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veřejnoprávní smlouva u. &Xř#ÉJNÉN§i
o poskytnutí dotace d|e zákona č.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů

Na základě usnesení zastupitelstva Obce Nižbor (dále jen ZO) č.512020 ze dne 14. 12.
2020 a žádosti společnosti Benol, s.r.o, ze dne 13. 11,2020 uzavírďli nížeuvedené
smluvní strany podle ustanovení § 10a odst. 5 zákona č.25012000 Sb., o rozpočtových

pravidlech územníchrozpočtů,ve znění pozdějšíchpředpisů, tuto veřejnoprávní

smlouvu:

čl. t

Smluvní strany
,1.

Obec Nižbor
lČ:00233641, DlČ: CZOO233641
se sídlem Křivoklátská 26,267 05 Nižbor
bankovní účetč.: 302513,1/0100
zastoupená starostkou: Kateřinou Zuskovou
jako "poskytovatel dotace"

2.

Benol, s.r.o.
lČ,. 47 551992, DlČ :C Z47 551992
Se sídlem Křivoklátská 108,267 05 Nižbor
Bankovní účetč, 361552329/0800
Zastoupena jednatelem Zdeňkem Kučerou

jako "př'tjemce dotace"

čl. z
Předmět smlouvy

se za

podmínek stanovených touto smlouvou zavazuje
poskytnout příjemci dotaci v celkové částce 120 000,- Kč jako příspěvek na částečné
pokrytí mzdových nákladů zaměstnanců zajišťujícíchchod pobočky Pošty Partner
umístěné v areálu ČS Benol, s,r.o.
Poskytovatel dotace

čl. g

Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavirá na období od 9.2.2021 do31.12,2021.

// tilt?

čI. +
Podmínky použitídotace
Poskytovatel dotaci poskytne formou převodu na účetpříjemce dotace ve čtyřech
splátkách a to ke dnům 15.2., 1. 4., 1.7. a 1. 10.2021.
Daňové doklady, na které je požadována dotace, musí mít datum zdanitelného plnění
do 10. 12. 2021. Předmět daňových dokladů musí odpovídat předmětu smlouvy a
údajůmuvedeným v žádosti o dotaci.
Cástka 120 000 Kč, která bude použita jako příspěvek na částečnépokrytí mzdových
nákladů zaměstnanců zajišt'ujícíchchod pobočky Pošty Partner umístěné v areálu ČS
Benol, s.r.o, je vázaná na podmínku, že pobočka Pošty Partner bude na čerpacístanici
provozována v minimálním rozsahu 30 hodin pro veřejnosVtýdně po dobu jednoho
roku,

Pokud by došlo k předčasnému ukončeníčinnosti pobočky Pošty Partner, je příjemce
dotace povinen vrátit poměrnou část dotace ve výši 10.000,- Kč za každý měsíc
scházející do konce daného roku, kdy měla být pobočka provozována (tj. do 31. 12.
2021),

Poskytovatel dotace má právo požádat o nahlédnutído účetníchdokladů příjemce
dotace, týkajícíchse této smlouvy.
Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout dotacijen na předloženédaňové doklady
týkajícíse předmětu smlouvy.

čl. s

Finančnívypořádání dotace
Př'tjemce dotace po vyčerpání částky dotace, nejpozději však do 13. prosince2021,
předložíposkytovateli tabulku vypořádání poskytnuté dotace, která bude obsahovat
rozpis jednotlivých daňových dokladů s uvedením jejich částek a kopie daňových
dokladů.

čl. s

Sankce

V

případě porušenírozpočtovékázné ze strany příjemce bude poskytovatel
postupovat v souladu s ustanovením § 22 zákona ó.25012000 Sb., o rozpočtových

pravidlech územníchrozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,
Porušení povinností uvedených v článku 4. a 5. je považováno za méně závažné
porušení rozpočtovékázně ve smyslu § 10a odst. 6 zákona č.25012000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů,ve znénípozdějších předpisů. V případě
poruŠenítěchto povinností se uložípříjemci odvod za porušení rozpočtovékázně ve
výši 5% ze schválené dotace,

ěl. z
závěrečná ustanovení
Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichžjedno obdržíposkytovatel dotace
a jedno příjemce dotace,
Smluvní strany prohlašují, že smlouva odpovídá jejich vůli a na důkaz připojují své
vlastnoručnípodpisy,
Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním textu této smlouvy
v souladu se zákonem č, 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.
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