Veřejnopľávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dolní Bľanná
ć,. 1'712021

V souladu

domovních objektů" (dále jen
,,Program"), ktery byl schválen usnesenim Zastupitelstva obce Dolní Branná č. IIl8 dne
16.r2.2020
s dotačnímpľogľamem ,'Čištěníodpadních vod u

rozhodlo
Zastupite|stvo obce Dolní Branná na svém zasedźníkonaném dne 13.10.2021, usnesením č.
IIl19 v souladu s Ş85 písm. c) zélkona č,. 12812000 Sb., o obcích (obecních zÍízeni),v
platném znéní,o poskytnutí dotace a schválilo uzavŕení smlouvy o poskytnutí dotaçe z
rozpočtu obce Dolní Bľanná na zt.ir'Ladě,,Progľamu".
I.

Smluvní strany

obec Dolní Branná, zastoupená staľostou p. Liborem Čvančaľou
se sídlem 543 62 Dolní Branná, č:p.256
IČ 00277738
DIČ:CZ277738
bankovní spojení: 502160110100, Komerční banka
(dále

j

err,,poskytovatel")

a
J méno: Jaroslav

Kubáček

naľoZen1
adresa

bankovní spojení:
(dále jen,,příjemce")
uzavÍely ve smyslu přţaţch ľozhodnuti nížeuvedeného dne, měsíce a roku v souladu s
ustanovením Ş159 a násl. zźlkona ě. 500/2004 Sb., správní ŕâd,v platném znění, smlouvu o
poskytnutí účelovédotacę zrozpočtu obce Dolní Branná vę znění:
II.
Zá.]rladní ustanovení
je
1. Tato smlouva
veřejnoprávní smlouvou uzavřęnou dle Ş10a zźlkona č).25012000 Sb.,
o ľozpočtovýchpravidlech územních rozpočtů,platném znéní(dále jen ,,zźlkoně. 50/2000
sb.").
Z.Dotaçeje ve smyslu ztlkonać.320lŻ001 Sb., o finančníkontrole ve veřejné správě a o
změně někteých zákonů (zéĺkono finančníkontľole)' v platném znění (dále jen ,,zźlkon o
finančníkontrole")' veřejnou ťlnančnípodporou avztahuji Se na ni ustanovęní tohoto
zźlkona.
3. Smluvní strany prohlašují,že pto právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně
jako ustanovení této smlouvy pľávně ztwaznâ i ustanovení obsaŽená ve vyhlášeném
,,Progľamuoo.

III.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je ztxazek poskytovatele poskytnout příjernci za dtie
sjednaných podmínek účelověurčenou dotaci a zâvazek přţemce tuto dotaci přijmout a
užítvsouladu s jejím účeloţmurčeníma za podmínek stanovených touto smlouvou a
,,Pľogramem".
2. Dotace z ,,Programu" je koncipována jako dotace vlastníkovi nemovitosti, pro kterou
byla vybudována domovní čistírnaodpadních vod.
3. Dotace se poskytuj e na zźlkladě podané Žádosti o dotaci a po prokázání splnění
podmínek,,Programuoo.
IV.
Výše dotaceo účelovéuľčenídotace
1. Poskytovatel podle této smlouvy poskytne příjemci dotaci ve vyši 55885,- Kě (slovy:
padesátpěttisícosmsetosmdesátpět korun českých) zarealizaci projektu spojeného
s vybudováním domovní čistírnyodpadních vod k nemovitosti (adľesa) Dolní Branná
ruare ren .-LrL(JV'- rI
2.Dotaceje uľčenak refundaci části uznatelných vydajů vynaloŽených příjemcem na
realizaci projektu speciťrkovanéhov odst. 1 tohoto článku.
3. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci ve vyši podle odst. 1 tohoto
článku bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtupříjemce číslo
vedeného u Československéobchodní banky, a.s. pod variabilním
symbolem l712021do 30 dnů ode dne nabytí účinnostitéto smlouvy.

v.
Podmínky použitídotace a povinnosti příjemce
1. Dotace se poskytuje příjemci dtie zapodmínek stanovených v odst. 2 tohoto článku a
příjemce se zavazuje tyto podmínky a z nich vyplývajícípovinnosti dodrŽovat.
2. Příjemce se zavazuje:
a) po dobu 5let od účinnostitéto smlouvy uŽivatDČov k úěelu, ke kterému je
uľčena.V případě, že v průběhu 5let dojde k výměně DČoV bude DČoV
nahrazenapouze zaÍízeĺímse stejnými nebo lepšímiekologickými parametry;
b) po dobu 5lęt od účinnostitéto smlouvy oČov udrŽovat a chránit před
poškozením. V případě vzniku škody tuto nepľodleně odstranit nebo DČoY bez
nároku na dalšídotaci nahradit zaŕizenim se stejnými nębo lepšímiekologickými
paľametry;
c) po dobu 5let od účinnostitéto smlouvy nepřevést vlastnictví DČoV bez
písemnéhosouhlasu poskytovatele. o převod vlastnictví podle pŕeđchâzející
věţ
nepůjde, bude-li příjemce převádět budovu, kniŽoČov přísluší.V takovém
případě se příjemce zavazuje převést své povinnosti z této smlouvy na nabyvatele
budovy;
d) po dobu 5let od účinnostitéto smlouvy umoŽnit poskytovateli v souladu
s právními předpisy následnou kontľolu plnění podmínek této smlouvy, kontľolu
faktické ręa|izacęprojektu na místě, kontľolu funkčnosti DČoV případně
provedení vlastního odběľu vzorků vypouštěných odpadních vod;
e) po dobu 5let od účinnostitéto smlouvy předkládat na oÚ Dolní Bľanná lx
ľočněľozboľ vypouštěného vzorku od autoľizované laboľatoře k pľokázání
funkčnosti nČov.

Đ

po dobu 5let od účinnostitóto smlouvy informovat nepľodleně, nejpozději
však do 20 kalendářních dnů, poskytovatele o všech změntrch souvisejících s
plněním podmínek této smlouvy.

VI.
Sankčnípodmínky

Nesplní-li příjemce podrnínky a povinnosti uvędené v článku V odst. 2, písm.
a) _ d)' je povinen vrátit poskytnutou dotaci v plné výši.
2.Nesplní-li přţemce podmínky a povinnosti uvedené v článku V odst. 2, písm.
e) - Đ, je povinen vratit20 % z celkové výše dotace.

1.

VII.
Záşérećná ustanovení
2. Smluvní strany berou na sębe prźna a povinnosti z této smlouvy. V případě vzniku
sporů budou tyto řešeny přednostně vzźĄemnou dohodou smluvních stľan.
3. Tuto smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stľan v souladu s ustanovením Ş167
odst. 1 písm. a)zźlkoĺač. 500/2004 Sb., správní Íâd,v platném zněni. Taková
dohoda musí být písemná a musí v ní být uvedeny důvody, které vedly k ukončení
smlouvy včetně vzâjemného vypořádtni prź.ľa povinností.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originá|u, znichžjeden
obdtŽi poskytovatel a jeden příjemce.
5. Příjemce pľohlašuje, Že se před podpisem této smlouvy zcela a podrobně seznámil

6.

s ustanoveními Programu.

Smluvní strany prohlašují,Že se řádně seznámily s obsahem smlouvy aže s nímbez
ţhľad souhlasí, že tato byla sepsána na zëkLadě pravdivých údajů,jejich pravé a
svobodné vůle, nikoliv v tísni zanźryadně neţhodných podmínek. Na dilkaztohoto
připojují své podpisy.
6. Tato smlouva nabývá,platnosti a účinnostidnem schválení v Zastupitelstvu
obce Dolní Branná.
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