Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí neinvestiční dotace
na akci Čistá řeka Sázava 2019
uzavřená dle ustanoveni § 159 zákona Č. 500/2004, správni řád, ve znění pozdějších předpisů a § 10a zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
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Smluvní strany
Obec Úžice

a

Posázaví o.p.s.

ll.
Základni ustanoveni

1.

2.

Právni vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně
závaznými předpisy.
Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, veřejnou finanční podporou a vztahuji se na ni všechna ustanoveni tohoto zákona.

Ill.
Předmět smlouvy a účel

1.
2.

Předmětem této smlouvy je poskytnuti neinvestiční dotace na akci Čistá řeka Sázava 2019.
Účelem této neinvestiční dotace úhrada části nákladů spojených s čištěním řeky Sázavy, jako je například uloženi

3.
4.

odpadu na skládce, zajištění ubytováni, hygienického zázemí a stravováni pro dobrovolnIky, zajištěni pytlů na
sběr odpadků a dalšího materiálu.
výše dotace je 1 776 Kč (slovy jedentisÍcsedmsetsedmdesátšest korun českých).
Účelu dotace má být dosaženo v období od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019.

IV.
Závazky smluvních stran

1.
2.
3.

Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci v celkové výši dle článku Ill. odst. 3 této smlouvy.
Platba bude provedena bankovním převodem na výše uvedený účet příjemce nejpozději do 30. 5. 2019.
Příjemce se zavazuje použit poskytnutou dotaci ke sjednanému účelu dle článku Ill. bodu 2. této smlouvy.

l

4.

5.

6.
7.

8.

9.

příjemce zajisti ve svém účetnictví v souladu s obecně závaznými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, řádné a oddělené sledováni čerpání finančních prostředků
poskytnutých v rámci dotace.
příjemce je povinen předložit poskytovateli v terminu do 30. 11. 2019 finanční vyúčtování čerpání dotace. K
vyúčtováni poskytnuté dotace doIožI soupis všech účetních dokladů, které prokazují čerpání dotace a fotokopie
těchto dokladů. Tim není dotčeno právo poskytovatele požadovat v rámci veřejnosprávní kontroly originály
těchto dokladů.
Součástí vyúčtováni poskytnuté dotace je Závěrečná zpráva, která musí obsahovat vyhodnoceni splnění účelu
dotace.
Nejpozději k 31. 12. 2019 je příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele uvedený
v záhlaví této smlouvy nevyčerpanou část dotace. Vráceni prostředků nezakládá právo příjemce na dočerpáni
finančních prostředků v následujIchn roce.
příjemce je povinen neprodleně, nejpozději však do 10 dnů, oznámit poskytovateli zahájení insolvenčního řIzeni,
vstup právnické osoby do likvidace, změnu statutárního orgánu nebo jeho člena, změnu názvu, bankovního
spojeni, sídla či adresy.
příjemce, který je obchodní korporaci dle zákona č. 90/2012 Sb., je povinen zaslat poskytovateli informaci o
přeměně společnosti, jejíž součásti je projekt přeměny, a to alespoň 1 měsíc přede dnem, kdy má být přeměna
schválena způsobem stanoveným zákonem. U ostatních právnických osob je příjemce povinen oznámit
poskytovateli přeměnu právnické osoby do 15 dnů od rozhodnuti přIslušného orgánu.

V.
Závěrečná ustanovení

1.
2.
3.
4.
5.

Smluvní strany na sebe berou práva a povinnosti z této smlouvy vyplývajÍcÍ, a pokud by mezi nimi vznikly spory o
těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních stran.
Případné změny a dodatky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými dodatky k této smlouvě.
Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývajÍcÍ přecházejí na právního nástupce smluvních stran.
Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze stran obdrží po
jednom vyhotoveni.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran osobami oprávněnými za tyto
strany jednat.
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno zastupitelstvem obce dne 11.12.2018 usnesením číslo 7/2018/10

V Úžicích dne

jq .j

za poskytovatele
Ing. Václav Dlasek
starosta obce

za příjemce
Bohuslava Zemanová
ředitelka Posázaví o.p.s.
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