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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiČnídotace
z rozpočtu obce Benecko

Smluvní strany:

obec Benecko, zastoupená Ing. Jaroslavem Mejsnarem - starostou obce
Benecko č,p. l90,512 37 Benecko

Ičo 0027558l
Čísloúčru:9900883 89/0800
dále jen "poskytclvatel" na straně jedné
a

Vodohospotlářské sdruženíTurnov, zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, ředitelem svazku
Antonína Dvořáka 28'7 , 51l 01 Tumov
lC-O: 49295934
čislo účru37 |046210800
dále jen "příjemce " na straně druhé
uzavřely nížeuvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 159 a násl.zákona č. 500/2004 Sb,,
správní řád, ve znění pozdějších přepisů, podle zákona 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízenÍ), ve
znění pozdějších předpisů a zákona ě. 25012000 Sb,, o rozpoětových pravidlech územních rozpoětŮ,
ve znění pozdějších předpisů tuto

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investičnídotace z rozpočtu obce Benecko:

Článek I.
Předmět smlouvy
Smluvní strany uzavírajísmloul.tt o posky,tnutí investičnídotace z rozpočtu obce Benecko tra
rcalizacc inl,estični akce: ,,Prodlouženívodovodu a kanalizace u čp.ló4 Benecko".
Jedná se o t,ealizaci vodovodního řaclu v dólce t)6,2 m z, PE l00 RC2 potrubí d 90, PN 1ó, a
kanalizačníhořadu v délce 122,|m z PVC QUANTIJM SN 12 DN 250, podle prqekt<lvé
dokumentace zpt,acované Ing, Alešem Kreislem, Fůgrrerova 42, Vrchlabí,
Realizace celéhrl díla byla již zahájena v dublru 2019, ukončena bude dle smlouvy o dílo k 30,

5,

2019,

Dodal,atelem stavby je íjrrna OBlS, spol, s t,.rl. l'řibyslavská 200, 509 ()l Nová l)aka, T'DS provádí
Jlruslar K.l:áčck, Jilemnice,

Čtanek lI.
Výše dotace a její uvolněni
Celková lryše irrvestičnídotace z rozpoětu obce Benecko činíKč 830 420,-- (slovy: osm sct ti'ioet
tisíc čtyii sta dvaoet korun českých).
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Dotace bude posk}tnuta na výše uvedený účetpříj emce do

3

1

.7.201 9.

Článek III.
Podmínky čerpáni dotace

l, Příjemce se zavazuje použítposkl,tnutou dotaci pouze k vý<lajům uvedeným \,

é1. L télo

smlouvy a v souladu s podmínkarni v této smlouvě uvedenými.

O použitía využiti poskytovatelem poskytnutých finančních prostředků povede přijemce
samostatnou průkaznou evidenci.

Do způsobilých výdajů na realizaci investični akoe se započítál,ajíjen ty uhrazené výdaje.
které vzniknou příjemci v sol,tvislosti s realizaoí investičníakce. Daň z přidané hodnot1
(dále jen "DPH") není považována za způsobilý výdaj, neboť příjemce uplatni nárok na
odpočet DPH na vstupu.

3.

4,

Příjemce se zavazuje dotaci vyúčtovatnejpozději do 31, 12. 201,9, a to předloženírn
závěrečnóho vyúčtování,

5.

K závěreěnému vyričtování předloží příjemce kopie účetníchresp. daňových dokladů nebo
zjednodušených daňových dokladů (např. faktury účtenky,paragoný výdajové pokladní
doklady) týkajícíse realizace investičníakce dle ěl. I této smlouvy, a to minimálně ve výši
poskytnuté dotace, včetně výpisů z účtuprokazujícíúluadu jednotlivých účetníchresp.
daňových dokladů, ze kterych bude zřejmý účel způsob v}ružitíposkytnuté
dotace.Zálohové ťaktury a jim podobné doklady se nepovažují za podklad k závěrečnému
vyričtování a nejsou považovány za způsobilé rrýdaje,

a

Příjemce předloži1 k podpisu této smlouvy následujícídoklady:
individuální žádost o poskytnutí investiění dotace
b) doklad osvědčujícíoprávnění jednat jménem příjemce nebo za něj
c) smlouw o dílo s dodavatelem stavby
d) rozpoěet stavby

6.

a)

Nevyčeryanéresp. neproinvestované posk}tnuté ťrnančníprostředky je příjemce povinen
nejpozději do 15 dnů od termínu vyúětování uvedeného v čl. III této smlouly vrátit na shora
uvedený úěet poskytovatele pod variabilním symbolem 49295934 (IČo přijemce),

7.

8.

Rozhodnlim dnem pro vrácení finančníchprostředků rnýše uvedených je den, kdy je platba
pňpsána na účetposkyovatele dotace,

Článek IV.
Kontrola hospodaření
Příslušenéorgány poskl,tovatele jsou oprávněny zejména v souladu s § 9 odst. 2 zákona i
320/2001 Sb., o finančníkontr<lle, ve zněr,ípozclějšíchpředpisů, plovádět kontroly dodržcni
účelua ptldrnínek, za kterých byla dotace 1loskytnuta a čerpána,
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článekV.
závěrečná ustanovení
1.

t

Příjemce rÝslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, která.je
veřejně piístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy,
výši finančního plnění a datum jejího podpisu. Přijemce dále výslovně souhlasí s tím, aby
tato smlolua byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách určenýoh
posk},tovatelem.

Veškeré změny a doplňky k této smlouvě lze činit pouze formou písemných, očíslovaných
dodatků.
3.

4.

Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 34012015 Sb. v platnénr
znění. Smloul,u do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní příjemce,

Tato smlouva je vyhotovena ve čtlech stejnopisech,
poskYovatel a dvě vyhotovení obdržípříjemce.

z nichž dvé vyhotovení si

ponechá

5.

Tato smlouva nabývá účinnostidnem podpisu obou smluvních stran.

6.

Smluvní stratly prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily a smlouva plně vyj adiuj
jejich svobodnou a vážnou vůli.

7.

Tato smlouva byla schválena 5. zastupitelstvem obce Benecko konaným dne 22, 5. 2019
usnesením číslo6.

Benecko
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Tumov dne 28. 5. 20]t9
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Za poskytovatele:

Za přijemce:
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