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Veřejnoprávní smlouva č. I2l2079
o poskytnutí dotace dle zákona č.25012000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územníchrozpočtů,ve znění pozdějšíchpředpisů
Na základě usnesení zastupitelstva Obce Nižbor č.2l20l9 ze drre l0.6.2019 a žádosti
SVJ Nižbor 30, o dotaci ze dne 28.3.2019, uzaviraií nížeuvedené stnluvní strany podle
ustanovení § 10a odst,5 zákonač.25012000 Sb., o rozpočtových pravicllech územr-ríclr
rozpočtů,ve znění pozdě.išíclr přcdpisů, tuto veře.jlroprár,tlí srnlouvtt:

čt. t

Smluvní strany

Nižbor
IČ:0023364I
se sídlerrr Křivoklátská 26,261 05 Nižbor
1. Obec

bankovní účetč, : 30251 3 1/0 100
zastoupená starostkou : Kateř,inou Zuskovott
.jako "poskytovatel dotace"

2, Společenstr,írllastníků.jedncltelt Nižbor 30
IČ:24668028

se sícllerrr Straclor-rická30, 267 05 Nižbor
bankovní účet:4 1 2503309/0800
zastoupeno panell .Iiřírn Votočkerrr

jako "příjemce dotaoe"

čl. z
I'ř,etl rn ět

s lrt

lo ttvy

Poskytovatel dotace se za pocltlrítrek stanovených toLtto st-nlcluvott ztlvtt,zu.je 1losl<1,tnout
příjerrrci dotaci v celkové částce 50 000,- I(č rra opravu havarijního stttvt-t l<arnennéhtl
tarasu, který olrrožLrie rna.iitele a užil,atele dotl,tt-t č,p. 30, v roce 20l9.

čt. s
Doba trvání smlouvy
Tato snrlouva se uzavírárra období od 17.6.20l9 do 31,I2.2019.

CL

4

Podrrrínl<y použitíclotace

poskytovatel dotaci poskytrre íbrtnou převodu rTa ťtčetžac]atele.
Daňové doklad1', rra které.|e požadována dotace. t,trLtsí tnít clattttt-t zclanitelnóho plněrlí clcl
10.12.20l9. Přeclnlět claňovýcIl clol<latlťt ttlLtsí od1lol,íclat 1lřcclrrlětir stlllollvv a ťrclir.jůrll
uvedenýrTr v žádosti o dotaci.
V Případě, že předrnět srnlouvy lTebucle realizovárr v clobč trvárlí této srnlouvy, trevzniká
příjernci na clotaci právní nárok.
Poskytovatel dotace rrrá právo požádat o nahlédnutí do ťrčetníchdoklaclťr pří|errrce
dotace, týkajících se této stnlouvy.
Poskytovatel dotace se zayazuie poskytnoLrt dotaci .jen rra předložené clariové clol<lacly
týkaiícíse předrr'ětu srrrlouvy,

čt. s
Finančnívypořádrirrí dotirce
Příienrce dotaoe po rzl,čerpťrníčtistl<1, clcltacc. nc.jpoz-tlč-ji l,širk cltl l3.prosince 20l9"
předloŽÍ poskytovateli tabLrlkut r,l,pciřiiciárlí posl<t,lrltrtó clotace, ktcrri bLrcle obsahovat
rozpis jednotlivýcl' darior,ýclr doklaclů s uveclením .jc,jich částek a l<opie claňovýoh
dokladů.

čt. o
Sanl<ce

V případě porušení rozpočtovékáznéze strany příienrce br.rde poskytovatel postupovat
v soulaclu s ustanovenírn § 22 zákona ó, 25012000 Sb., o rozpočtovýcl-r pravicllech

územních rozpočtů,ve znění pozdě.jších předpisťr.
Porušer' í povirrrrostí uvedených v článku 4. a 5..je považov áno za tnéně závttžllé portršení
rozpoČtovékázně r,e strl),sltt § l0a odst.6 zitl<ona č.250/2000 Sb.. o roz_1ločtových
pravidleclr ťtzet,nníchrozpočtů.ve ztrět-tí pozcle'jšíchpřcclpisti. V přípaclě porrtšct,tí těchto
povinností se Lriožípří|ernci odvocl za porušetlírozpočtovékázrlě ve výši 50Á ,ze
schváler'é dotace.

čll
závérečná ustanovení
Smlouva je vyhotovena ve clvou vyhotoveních, znichž.jedno obdržíposkytovatel dotaoe a
edrro příj ernce dotace.
Smluvní strany prohlašují,že smlouva odpovíclá .ieiich vůli a rra cJťtkaz připo.jují své
vlastnoruční podpisy.
Srrrluvrrí strany 1lrohlašr"rjí. že sclr-rhlasí s příllaclrlirlr zt,eř,e.itlěnítr-i textu této strllor,tvy
v sor"rladu se zákonem č. 106l1999 Sb,. tl svobocjnótrl př,ísturpu l< iníbrlrlacít-t,t. t,e z,něltí
pozdějších předpisů,
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Poskytovate1 dotace
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