnich ujednéni této smlouvy, pbkud tim neni dotéen 069] a smysl tétb smlouvy.
8. Vzéjemné préwa a pavinnbsti Uéastnikﬂ vtéto smlbuvé vj/slbvné neupravené se Fidi pﬁsluénjmi préwnimi
pfedpisy, zejména zélkonem é. 250/2000 8b., 0 rozpbétovjrch pravidlech I'Izemnich rbzpbfztﬂ, v platném znéni.
9. V pfipadé, ﬁe dojde k okolnostem na strané pﬁjemce, které by mohli mit 23 nésledek neplnéni podminek této
smlouvy, informuje 0 tom neprodlené pbskytovatele.
10. V pﬁpadé, 2e dojde ke zruﬁeni nebo pfeméné pﬁjemce prévnické osoby s Iikvidaci, je pfijemce bovinen 0
tbmto neprbdlené uvédomit peskytbvatele.

11. Na dkaz ujlslbvného souhlasu s bbsahem a véemi ustanbvenimi této smlouvy a své pravé, svebbdné a
véiné vﬂle, je tato smlbuva p0 jejim pfeéteni smluvnimi stranami vlas’moruéné podepséna oprévnénjm
zéstupcem obou stran.

v Kﬁianbuicich dne £1

C dI-I'ID

v Hodéjicich dne

Za pbskytovatele:

Za pfijemce:

Lubomir Cenek
starbsta oboe Kfiianovice

Jifi Ziegjér

1§ odst. 7 zékbna 83. 250/2000 Sb.

pFedseda, Ligary

05 “IM- 2013

