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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investičnídotace
zrozpočtl obce Benecko
(dále jen ,,smlouva..)

Smluvní strany:
obec Benecko, Zastoupená Ing. Jaroslavem Mejsnarern _ starostou obce
Benecko č.p. 190, 5l2 37 Benecko

lČo 00275581

Císlo účtu:172958l/0100
dále jen ''poskytovatel'' na straně jedné
a

Vodohospodářské sdruženíTurnov, zastoupené Ing' Milanem Hejdukem, ředitelem svazku
Antonína Dvořáka 2,87.51| 0l Tumov

IČo:49295934

čísloúčtu37 1046210800
dále jen ''příjernce '' na straně druhé
uzavřely níŽe uvedeného 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 č.25012000 Sb.' o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů tuto

veřejnoprávní sm|ouvu o poskytnutí investičnídotace z rozpočtu obce Benecko:
Č|ánek I.
Předmět smlouvy
Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí investičnídoÍace z rozpočtu obce Benecko na
realizace investičníakce: ,,Benecko, Mrklov _ náhrada nekapacitních vodních zdrojů a
dostavba přivaděče pitné vody.o.
Jedná se o realizaci zkapacitnění části vodovodního přivaděče ,,B.. Bátovka I. včetně přerušovací
komory PK2, vodovodní přivaděč ,'M..napojený zPK2 na přivaděči Bátovka k novému vodojemu
Hoření Strana na Mrklově - akumulace 2x15 m3, výstavbu nových rozvodných vodovodních řadů'
Celkově bude obnoveno nebo dostavěno 4 87 |,4 m vodovodních řadů.
Realtzace celého díla by|a již zahájena v květnu 2021, ukončena bude dle smlouvy o dí]o k 30. 9.

2022.

Dodavatelenr stavby je firma EVT Stavby s.r.o. Svitavy, TDS provádí Jaroslav Kosáček, Jilemnice.

Č|ánek II.
Výše dotace a její uvolnění
Zák|adni maxlmální požadovaná částka dotace vychází z výpočtu nákladů připadajících na obec
Benecko přiloŽeného k Zádosti o dotaci a bude rozdělena na tři splátky poskytnuté ve třech letech
(2021 2023) s tím' Že pro každý rok bude proveden přepočet příjmů a výdajů proj ektu a bude
znovu vyhodnocen vŽdy aktuální podíl obce na projektu. Konkétně bude postupováno následovně:

-

První splátka ve výši 1 000 000 Kč bude poskytnuta v termínu do 31.12.2021.

Pro stanovení výše druhé sp|átky bude V termínu nejdéle do 30.6.2022 provedeno
vyhodnocení všech případných změn příjmů a výdajů projektu (zohlednění nových

dotací na komunikace,...) a vyhodnocení doposud skutečně realizovaných stavebních prací a
na základě toho bude stanoYena výše druhé sp|átky dotačníchprostředků, která bude
splatná do 30,|1.2022.

Pro stanovení výše třetí splátky bude v termínu nejdéle do 30.6 '2023 provedeno závěrečné
vyhodnocení projektu se zapojením skutečných nákladů stavby a všech souvisejících příjmů.
Nášledně do 30. dnů od předložení protokolu o závěrečném vyhodnocení projektu brLde
rozdílová částka finančníchprostředků v souladu s dohodnutým závěrečným vylrodnoccnírn
projektu přísIuŠnou stranou dorovnána.

1.

Článek uI.
Podmínky čerpánídotace
Příjemce se zavazuje použítposkynutou dotaci pouze k výdajům uvedeným v

č1. I. této

Smlouvy a v souladu s podmínkami v této smlouvě uvedenými.

o

použitía využiti poskyovatelem poskytnutých finančníchprostředků povede příjernce

samoStatnou průkaznou evidenct.
3.

Á

5.

6.

7.

8.

Do způsobi1ých výdajů na rea|izaci investičníakce se započítávajíjen ty uhrazené výdaje.
které vzniknou příjemci v souvislosti s realizací investičníakce. Daň z přidané hodnoty
(dále jen ''DPH'') není povaŽována za způsobilý Ýýdaj, nebot, příjemce uplatní nárok na
odpočet DPH na vstupu.
Příjemce se zavazttje dotaci vyúčtovatnejpozději do 30. 6. 2023, a to předloŽenirn
závěrečného výčtování.

K

závěrečnému vyúčtovánípředloží příjemce kopie účetníchresp. daňových dokladů nebo
zjednodušených daňových dokladů (např. faktury, účtenky,paragony, výdajové pokladní
doklady) týkajícíse realizace investičníakce dle čl. I této smlouvy, a to minimá|ně ve výši
poskytnuté dotace, včetně výpisů z účtuprokazujících úhradu jednotlivých účetníchresp.
daňových dokladů, ze kteých bude zřejmý účela způsob využitíposkytnuté dotace.
Zá|ohové faktury a jim podobné doklady se nepovažují za podklad k závěrečnému
vyúčtovánía nejsou považovány za způsobilé výdaje.

Příjemce předložil k podpisu této smlouvy následující doklady:
a) individuální Žádost o poskytnutí investičnídotace
b) doklad osvědčujícíoprávnění jednat jménem příjemce nebo za něj
c) smlouvu o dílo s dodavatelem stavby
d) rozpočet stavby (zasláno elektronicky)
e) stanovení podílu obce
Nevyčerpané resp. neproinvestované poskytnuté Ílnančníprostředky je příjemce povinen
nejpozději do 15 dnů od termínu vyúčtováníuvedeného v čl. III této smlouvy vrátit na shora
uvedený účetposkytovatele pod variabilním symbolem 49295934 (Co příjemce,1'
Rozhodným dnem pro vrácení finančníchprostředku výše uvedených je den, kdy je platba
připsána na účetposlqrtovatele dotace.

a.

Článek IV.
KontroIa hospodaření
Příslušenéorgány poskýovatele jsou oprávněny zejména v souladu s $ 9 odst. 2 zákona č.
32012001 Sb'' o finančníkontrole, ve znění pozdějšíchpředpisů, provádět kontroly dodržení
účelua podmínek, za kterých byla dotace posk}tnuta a čerpána.

ČlánekV.
Závěrečná ustanovení
l. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě lze činit pouze formou písemných, očíslovaných
dodatků.
2.

Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 34012015 Sb. v platném
znění. Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní příjemce.

3.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtlech stejnopisech,
poskyovatel a dvě vyhoLovení obdrŽí příjemce.

4.

Tato smlouva nabývá účinnostidnem podpisu obou smluvních stran.

5.

Smluvní strany prohlašují, Že se s obsahem smlouvy seznámily a smlouva plně vyjadřuje
jejich svobodnou a vážnou vůli.

6.

Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce Benecko konaným dne
usnesením číslo7.
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