
a

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dolní Branná

č,. l'6lŻ02l

V souladu s dotačním programem ,,Cištění odpadních vod u domovních objektů" (dále jen
,'Programo'), kteý byl schválen usnssenim Zastupitelstva obce DolníBrannâ č. IIl8 dne
16.|2.Ż020

rozhodlo

Zastupitelstvo obce Dolní Branná na svém zasedtlni konaném dne 13.I0.202l, usnesením č.
II/18 v souladu s Ş 85 písm. c) zźlkonač,.12812000 Sb., o obcích (obecních zÍizeni),v
platném zněni, o poskytnutí clotace a schválilo vzavţęni smlouvy o poskytnuti dotace z
rozp o čtu ob c e D o ln i Br annâ na ztlkladě,,Pro gramuo o.

I.
Smluvní stľany

obec Dolní Bľanná, zastoupená starostou p. Liborem Čvančarou
se sídlem 543 62 Dolní Brannâ, č:p.256
IČ: 00277738 DIČ:CZ277738
bankovní spojení: 502160110100, Komęrční banka
(dále j en,,poskytovatel")

Jméno: Lukáš Hawel

adresa:
bankovní spojení:
(dále jen,,přţemce")

uzavţelly ve smyslu přţaých rozhodnutiníže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s
ustanovęním Ş 159 a násl. zźĺkona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znéni, smlouvu o
poskytnutí ričelové dotace zrozpoćtu obce Dolní Branná ve znění:

il.
Zá|<|adní ustanovení

1. Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle Ş 10a zâkoĺač,.25012000 Sb.,
o ľozpočtových pravidlech územních ľozpočtů, platném zněni (dále jen,,zźlkon č. 50/2000
sb.").
Z.Dotaceje ve smyslu zělkonač,.32012001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o
změně někteqých zákonů (ztkon o finanční kontľole), v platném znéni (dále jen ,,zźlkoĺ o
ťrnanční kontľole"), veřejnou finanční podpoľou avztahuji Se na ni ustanovení tohoto
zźlkona.

3. Smluvní stľany prohlašují,žepro právní vztahzaložený touto smlouvou jsou stejně
jako ustanovení této smlouvy právně závazná i ustanovení obsaŽená ve vyhlášeném
,,Programu".



III.
Předmět smlouvy

1. Přędmětem této smlour,y je zźxazek poskytovatele poskytnout příjemci za dźię
sjednaných podmínek účelově uľčenou dotaci a ztxazek příjemce tuto dotaci přijmout a
użit v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou a

,,Programemoo.
2. Dotace z ,,Ptogramu" je koncipována jako dotacę vlastníkovi nemovitosti, pľo kterou
byla vybudována domovní čistírna odpadních vod.
3. Dotace se poskytuj e na ztlk|adě podané Źádosti o dotaci a po pľokázání splnění
podmínek ,,Progľamu".

Iv.
Výše dotace, účelové uľčení dotace

l. Poskytovatel podle této smlouvy poskytne příjemci dotaci ve ýši 55885,- Kč (slovy
p ade sátpětti s ícosm seto smdes átp ět korun č e ský ch) za r ea|izaçi proj ektu
s ĺrybudováním domovní ěistírny odpadních vod k nemovitosti (adresa)

I roare-ren..uuuv"r.
2.Dotaceje určena k refundaci části uznatelných vydajů vynaloŽených příjemcem na
rea|izaci pľojektu specifikovaného v odst. 1 tohoto článku.
3. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci ve vyši podle odst. 1 tohoto
článku bezhotovostním převodem ve pľospěch bankovního účtu příjemcetíľoor'"r-

symbolem |6l2021do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

v.
Podmínky použití dotace a povinnosti příjemce

1. Dotace se poskytuje příjemci đâle zapodmínek stanovených v odst. 2 tohoto článku a
příjemce se zavazuje tyto podmínky a z nich vyplývající povinnosti dodrŽovat.
2. Příjemce se zavazuje:

a) po dobu 51et od účinnosti této smlouvy užívatoČov k účelu, ke kterému je
uľčena. V případě, že v průběhu 5let dojde k výměně oČov bude DČoV
nahrazenapouze zaţízením se stejnými nębo lepšími ekologickými parametry;
b) po dobu 5let od účinnosti této smlouvy lČov udľŽovat a chránit před
poškozením. V případě vzniku škody tuto neprodleně odstľanit nebo DČoY bez
nároku na další dotaci nahľadit zaÍízením se stejnými nebo lepšími ekologickými
paľametry;
c) po dobu 5lęt od účinnosti této smlouvy nepřevést vlastnictvĺ pČov bez
písemného souhlasu poskytovatele. o převod vlastnictví podle předcházející věţ
nepůjde, bude-li příjemce převádět budovu, kniž'DČov přísluší. V takovém
případě se přţemce zavazuje převést své povinnosti z této smlouvy na nabyvatele
budovy;
d) po dobu 5let od účinnosti této smlouvy umoŽnit poskytovateli v souladu
s právními předpisy následnou kontrolu plnění podmínek této smlouvy, kontrolu
faktické ręalizacę projektu na místě, kontrolu funkčnosti DČov případně
provedení vlastního odběru vzoľků vypouštěných odpadních vod;
e) po dobu 5let od účinnosti této smlouvy předkládat na oÚ Dohí Branná lx
ročně rozbor vypouštěného vzorku od autorizované laboratoře k prokázání
funkčnosti oČov.

spoieného



Đ po dobu 51et od účinnosti této smlouvy infoľmovat neprodleně, nejpozději
však do 20 kalendâÍnich dnů, poskytovatele o všech zménâch souvisejících s
plněním podmínek této smlouvy.

vI.
Sankční podmínky

1. }.{esplní-li přţemce podmínky a povinnosti uvedené v článku V odst. 2, písm.
a) - d)' je povinen vrátit poskytnutou dotaci v plné výši.

2.Nesplní-li příjemce podmínky a povinnosti uvedené v článku V odst. 2, pism.
e) - Đ, je povinen vrźttit20%o z celkové výše dotace.

vn.
Závérećná ustanovení

2. Smluvní strany beľou na sebe prtxa a povinnosti ztéto smlouvy. V případě vzniku
spoľů budou tyto řešeny přednostně vztĄemnou dohodou smluvních stran.

3. Tuto smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran v souladu s ustanovęním Ş 167
odst. 1písm. a)zźlkona ě.500/2004 Sb., spľávní ţâd,v platném zněni. Taková
dohoda musí být písemná a musí v ní být uvedeny důvody, které vedly k ukončení
smlouvy včetně vzájemného vypořádani prâv a povinností.

4. Tato smlouva Se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originá|u, znichŽjeden
obdrži poskytovatel a jeden příjemce.

5. Příjemce pľohlašuje, Že se před podpisem této smlouvy zcęIa a podrobně seznámil
s ustanoveními Programu.

6. Smluvní strany prohlašují, Že se řádně seznámily s obsahem smlouvy a że s nimbez
ţhľad souhlasí, žetato byla sepsáîaîazák|adě pľavdivých údajů, jejich pravé a
svobodné vůle, nikoliv v tísni zantĺpadně neýhodných podmínęk. Na dtlkaztohoto
připojují své podpisy.

6. Tato smlouva nabývá,platnosti a účinnosti dnem schválení v Zastupitelstvu
obce Dolní Branná.

V Dolní Bľanné dr".ł?:..!9...2âu V Dolní Bľanné an" .2Ą:.!.2,.?ou

podpis příjemce podpis poskytovatele



ţ 'r
ł .. ĺ . ' ą l '.ţţ '.', ţ'.rr'.


