:

. Veřejnoprávní sm|ouva o poskytnutí dotace

!t

z rozpočtu obce Benecko
smIuvní strany:

Město/obec: obec Benecko
se síd|em:'Benecko 190,512 37 Benecko
lČ: O0275581
Zastoupené: starostou Ing. JarosIavem Mejsnarem
čísIobankovního účtu:1729-581/0100
(dá|e 'ien ,, poskytovate l,,)

JiIemnicko - svazek obcí
se síd|em Masarykovo náměstí 82, 514 01 Ji|emnice
|Č: 70694061
Zastoupené |ng. Petrem Matyášem, předsedou
číslobankovního účtu:3294602309/0800
(dá|e jen,,příjemce..)

uzavírají v souladu s ustanovením 5 10a zákona č' 25o/20oo Sb., o rozpočtových pravid|ech
územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dá|e jen ,,zákon o rozpočtových
pravidlech,.), tuto veřejnoprávnísmIouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Benecko:

|.
1.

Předmět smlouvy

PoskytovateI a příjemce se dohodIi na poskytnutí investičnídotace z rozpočtu obce na
nákup Areálu Mříčná,který bude s|oužit kzajištění zázemí pro spo|ečnou techniku
Ji|emnicka _ svazku obcí a také jako zázemí pro budoucí regioná|ní odpadové centrum pro
územíč|enských obcíJi|emnicka _ svazku obcí, a Movitých věcí nacházejících se v Areálu
Mříčná.

,'Areál Mříčná,, je Vymezen násIedovně:

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

pozemek parc.č. 1660/2, na němž se nacházejítři prostorové (stavební) buňkya
montovaná, oplachtovaná h aIa HALMoNT,
pozemek parc. č. 166I/I, jehož součástíjestavba bez pč/če,jiná stavba,
pozemek parc. č. !66t/4, jehož součástíjestavba bez pč/če,jiná stavba,
pozemek parc. č. 1661/5, jehož součástíjestavba bez pč/če,jiná stavba,
pozemek parc. č.7667/6, jehož součástíjestavba bez pč/če,budova občanské
vybavenosti,
pozemek parc. č' 1661'/7 , jehož součástíjestavba bez pč/če,budova občanské
vybavenosti,
pozemek parc, č. 166I/8, jehož součástíjestavba čís|opopisné 122, stavba
občanské vybavenosti,

8.

pozemek parc' č.7667/9, jehož součástíjestavba bez pč/če,budova občanské
vybave nosti,
9. pozemek parc. č. 1.661'/Lo, jehož součástíjestavba bez pč/če,budova občanské
vybave nosti,
10. pozemek parc. č.7662/3,1ehož součástíjestavba bez pčlče,jiná stavba,
všechny zapsané na |istu vlastnictví čís|o3233 a vedené V katastrá|ním územíaobci
J!lemnice.
a

11. pozemek parc' č. 1'694/ 10,

zapsaný na |istu V|astnictví čís|o445 a vedený v katastrá|ním územíaobci Mříčná;
a dá|e příslušenstvíshora uvedených nemovitých věcí a da|ších movitých a

nemovitých věcí nacházejících se na pozemcích 1.11 a tvořících areá| Mříčná,
sestáVajících zejména z:

.
-

trafostan ice,
ocelových stožárůpro osvět|ení a příjem signá|u,
přístřešku u ha|y na pozemku parc. č. 1'66L/I,
studny,
přípojky vody,
septiku,
ploch ze silničníchpanelů,

oplocení,
plotových vrat,
p|otových Vrátek,
bezpečn ostního kamerového systému

,,Movité věci nacházející se v Areá|u Mříčná..:

2.

mostová váha značky PROF| UN|VERSAL 18 x 3, váživost 60000 Kg
montovaná ha|a Ha|mont umístěná na pozemku parc. č. 1660/2

tři stavebníbuňky umístěnéna pozemku parc. č. 1660/2

Poskytnutí dotace je v sou|adu se zákonem č, 1'28/2ooo Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a zákonem o rozpočtových pravid|ech.

|l.

Útel, v'iše dotace a její uvolnění

1.
2.

Dotace.je poskytnUta za úče|emnákupu ,,Areálu Mříčná,,a ,,Movitých věcí nacházejících
se v Areálu Mříčná,,.
CeIková výše investičnídotace z rozpočtu obce Benecko činí7 42,648,06 Kč (slovy:
setčtyřicetdvatisícšestsetčtyřicetosmkoru nčeských a šest h a|éřů ).

sed m

3.

Dotace bude poskytnuta na účeipříjemce následovně:

'
.
.

do 31.3'2oz7v částce 185.662,01 Kč
kdykoliv od podpisu Veřejnoprávní sm|ouvy, nejpozději však do 30. 9. 2o21 V částce
185.662,01 Kč
kdyko|iv od podpisu veřejnoprávní sm|ouvy, nejpozději však do 31. 3. 2022 v částce
185.662,01 Kč
kdyko|iv od podpisu veřejnop rávn í sm Iouvy, nejpozději však do 30. 9. 2022 v částce

185.662,03 Kč

4.

Dotace bude příjemci poukázána převodem na účetpříemce č. ú.: 3294602309/0800.

|||.

Podmínky čerpánídotace

1.

Příjemce se zavazuje použítposkytnutou dotaci pouze k výdajům uvedeným V č|. |. této
smlouvy a v souladu s podmínkami v této sm|ouvě uvedenÝmi.

2.

Příjemce dotace odpovídá za hospodárné

a efektivní použitíveřejných

prostředků
této smlouvě
uvedenými. Dá|e odpovídá za jejich řádné a oddě|ené s|edování v účetnictvívsouIadu
s obecně p|atnými předpisy, zejména zákonem č. 563/Lg% sb., o účetnictví,v p|atném
znění, a za jejich správné vyúčtování.
v sou|adu s úče|em,pro který by|y poskytnuty, a v sou|adu s podmínkami v

3.

Příjemce se zavazuje dotaci vyúčtovatnejpozději do 31. 12. 2022, a to před|oženrm

závěrečn ého vyúčtová n í.

4.

K

závěrečnémuvyúčtovánípředIoží příjemce:

-

kopii kupní sm|ouvy,
výpis z katastru nemovitosti prokazující v|astn ictví ,,Areá |ů Mříčná,. příjemcem
kopii výpisu z účtudok|ádající úhradu kupníceny,
kopie výpisu z účtudok|adující úhradu ce|é jistiny bankovního úvěru na nákup
a

reá|u,

výpis z účetníevidence dok|ádající řádné zaúčtovánímajetkupořízeného z dotace.

5.

V případě zjištění nedostatků v před|oženém vyúčtovánídotace je příjemce povinen tyto
nedostatky odstranit do 14 pracovních dní od obdržení písemné výzvy k jejich odstranění,
nebo v jiné |hůtě určenéposkytovatelem dotace'

6.

Příjemce před|ožiI k podpisu této smlouvy nás|edující dok|ady:

žádost o poskytn utí investičn í dotace,
Sm|ouvu o sm|ouvě budoucí kupní na koupi nákupu ,,Areá|u M říčná,, a ,,Movité věci
nacházející se v Areá|u Mříčná .
7.

Nevyčerpanéresp. neproinVestované poskytnuté finančníprostředky je příjemce povinen
nejpozději do 15 dnů od termíÁu vyÚČtování uvedeného v č|. ||l této sm|ouvv Vrátit na
shora uvedený účetposkytovateIe pod variabiIním symboIem 70694061(tČo přÍemce).

8.

Rozhodným dnem pro vrácen í fin ančníchprostředků výše uvedených je den, kdy je platba
připsána na účetposkytovate|e dotace.

Pokud dojde v průběhu p|atnosti této sm|ouvy u příjemce k přeměně nebo zrušenís
Iikvidací, je příjemce povinen Vrátit poskytovate|i poměrnou část nevyčerpané dotace
nejpozději 10 dní před tím, než dojde k přeměně nebo zrušeníprávnické osoby s likvidací

tv.

KontroIa hosoodaření

L.

Přís|ušnéorgány poskytovate|e jsou oprávněny v souladu se zákonem č. 320/2001 sb
o finančníkontroIe, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 7z8/2ooo Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech kdyko|i kontro|ovat
dodrženípodmínek, za kterých by|a dotace poskytnuta.

2.

Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontroIníčinnosti d|e odst. 1 tohoto
č|ánku, zejména předIožit kontroIním orgánům poskytovateIe kdykoIiv k nah|édnutí
originá|y všech účetníchdok|adů prokazujících využitíprostředků vsouIadu s účeIem
poskytn utí dotace.

3.

Příjemce je povinen umožnit poskytovateIi provést kontroIu jak v průběhu čerpánídotace,
tak i po dobu 5 - ti let od uzavřenítéto sm|ouvy.

v.

Sankce

Příjemce bere na vědomí, že porušenípovinností stanovených touto sm|ouvou je
porušením rozpočtové kázně pod|e $ 22 zákona č. 250/2ooo Sb., o rozpočtových
pravidIech územních rozpočtů,ve znění pozdějšíchpředpisů.

2.

Příjemce, který porušiI rozpočtovou kázeň' je povinen provést odvod zá porušení
rozpočtovékázně, a to ve výši d|e ustanovení 5 22 odst. 5 zákona o rozpočtových
o

ravid lech.

vt.

1.

Závěrečná ustanovení

Tato sm|ouva nabýVá p|atnosti a účinnostidnem podpisu obou sm|uvních stran.

.Jakékoli změny této sm|ouvy |ze provádět pouze formou písemných čís|ovanýchdodatků
na zák|adě dohody obou smIuvních stran.

2.

Tato smIouVa je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž příjemce i poskytovateI obdrží
po jednom stejno pisu.

5.

l/

SmIuvní strany souhIasí s tím, že tato sm|ouVa můžebýt zveřejněna na webových
stránkách města/ obce, svýjimkou osobních údajůfyz|ckých osob uvedených Vtéto

A

smlouÝó.
5.

Smluvní strany proh|ašují, že se s obsahem sm|ouvy seznámily a sm|ouva p|ně vyjadřuje
jejich svobodnou a vážnou vů|i.

6.

Do|ožka p|atnosti právního úkonu pod|e 5 41 zákona č. I28/2ooo Sb., o obcích, Ve zněni
pozdějšíchpředpisů: o poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní sm|ouvy rozhod|o
Zastupitelstvo obce Benecko usnesením č. 7 ze dne L4.L2'2o2o.

VaIná hromada JiIemnicka _ svazku obcí schvá|iIa uzavření veřejnoprávní smIouvy
usnesením č.2o/72/L8/Lo zedne 18. 12' 2o2o'

7.

Za poskytovatele:
Ing.

J a

roslav Mejsnar

starosta

V

Za příjemce:

o

In8. Petr Matyáš

bce

Benecku

předseda
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