SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

Poskytovatel :

Město Dolní Benešov
se sídlem: Hájecká 65, Dolní Benešov, PSČ 747 22
IČ: 00299979, DIČ: CZ00299979
zastoupený: Martinem Štefkem – starostou města
(dále též jen „poskytovatel“ na straně jedné)
a

Příjemce :

………………..…., nar. ………………….., r.č. ……………..
bytem ………………………..
(dále též jen „příjemce“ na straně druhé)
spolu uzavřeli tuto Smlouvu o poskytnutí dotace:

I.
Předmět a účel dotace
1.

Poskytovatel uzavírá s příjemcem tuto smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí finanční
podpory příjemci ve výši 5.000,-Kč (dále také jen „dotace“), a to z rozpočtu poskytovatele.

2.

Dotace se poskytovateli poskytuje toliko k účelu úhrad výdajů spojených s výměnou zdroje tepla,
a to v budově č.p. ………………, která je ve vlastnictví příjemce, a zároveň k ekologické
likvidaci stávající zdroje tepla.

3.

Nárok na dotaci příjemci vznikne v okamžiku, kdy splnil veškeré podmínky pro přijetí dotace
z dotačního programu Moravskoslezského kraje pod názvem „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji“ a ze strany Moravskoslezského kraje příjemci byla již dotace
vyplacena. Vyplacení dotace je příjemce povinen poskytovateli doložit a následně mu bude
poskytovatelem vyplacena výše uvedená dotace ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun
českých).

4.

Účelu poskytnutí dotace musí být dosaženo nejpozději do konce roku 2020, když po uplynutí této
lhůty se tato smlouva považuje za zrušenou.

5.

Dotace je poskytována na základě výzvy poskytovatele dotace, která byla schválena
zastupitelstvem Města Dolní Benešov dne 27.10.2016, usnesením č. ………... V rámci této výzvy
jsou stanoveny podmínky pro poskytnutí dotace. Tyto podmínky jsou závazné pro poskytnutí
dotace, a tvoří tak přílohu této smlouvy.

6.

Dotace bude poskytovatelem dotace příjemci poskytnuta ve lhůtě 30 dnů od splnění všech
podmínek pro její výplatu, a to na bankovní účet příjemce č. ……………….., pod VS
……………. vedený u ………………., a.s.

7.

V případě, že by byl příjemce povinen pro nesplnění kterýchkoliv podmínek vrátit výše uvedenou
dotaci z dotačního programu Moravskoslezského kraj, tak je povinen toto písemně oznámit
poskytovateli a poskytovateli vzniká právo požadovat také vrácení dotace poskytnuté na základě
této smlouvy.

8.

Smluvní strany berou na vědomí, že dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto
zákona.

9.

Zastupitelstvo Města Dolní Benešov rozhodlo schválením rozpočtu města – poskytovatele dotace
(č. usnesení 29/9-2, ze dne 17.12.2015) o poskytnutí veřejné finanční podpory příjemci dotace.

II.
Základní povinnosti příjemce
1. Příjemce se zavazuje:
a) dotaci přijmout,
b) umožnit kontrolu v souladu s touto smlouvou, jakožto i právními předpisy,
c) archivovat tuto smlouvu včetně jejich příloh a to po dobu 5 roků od uzavření této smlouvy
d) informovat poskytovatele o všech změnách v identifikačních údajích příjemce dotace,
změně jeho bydliště, apod.
2. Příjemce se dále zavazuje nový zdroj tepla užívat výlučně v souladu s jeho pokyny k užívání
(návodem) a obecnými pravidly (tedy zejména řádné palivo).

III.
Porušení povinností příjemce dotace, právo kontroly
1. Poskytovatel je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“).
2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle této smlouvy.
3. Neoprávněné použití dotace na jiný než sjednaný účel nebo zadržení finančních prostředků
patřících poskytovateli je porušením rozpočtové kázně dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000
Sb., ve znění novel.

IV.
Závěrečná ustanovení
1. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru poskytovatele dotace příjemce dotace výslovně
prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním jeho údajů
poskytovatelem dotace s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
2. Příjemce dotace souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů
(jména a příjmení, adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, telefonního čísla atd.) obsažených
v této smlouvě nebo žádosti poskytovatelem dotace, a to pouze pro účely vedení evidence a
dotační agendy, projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření
smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních
údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou,
nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány,
s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Příjemce dotace si je zároveň vědom svých práv

podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
3.

Tuto smlouvu je možno změnit nebo doplnit pouze formou písemného vzestupně číslovaného
dodatku. Taktéž její zrušení je možno provést pouze písemnou formou.

4.

V záležitostech touto smlouvou výslovně neupravených se smluvní strany řídí zákonem č.
250/2000 Sb. (o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) a dalšími příslušnými obecně
závaznými právními předpisy, zejména zákonem o finanční kontrole, zákonem o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů.

5.

Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy, ať už způsobená rozporem s právními
předpisy, následnou změnou právních předpisů, chybou v psaní či počítání či z jakýchkoliv jiných
důvodů, nezakládá neplatnost celé smlouvy, ale pouze neplatnost takto postiženého ustanovení
smlouvy. Pro případ neplatnosti některého z ustanovení smlouvy se smluvní strany zavazují
postižené ustanovení nahradit ustanovením, které nejlépe odpovídá obsahu a účelu neplatného
ustanovení.

6.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, jež obě mají platnost originálu a z nichž po
jednom obdrží každá ze smluvních stran.

7.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu pozorně přečetly, uzavřely ji svobodně a vážně,
nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož smluvní strany stvrzují
smlouvu svými podpisy.

V Dolním Benešově dne …………. 2016

………………………………
Poskytovatel

……………………………..
Příjemce

