Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z ľozpočtuobce Dolní Branná
ć.. 151202|

V souladu s dotačnímpľogľamem ,,Cištění odpadních vod u domovních objektů" (dále jen
,'Program"), ktery byl schválęn usnesenímZastupitelstva obce DolniBrannâ č. IIl8 dne
16.r2.2020

rozhodlo
Zastupitelstvo obce Dolní Bľanná na svém zasedźlni konaném dne 13.10.2021, usnesęním č
IIl17 v souladu s Ş85 písm. c) zźlkona ć. 12812000 Sb., o obcích (obecních zÍízeni),v
platném znéní,o poskytnutí dotace a schválilo lzavteni smlouvy o poskytnuti dotace z
rozpočtu obce Dolní Branná ĺa zâkladě,,Progľamu".
t.

Smluvní strany-

obęc Dolní Bľanná, zastoupená starostou p. Liborem Cvančarou
se sídlem 543 62 Dolní Bľanná, čp.256
IČ:00277738
DIČ.CZ277738
bankovní spojení: 502160110100, Komerčníbanka
(dále j en',poskytovatel")
a
J méno:

Jan Pavelka

îaţozenl
adľęsa:

bankovní spojení
(dále jen ,,příjemce")
uzavřely ve smyslu přijaţch ľozhodnutinižeuvedeného dne, měsíce a roku v souladu s
ustanovením $ 159 a násl. zźlkona č. 500/2004 Sb., spľávní ţâd,v platném znění, smlouvu o
poskytnutí účelovédotace zrozpoćtu obce Dolní Branná vę znění:

il.

Zâl<|adní ustanovení
1. Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle Ş10a zźlkonać,.25012000 Sb.,
o ľozpočtovýchpľavidlech územních rozpočtů,platném zněĺi (dále jen ,,zźlkon ě. 50/2000
sb.").
2.Dotaçęje ve smyslu ztlkonač.32012001 Sb., o Íinančníkontrole ve veřejné správě a o
změně někteých zákonů (zakon o finančníkontľole), v platném znění (dále jen ,,zákon o
finančníkontľole"), veřejnou finančnípodporou avztahují Se na ni ustanovení tohoto
zźlkona.
3. Smluvní stľany prohlašují,žeproprtwnivztahzaložeĺýtouto smlouvou jsou stejně
jako ustanovení této smlouvy pľávně ztĺvazĺâi ustanovení obsaŽená ve vyhlášeném
,,Progľamuoo.

ilI.

Předmět smlouvy
je zźxazek poskytovatele poskytnout příjemci za dtile
sjednaných podmínek účelověurčenou dotaci aztxazekpříjemce tuto dotaci přijmout a
uŽítv souladu s jejím účelovýmurčenímazapodmínek stanovených touto smlouvou a
,'Pľogramem".
2 . Dotace z ,,Progtamu" j e koncipována j ako dotace vlastníkovi nemovitosti, pro kterou
byla vybudována domovní čistírnaodpadních vod.
3. Dotace se poskytuj e na zâkladě podané žádosti o dotaci a po prokázání splnění
1. Předrnětem této smlouvy

podmínek,.Programuoo.

IV.
Výše dotaceo účelovéuľčenídotace
1. Poskytovatel podle této smlouvy poskytne příjemci dotaci ve výši 55885,_ Kč (slovy
padesátpěttisícosmsetosmdesátpět korun českých) za r ealizaci proj ektu spoieného
s vybudováním domovní čistírnyodpadních vod k nemovitosti (adresa)
ruale-ren ..Lruuv " r.
I
2.Dotacęje uľčenak ľefundaci části uznatelných vydajů vynaloŽených příjemcem na
ręalizaci projektu specifikovaného v odst. 1 tohoto článku.
3. Poskytovatel se zavazląe poskytnout přţemci dotaci ve qfši podle odst. 1 tohoto
článku bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtupříjemce číslo
pod variabilním symbolem 15l2O2I
do 30 dnů ode dne nabytí účinnostitéto smlour,y.

tffi

v.

ĺî:Ĺ ľ'"J'"'ľ;:"'ffi?":ľ:äffi:"?:il'*'o',,. 2 oh oto č l ánku
příjemce se zavazuje tyto podmínky a z ĺich vyplývajícípovinnosti dodrŽovat.
1

. D otac

e,.

p

o,

t

a

2. Příjemce se zavazuje:
a) po dobu 5let od účinnostitéto smlouvy uživatoČovk účelu'ke kteľému je
uľčena.V případě , Že v pľůběhu5let dojde k ýměně DČoV bude DČoV
nahrazenapouze zaÍízenim se stejnými nebo lepšímiekologickými parametry;
b) po dobu 5let od účinnostitéto smlouvy oČov udrŽovat a chľánit před
poškozením. V případě vzniku škody tuto nepľodlęně odstranit nebo DČoY bez
náľoku na dalšídotaci nahradit zaŕizcním sc stcjnými nebo lepšímiekologickými
paľametry;
c) po dobu 5lęt od účinnostitéto smlouvy nepřevést vlastnictví DČoV bez
písemnéhosouhlasu poskytovatele. o převod vlastnictví podle předcházející věty
nepůjde, bude-li příjemce převádět budovu, k níz DČoV 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 pľávními předpisy následnou kontrolu plnění podmínek této smlouvy, kontrolu
faktické rea|izaceprojektu na místě, kontrolu funkčnosti DČoV případně
pľovedení vlastního odběru vzoľkůvypouštěných odpadních vod;
e) po dobu 51et od účinnostitéto smlouvy předkládat na oÚ polnĺ Branná lx
ročně rozbot vypouštěného vzorku od autorizované laboratoře kprokázëní
funkčnosti oČov.

Đ

po dobu 5let od účinnostitéto smlouvy infoľmovat nepľodleně, nejpozdě.ji
však do 20 kalendářních dnů' poskytovatelę o všech změnâch souvisejících s
plněním podmínek této smlouvy.

vI.

Sankčnípodmínky
1. Nesplní-li příjemce podrnínky a povinnosti uvedené v článku V odst. 2, písm.
a) - d), je povinen vratit poskytnutou dotaci v plné výši.
2.Nesplní-li přţemce podmínky a povinnosti uvedené v článku V odst. 2' písm.
e) _ Đ, je povinen vľátit 20o/o z celkové výše dotace.

VII.
Závěrečná ustanovení
2. Smluvní strany beľou na sebe prźwa a povinnosti ztéto smlouvy. V případě vzniku
spoľůbudou ţto řešeny přednostně vztĄemnou dohodou smluvních stran.
3. Tuto smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran v souladu s ustanovením Ş167
odst. 1 písm. a) zźlkona č. 500/2004 Sb.' spľávní řád, v platném zněĺí.Taková
dohoda musí být písemná a musí v ní být uvedeny důvody, kteľévedly k ukončení
smlouvy včetně vzájemného vypořádźní prźx a povinností.
4. Tato smlouva Se vyhotovuje vę dvou stejnopisech s platností oľiginá|u, znichžjeden
obdrži poskytovatel a jeden příjemce.
5. Příjemce prohlašuje, Že se před podpisem této smlouvy zcela a podrobně sęznámil

6.

s ustanoveními Progľamu.

Smluvní strany prohlašují,Že se řádně seznámily s obsahem smlouvy a že s ním bez
vyhľad souhlasí, že tato byla sepsána na ztk|adě pravdivých údajů,jejich pravé a
svobodné vůle, nikoliv v tísni zantlpadně nevýhodných podmínek. Na dtlkaztohoto
připojují své podpisy.
6. Tato smlouva nabývtl'platnosti a účinnostidnem schválení v Zastupitelstvu
obcę Dolní Bľanná.

V Dolní Branné dr".2.1.r.!Q.rŁ?zl

podpis příjemce

V Dolní Branné an" ..24.:.'|ę.'.4p21

podpis poskytovatele

ţ

'ţ

|ł

i

\,

