Veřejnoprávní smlouva č. l3l2019
o poskytnutí dotace dle zákona č. 25012000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územníchrozpočtů,ve znění pozdějšíchpředpisů
Na základě usnesení zastupitelstva Obce Nižbor č.3l20l9 ze dne 9,9.2OI9 a žádosti
Společenstvívlastníkůjednotek Nižbor 253, o dotaci ze dne 9.7.2019, uzaviraji niže
uvedené stnluvní strany podle ustanovení § 10a odst. 5 zákona ó,25012000 Sb., o
rozpoČtových pravidlech územnich rozpoětů, ve znéni pozdějšíchpředpisů, tuto

veřejnoprávní smlouvu

:

čt. t
Smluvní strany
1. Obec Nižbor
IČ:00233641
se sídlem Křivoklátská26,267 05 Nižbor

bankovní účetč.: 3025131/0100
zastoupená starostkou : Kateřinou Zuskovou

jako "poskytovatel dotace"

2. Společenstvívlastníků jednotek Nižbor 253

IC

2791396I
se sídlem Nižbor 253, 267 05 Nižbor
bankovní účet21 617 8940 l 0300
zastoupeno paní Ing. Pavlínou Črnelíkovou
panem Ernilern Chottem

jako "příjemce dotace"

čl z
Předmět smlouvy
Poskytovatel dotace se za podmínek stanovených touto smlouvou zavazuje poskytnout
příjemci dotaci v celkové částce 60 000,- Kč na zpétnéproplacení nákladů na
vodovodní přípojky pro bytový důrn Nižb or 253 v roce 2019.

čl. s
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavirá na období od 18,9,2019 do 31.12.2019.

C[.4
Podmínky použitídotace
Poskytovatel dotaci poskytne formou převodu na účetžadatele.
Daňové doklady, na které je požadována dotace, musí rnít daturn zdanitelného plnění do
I0.I2.2019, Předrnět daňov}ch dokladů rnusí odpovídat předrnětu smlouvy a údajůrn
uvedeným v žádosti o dotaci.
V případě, že předmět srnlouvy nebude realizován v době trvání této srnlouvy, nevzniká
příjemci na dotaci právní nárok.
Poskytovatel clotace rná právo požádat o nahlédnutí do účetníchdokladů příjernce
dotace, týkajících se této smlouvy.
Poskytovatel dotace se zavazuje poskytrrout dotacijen na předloženédaňové doklady
týkajícíse předrnětu snrlouvy.

čt. s

Finančnívypořádání dotace
Příjernce dotace po vyčerpáníčástky dotace, nejpozději však do 13.prosince 2019,
předložíposkytovateli tabulku vypořádání poskytnuté dotace, která bude obsahovat
rozpis jednotlivlch daňor,]ch dokladů s uvederrírn jejich částek a kopie daňových
dokladů.

Cl.

6

Sankce

V případě porušení rozpočtovékázně ze strany příjemce bude poskytovatel postupovat
v souladu s ustanovením § 22 zákona č. 25012000 Sb., o rozpočtov}ch pravidlech

úzernníchrozpočtů,ve znění pozdějších předpisů.
Porušení povinností uvedených v článku 4 . a 5 .j e považov áno za méně závažné porušení
rozpočtovékázné ve smyslu § 10a odst. 6 zákona č. 25012000 Sb., o rozpočtových
pravidlech úzernníchrozpočtů,ve znění pozdějších předpisů. V případě porušenítěchto
povinností se uložípříjemci odvod za porušenírozpočtovékázně ve v}ši 50Á ze
schválené dotace.

č1.1
závérečná ustanovení
Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich, znichžjedno obdržíposkytovatel dotace a
j edno příjernce dotace.
Srnluvní strany prohlašují,že smlouva odpovídá .iejich vůli a na důkaz připojují své
vlastnoruční podpisy.
Srnluvní strany prohlašují,že souhlasí s případným zveřejněním textu této srnlouvy
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb,, o svobodnérn přístupu k inforrnacítn, ve znění
pozdějších předpisů.
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