
Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí investiční/nei nvestiční dotac e z rozpoétu obce Ma rti nice

clslo: .&./.{.

(uzavřená dle §159 a násl. zákona č. 5O0/2OO4 Sb., správní řád, ve znění pozdějŠÍch PředpisŮ)

Poskytovatelem dotace:

mezl:

obec Martinice
se sídlem: Martinice 16

zastoupený: Pavel Fiurášek, starosta

lČ,, 00287482
ba nkovn í spojen í: 7 524691 lO1 00

(dále jen,,poskytovatel")

a

..Ě*.:rl.*?.:r!...*l!.9.P..g.H.*.1?.*.*.*e
sian: .. |.í.4l.Y! !.C.:.. .?1 é...

c 6.3| !? .(?2,..,
ba n kovn í spoje n í: . . /.e-q. k. .4 q! 6. ./.q:,?, q ... ..,

(dále jen ,,příjemce")

Příjemcem dotace:

l.

Předmět smlouvy

1.1 poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený ů&l a podminek .we{enýcn v aáncich ll. aŽ 1ll.

úče]ovou inv'esičíjlneinúestiěni dotaci zrozpo&u obce ve výša &?-PP-..... t- KČ,slovy

1 . 2 D olaceje poskytová na na .. ?.PQ. !:Q, L . . .. (. . .?P.a F. -. {4. 7.€:,

1,3 Projekt bude ukončen .9.?,.|.?:..*./.{... (akce bude probíhat dne/ve dnech . .. )

ll.

S platnost peněžních prostřed ků

poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemd dotaci za účelem uvedeným v Článku l. na ÚČet

příjemce uvedený v záhJavítéto smlouvy do .,*,.......dnŮ po nabytí ÚČinnosti této smlouvy.

Finanční prostředky lze použít na úhradu nákladů vzniklých vobdobí od./:/.:...do,,?:?,?:,zor''r
vžahujících se ke stanovenému účelu poskytnutí, které budóu uhrazeny nejpozději do 3?:|2,,?/r
Finanční prostředky nelze převádět do následujícího kalendámího roku.

Vtermínu pro předložení vyúčtování dle ólánku lll. odstavec 3.2 vráIí příjemce nevyČerpané

finanční prostředky na účet poskytovatele. Neuóiní-li tak, jedná se o poruŠení rozpoótové kázné
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3.,1

3.2

dle § 22 zákona č.
pozdějších předpisů.

25o/2ooo Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

lll.

Podmínky udělení peněžnich prostředků

příjemce je oprávněn použít dotaci pouze k účelu uvedenému v článku l, této smlouvy,

Vyúčtování dotace předloží příjemce starostovi obce Martin tce ao ,{,?", /, Lo76

Vyúčtováním dotace se rozumí předložení do iUuhrazení nákladů na

projekt/akci uvedenou v čl. l.této smlouvy ve (kopie faktur Či jiných

daňových doklaoů a Jo6adů o jejich zaplaóení, klady se nepovažují tzv,

zálohové faktury).

3,3 Příjemce musí
projektu/akce,
nebo na samo
příjem
projekt
daních
vedení
viditelně označeny ,,Dotace obce Ma
povinen umožnit poskytovateli na z
účetnícn dokladů za úóelem prově

vykonávat u příjemce kontrolu, vyplývající
verelne správě, ve znění pozdějších předpis

g,4 příjemce je povinen do 15 dnů oznámit poskytovateli zahájení insolvenčního řízení, vstup

právnické o.oov"áo lir.uiáá"á, zmcnu staiutarnino orgánu nebo jeho Člena, změnu názvu,

bankovního spojení, sídla či adresy. 
;lat poskytovateliPříjemce, Povlnen Zas

informaci a to alespoň ,1 měsíc přede

dnem, kd em, u ostatních právnickÝch

osobjeickéosobydol5dnůod
rozhodnutí příslušného orgánu.

3.5 vrácení prostředků podle odstavce 2.3 této smlouvy nezakládá právo příjemce na doóerpání

finančních prostředků v následuiícím roce,

3'6Způsobilýmivýdaii(tj.proplacenénáklady.jeŽmohoubýthrazenyzdotaceavyhovujízásadám
účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti pooté zákona č. 32ol2oo1 Sb,, o íinanční kontrole, ve

znění pozdějších předpisů) nejsou:

_ odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr dle zákona Č.262t20O6 Sb., zákoník Práce,

ve znění pozdějších předpisů
_ ostatní osoonivyoajé a obvooy na sociální a zdravotnípojištění zaměstnancŮ Příjemce
_ výdaje n. .arértn.nce, ke Řte.ý, n"jrou zaměstnavaielé povinni dle zvláŠtních Právních

pÍ"oói.t (příspěvky na penztlnítživotňí pojištění, dary k životním jubileím, PřísPěvkY na

ngů, výjezdních zasedání apod,
s účelem, na ktený je dotace poskytována

rgánŮ u příjemce, ktený je právnickou osobou

účetně nedoložitelné výdaje



lV.

Sankce

5.1 v případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce bude poskytovate| postu_povat v souladu

s ustanovením § 22.ákona ó,25ot2oo0 Sb,,'o rózpočtových pravidlech Územních rozPoČtŮ, ve

znění pozdějších předpisů.

6.,1

6.2

6.3

V.

Ukončení smlouvy

Smlouvu lze ukončit nazákladé písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou výpovědí

Smlouvy, aIo za podmínek dále stanovených.

Poskytovatel může Smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacenídotace,

Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemcem dotace stanovených touto Smlouvou

nóbo oOecn é závaznýmí právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména pokud:

a) svým jednáním poruši rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb,, o rozpočtových
' 

práviOÍech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

b) poruší pravidla veřejné podpory,

"j 
je on sim, případně jako právnická osoba ce

odsouzen/a za trestňý óin, jehož skutkov bo

činností příjemce, nebo pro trestný čin h ve

smyslu z'Ákona č. 4Ol2OOg Sb., trestní č,

418t2011 Sb,, o trestní odpovědnosti pr

d) bylo zahájeno insolvenóní řízení podle zák ho- 
řóšení, ve znění pozdějších předpisů,

e) příjemce uvedl neprav'oive, 
'neriólné 

nebo zkreslené údaje, na které se váŽe uzavření této

Smlouvy,
f) je v likvidaci,
Ól 

'zméní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace
podpory,

h) opakovaně neplní povinnosti stanovené smlouvou, i když byl kjejich
poskytovatelem

pro danou oblast

nápravě vyzván

6.4 V případě výpověditéto smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacenídotace nevzniká a

n"tr"." jej'platně oomanat. Ýbripaác uýpovědi smlouvy.po proplacení dotace, se příjemce

zavazuje bóskytnuté peněžní prostředky viátit bezhotovostním převodem na ÚÓet poskytovatele

oezzorleenéhó odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi.

Výpověd,Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny dŮvody jejího udělenÍ.

Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a zaóne běžet od prvního dne_měsíce následujícího po měsíci,

u nerz byla výpověd, doruóena příjemci dotace. Úeinry doručení pro ÚČely této smlouvY vŠak

nastávají it"ndv, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil,

Úeinry výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce dotace vrátí

ňo.xvínuié peněžní prÓ'rtráorv Óróo i"ii. uplynutím. Jinak k ukonóení Smlouvy dojde aŽ

vypořádáním všech práv a povinností Smluvních stran,

6.5
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6.7



emně vypovědět nejpozději.však do konce lhŮty

tá dnem J"ji;;;;;;5ňioo|r4*."teli, 
v takovém

částku ootaě p",rvtÓ"át"li-do 14 dnů ode dne

vrátit bezhotovostním převodem na ú_óet

iiZ ovrá""llňtacen_a, , 
_'_o,b",_ 

,P4"!l"l:
Ov p,iá"p,áné oběma smluvními stranamt,

6.íODohodaouKonÓeníSmlouvylaoÝv,áúÓinnosti.dl:l.li:.ánívrácenýchpeněŽníchprostředků
na úóet poskyt";;i;l;';;l;ň.Jňoú-ri ." smluvní strany jinak

6 11 smlouva zaniká také z ,luy99y yu_",Ťny"I, y § 197_"_d_,: J^ii'$ť,Xí Ríl["f,ii;* i,133Í.'J;
správní raO, ve zřéři-po,0eiSicr, předoisů, Návrh na zruse

musí v něm byi ffi;;;JJi;dy"kteÉ vedou k zániku Smlouvy

6.12pokud příjemce ve stanovené lhůtě poskytnuté g1os|leorv nevrátí ".,'"|Fdť 
stímto Ólánkem

poskytovateri,'ňouázuii se tyto p.oršjřn. )á-iaárzene uJr.v,ru zákona č, 25012000 sb" o

rozpoótovýcnJ*".oi","nu,",n..nión..o..ir.,""lněnípozděišíchpředpisú'

Vll.

závěrečná ustanoveni

7..1 Jako kontaktní místo poskytovatele se pro účely této smlouvy stanovuje: obecní Úřad'Martinice

,,r|lr"smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranamt,

smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními

zdějších p,"jói,,i, i'*.ol".č, 250/2000 Sb,, o

.neni poli"eiŠJň pr"Opl,t a dalšími obecně

7.5 smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech Údajů obsažených v této smlouvě'

7.6Smlouvajevyhotovenave2stejnopisech,znichŽposkytovatelobdžílvyhotoveníapříjemce
1 vyhotoveni,

7 7 smluvní strany svými g9dpill ^rlliíJl,; í:riili,J:ťJlx;',".ťna 
na základě jejich Pravé a

ivóooone vůle, nikoli v tísni za nape

7.8. Nedílnou součásti této smlouvy je přiloha ó, 1 Vyúčtováni



Dotožka dle § 41 zákona é,128l20oo Sb., o obcich, ve znění pozdějŠÍch předpisŮ

Rozhodnuto orgánem obce. zastupitelstvo obce Marttntce

Datum jednání a číslo usnesení: ď /.l/ . /,,C,/3- /1t'Á/ě<€2,

I

llsittl, t(t(.a ,,,
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/-/ 1/,' / _n,

]i]i s-1

za příjemce K c,rl< + t? k 4tl

kJ,: ,x,

(jmérlo a plříjmení, funkce)

oBEC
MARTINICE

769 0l HoLEŠov^
IČo:002 87 482 "


