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SM LOUVA

o poskytnutl’ neinvestit‘fm’ dotace z rozpoétu obce Her§pice
11/2020
uzavFené ve smyslu § 159 a nésl. zékona E. 500/2004 5b., sprévm’ Féd, v piatném znénl’ a zékona E. 250/2000 5b.,

0 rozpoétovych pravidlech Uzemm’ch rozpoétﬂ v platném zném’. Da’le téi jen ,,sm|ouva”.

I.

Obecné ustanovem’

Zastupitelstvo obce Herépice rozhodlo sm usnesem’m 6. 11/08 26 dne O4. 12. 2019 vsouladu
s ustanovem’mi zékona E. 128/2000 5b., za’kon o obcich vplatném znénl', a vsouladu 5e zékonem

é. 250/20008b., o rozpoétovh pravidlech L'Jzemnich rozpoétﬂ v platném zném’, o poskytnutl' finaném’

dotace ve v9§i a za podml'nek déle uvedem'lch v této smlouvé.

ll.

Smluvnl’ strany

1. Poskytovatelem dotace dle této smlouvyje:

Obec Her§pice
Se sidlem: Herépice 91, 684 01 Slavkov u Brna

IC:00542458

Cislo OEtu: 8229731/0100
zastoupené starostou obce Karlem Kneslem

(déle téi jako ,,poskytovatel”)

2. PFI’jemcem dotace dle této smlouvyje:

Jméno a pFI’jmenI’lNézev organizace

Ligary, dobrovolny’l svazek obcn’

Byd|i§té/Sidloz

Hodéjice 41

DatunwnarozenVHf:

72022418

zastoupené Jméno a PFI’jmem', funkce

Luboml’r Cenek, pfedseda

(déle téi jako ,,pFI'jemce”)

Ill.

Wée a Liéel dotace

l. Obec Herépice poskytne 2e sve’ho rozpoétu pﬁjemci finanénl’ dotaci ve vyéi 350.000, - K6 (slovy:
TFistapadeséttisickorunéeskych), na kryti nékladﬂ souvisejl'cich s provozem vodérenského zaﬁzem’

a unradé zévazkﬁl VOEI Stétnimu fondu iivotm’ho prostFedI' (R v roce 2020.

2. Dotace bude poskytnuta bezhotovostm’m pfevodem z L'Jétu poskytovatele na déet pﬁjemce él'slo
43—3882160287/0100 do 15 dm‘] 0d podpisu smlouvy.
3. PFI’jemce dotaci pFijfma’ a zavazuje se pouiit jI’ k L'Jéelu popsanému v bodé 1. této Eésti smlouvy a za

podminek stanovenVch touto Smlouvou déle a platnymi prévnimi pFedpisy.
4. Pokud pﬁjemce nevyéerpé celou dotaci na stanoveny déel ve stanovenou dobu, je povinen

v souladu 5 § 20 zékona 63. 250/2000 3b., 0 rozpoétovych pravidlech Uzemm’ch rozpoétu v platném

zném’, vrétit poskytovateli nevyéerpanou Eéstku nejpozdéji ke dni pFedloienI’ vydétovém’ dotace

podle CI. Vll. této smlouvy
a)

Var. 1: bezhotovostnfm pf'evodem na stejné Eislo L’Jétu, ze kterého dotaci obdriel. Za den

vra’cenl' se povaiuje den pFipsém’ Eéstky na UEet poskytovatele.

b) Var. 2: stejny’lm zpﬂsobem, jak mu byla poskytnuta. Za den vrécenl' se povaiuje den pFipsa’nI’

(":éstky na Uéet poskytovatele nebo den sloienl’ hotovosti na pokladné poskytovatele.

lV.

Casové uiiti dotace

1. Prostfedky jsou vsouladu 5 § 18 zékona é. 250/2000 5b., 0 rozpoétovych pravidlech L'Jzemm’ch

rozpoétﬂ, poskytovény k uiitf 0d 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020 a podléhaji finaném’mu vypoFédém’
(VyL'JEtovénI').
2. VVdaje musf t vzniklé v obdobl' realizace projektu, to je v obdobt’ dle véty prvm’ tohoto Elénku‘
Ostatnl' Wdaje vzniklé pFed tl'mto obdobl’m (:i p0 ukonéenf tohoto obdobl'jsou neuznatelm'lmi daji.

V.

Neuznatelné Wdaje

1. Dotace nesml’ byt pouiita na dhradu vydajl‘ll na:

—

Zpracovénl' iédosti o dotaci véetné dalél' administrate

—

Pokuty a/nebo penéle

—

Sprévnl’ poplatky

—

Clenské pﬁspévky

—

Dary fyzickym nebo pra’vnickym osobém

—

Poﬁzovéni dlouhodobého investiém’ho majetku

VI.

Da|§f ustanovenl’

. PFIjemce oznaél’ véechny uplatﬁované doklady (origina’ly) hrazené zdotace dle této smlouvy
viditelnY/m

a Eitelm'lm népisem ,,Hrazeno zpFI'spévku obce Her§pice"a déle 5e zavazuje, ie tyto doklady nebude
uplatﬁovat vﬂéi jinému zdroji financovéni.
. Kopie dokladL'J pfedklédanych kVyUétovém’ dotace budou poFIzeny po oznaéem’ dokladu dle

pFedchoto bodu. Nestaél' tl'mto népisem oznac‘fit vytvoFené kopie, takovéto doklady nebudou
pFijaty.
. Poskytovatel je opra’vnén prova’dét u ph’jemce kontrolu Uéetnictvf, pFI’p. daléich skuteénostt’,

v rozsahu potFebném k posouzenl‘, zda je tato smlouva dodriovéna.

. Pﬁjemce se zavazuje umoinit poskytovateli nebo jim povéfem’lm osobém provést kdykoliv

(i v prﬁbéhu realizace akce) komplexm’ kontrolu postupu a vysIedkl‘] realizace akce, véetné pouiiti
finaném’ch prostFedkL‘] a zpFI’stupnit na poiéda’m’ veékeré doklady souvisejicf srealizaci akce

a s plném’m této smlouvy.T1’mto ujedném’m nejsou dotéena ani omezena pra’va kontrolm’ch orgém‘)

stétm’ sprévy CR.
. PFI’jemce se zavazuje uchovat originély dokladﬁ po dobu 5 let od vyuétovém' akce.

VII.

VyL’Jétovém’ dotace

. PFIjemce se zavazuje sestavit pFehled o éerpénf poskytnuté dotace, kterv pfedloil’ poskytovateli

nejpozdéji do 10. 12. 2020 na tiskopisu pro vyéétovénl’ dotace. K tomuto pFehledu ph’jemce pFiloiI
kopie

UEetnI’ch

dokladﬂ

oznaéenych

dIe

odst.

1

CI.

VI.

této

smlouvy,

véetné

dokladﬂ

o platbé (kopie vypisu z BU, kopie pokladnl'ch dokladO).

. Tiskopis pro vétovém’ dotace je dostupny na webovych strénka’ch poskytovatele v elektronické

podobé, poph’padé mﬂie byt vydén v sfdle poskytovatele v papirové podobé.

VIII.

Poru§eni rozpoétové kézné a Wpovéd’ smlouvy

. Pﬁjemce bere na védoml', ie kaidé poruéem' povinnostl‘ podle této smlouvy zjeho strany,

nedodriem’ UEeIu pouiitl' dotace Ei jeho pozdm' vra’cem’ se povaiuje 2a poruéem’ rozpoétové ka’zné

podle § 22 zékona C. 250/2000 5b., 0 rozpoétovych pravidlech Uzemm’ch rozpoEtL‘J, ve znéni

pozdéjéich pFedpisﬁ.

. Poskytovatel uloil’ v takovém pFI’padé pFI’jemci, kterv se poruéenl’ rozpoétové kézné dopustil, odvod
do svého rozpoétu ve vyél’ Ea’stky neoprévnéné pouiitych prostFed spolu s povinnostl’ zapIatit
penéle ve vyéi 1 promiIe denné z neopra’vnéné pouiitych prostfedkO, neiée véak do této ééstky,
a to do 15 dnl‘J od rozhodnutl’ poskytovatele o vrécem’ neoprévnéné pouiith prostFedkL‘J, véetné
penéle.
. Poskytovatel je oprévnén tuto smIouvu vypovédét dvodﬂ na strané pFI’jemce, a to zejména
v pﬁpadé, 2e po uzavFem’ této smIouvy nastane nebo vyjde najevo skuteénost, které poskytovateIe
opravﬁuje dotaci odejmout. Takovi skuteénostmi jsou zejména pouiiti dotace v rozporu 5 CI. III.
této smIouvy, nedodriem’ terminu uiitl’ dotace uvedeného v CI. IV. této smIouvy nebo nepFedloienf

zévéreéného vyL'Jétovém' v terminu stanoveném v CI. VII. této smIouvy.

. Wpovédm’ Ihﬂta je 10 dm’ 3 zaél’né béiet dnem doruéem’ pisemné vypovédi pﬁjemci.

. V pisemné vypovédi poskytovatel uvede zjiéténé skuteénosti, které jej prokazatelné vedly
kvypovédi smIouvy, a vyzve pﬁjemce kvrécem’ celé dotace nebo jejl’ Eésti. Pﬁjemce je povinen
vrétit tyto prostFedky poskytovateli do 15 dnﬁ od ukonéenf smIouvy na Uéet poskytovatele uvedem}
ve Wpovédi nebo sloiem’m hotovosti na pokladné poskytovatele. Pokud tyto prostFedky jeété
nebn pFevedeny na L'JEet pFIjemce, pFestoie byla uzavFena smlouva, mé poskytovatel prévo

je neposkytnout.
. VpFI’padé, poru§enf rozpoétové kézné dle tohoto Elénku nem’ pFI'jemce oprévnén iédat o jinou
dotaci v tomto roce a v roce nésIedujICI’m.

IX.

Za’véreéna’ ujedna’nl’

. Smlouva nabilvé platnosti a L’JEInnosti okamiikem podpisu obéma stranami.

. Zmény a doplﬁky této Smlouvy mohou byt provedeny pouze 5e souhlasem obou stran,
a to pisemnou formou a podobé Efslovam’Ich dodatkﬂ. PFl'jemce bere na védoml', 2e uzavFené
dodatku mﬂie podléhat opétovnému schvélem’ zastupitelstvem, dle charakteru poiadované zmény

smIouvy, coi mﬂie byt éasové néroénéjél’.
. Smlouva je vyhotovena ve tFech stejnopisech a s platnosti originélu, z nichi poskytovateli na’leil' dva
vytisky a pﬁjemci dotace jeden Wtisk.
. PFIjemce souhlasI 5e zveFejném’m této smIouvy. Pﬁjemce prohlaéuje, 2e tato smIouva neobsahuje
Udaje, které tvoFI' pFedmétjeho obchodm’ho tajemstvi podle § 504 zékona E. 89/2012 5b., obéansky
zékom’k.

. Uéastnfci této smlouvy poskytujl’ souhlas se zpracovém'm osobnl'ch L'JdajCI vsouladu s NaFI'zenI'm
Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 2e dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzicch osob

v souvislosti se zpracova’m’m osobm’ch Udajﬂ a o volném pohybu téchto Udajﬂ a o zruéem’ smérnice
95/46/ES.

. PFI’jemce bere na védoml', ie V pFI’padé zjiéténl' zévainych nedostatkﬁl pFi realizaci projektu, véetné
nedodriem’ termfnu odevzda’ni viEtovénI' poskytnutych ﬁnaném’ch prostFed, je poskytovatel

oprévnén vylouéit vtémie a nésledujicim roce jeho iédosti o finaném’ podporu zprostfedkﬂ

poskytovatele.
. PFI’padné neplatnost nebo neL'Iplnost nékterého ustanovem’ této smlouvy nemé za nésledek

nedéinnost ostatm’ch ujedna’nl' této smlouvy, pokud tI'm nem’ dotéen L'Jéel a smysl této smlouvy.

Vzéjemné pra’va a povinnosti uéastnfkﬂ vtéto smlouvé vyslovné neupravena’ se Fidl’ pﬁsluém'lmi

prévm’mi pFedpisy, zejména zékonem é. 250/2000 5b., 0 rozpoétovych pravidlech Uzemm’ch
rozpoétﬂ, v platném zném’.
VpFI’padé, 2e dojde kokolnostem na strané pFI’jemce, které by mohli mI't 2a na’sledek neplnénl'

podmI’nek této smlouvy, informuje 0 tom neprodlené poskytovatele.

10. V pFI’padé, 2e dojde ke zruéem’ nebo pf'eméné pﬁjemce pra’vnické osoby s likvidacf, je pFI'jemce
povinen o tomto neprodlené uvédomit poskytovatele.

11. Na dﬂkaz slovného souhlasu sobsahem a véemi ustanovem’mi této smlouvy a své pravé,

svobodné a véiné VCIle, je tato smlouva p0 jejl'm pFeétenI’ sqvm’mi stranami vlastnoruéné

podepséna opra’vném’tm za’stupcem obou stran.
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