vEŘr.l NopnÁvruí sMLoUVA
o DoTAcl
č. Llzozo
uzavřená v souladu s paragrafem 159 a následného zákona č.500/2004., správní řád, ve
znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 25012000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územníchrozpočtů,ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami:

Obec Lazníčky

tlzut'ítr s{

se sídlem
Zastoupená Dagmar Kubzovou, starostkou obce
lčo: ooogogzt
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú,3218555379/0800
(dále jen,,poskytovatel")
a

Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu
se sídlem Uherský Ostroh, Veselská 733, okres Uherské Hradiště, PSČ 687 24

Zastoupená předsedou představenstva panem lng. Františkem Po!ákem a místopředsedou představenstva panem lng. Josefem Hájíčkem
lČo: ooog231o, DlČ: CZ00o32310
Bankovní spojení: Komerčníbanka, a.s.
č.ú.11572110100
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVlll, vložka 392
(dále jen ,,příjemce")

ělánek l.
Předmět smlouvy, úěel a výše dotace
1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout př'ljemci dotaci na základě jeho
individuální žádosti, na nížeuvedený úěel a za podmínek uvedených v článcíchl|. až lll.

z rozpočtu obce Lazníčkyve výši 98.400,- Kč, slovy: Devadesátosmtisícčtyřista korun
českých a příjemce se zavazuje tuto dotaci použítpouze ke sjednanému úěelu a splnit
dalšípovinnosti plynoucí pro něho z této smlouvy,

2. Dotace je poskytnuta na činnost potravinářské prodejny v obci Lazníčky,zqména za
úče|empokrytí části mzdouých nákladů včetně zdravotního a sociálního pojištění zaměst-

nanců prodejny Jednota a nák]adů na energie. Jedná se o vyrovnávací příspěvek na provoz potravinářské prodejny.

3. Příjemce dotaci poskytnutou dle této smlouvy přijímá, Poskytnuté finančníprostředky
nesmí být použity k jinému účelua musí být použity pouze v souladu s písemnou žádostí
příjemce.

4, Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č.12812000 Sb,, o obcích, v platném znénía
zákonem č,25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpoětů, v platném znění.

5. Dotace je ve smyslu zákona č.32012001 Sb., o finančníkontrole ve veřejné správě a
změně něktených zákonů (zákon o finančníkontrole) pod veřejnou finančníkontrolou a
vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. Př'tjemce je povinen poskytovateli finančníkontrolu umožnit.

Článek ll.
Způsob úhrady a splatnost dotace
1.Poskytovatel
smlouvy,

se zavazqe poskytnout příjemci dotaci pro účeluvedený

2.Poskytovatel poslqltne příjemci dotaci ve
Devadesátosmtisícčtyřista koru n ěeských) za rok.

v

výši 98.400,-

ělánku l. této

Kč

(slovy:

3.Dotace bude poskytnuta formou měsíčnízálohové platby ve yýši 8 200 Kč, a to formou
bezhotovostního bankovního převodu na účetpříjemce č. 115721l0100 s uvedením variabilního symbolu 378050640 jakožto specifikačnísymbol této platby, a to vždy k 15 dni v
měsíci, přičemžprvní platba ve shora uvedené výši bude provedena 15 ledna 2021.

článek lll.
použití
Podmínky
dotace, práva a povinnosti příjemce
1.Příjemce je povinen použítdotaci maximálně hospodárně a efektivně a výhradně
na účel,na ktený byla poskytnuta.

2.Příjemce je oprávněn čerpat dotaci na činnost dle této smlouvy v období od 1.1.2a21 do
31.12,2021. Prostředky nelze převádět do roku následujícího. Čerpáním dotace se rozumí
úhrada uznatelných nákladů uhrazením finančního plnění, kdy tyto musí být vyúčtovány,
uhrazeny a promítnuty v účetnicfuípříjemce nejpozději do dne určenéhov tomto odstavci.

3. Příjemce dotace předložíposkytovateli zpracovaný výkaz hospodaření, s uvedením
všech nákladových a výnosových úětů,kte4ý pro danou prodejnu eviduje, a to vždy k 30.6.
a31.12. daného roku (uýkazjekdispozici ažpo 20. dnu následujícího měsíce),

4.Př'liemce

je

povinen nejpozději

poskytnuté dotace.

do

28.2.2022 předložit poslrytovateli vyúčtování

5.V případě, že příjemce použije dotaci v rozporu s touto smlouvou nebo nevyčerpá celou
dotaci na stanovený účel,je povinen vrátit poskytovateli takové finanění prostředky
bezhotovostním bankovním převodem na účetč.3218555379/0800 a to nejpozději do 60
dnů od doručenípísemnévýzvy poskytovatele k jejich vrácení.
6.Vyúčtováníbude provedeno formou strojově zpracovaného výkazu hospodaření mající
náležitosti účetníchdokladů z něhož bude patrné použitídotace.
7.Př'ljemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci čerpánídotace
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů.

v souladu se

8.Příjemce je povinen do 15 dnů oznámit poskytovateli zahájení insolventního řizení, vstup
právnické osoby do likvidace, změnu statutárního orgánu nebo jeho člena, změna názvll,
bankovní spojení, sídla či adresy.

Článek lV.
Sankce
1.Příjemce podpisem této smlouvy bere na vědomí, že každéporušenípovinností podle
této smlouvy je považováno za porušenírozpoětové kázně dle ustanovení § 22 zákona
č.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů,ve znění pozdějších
předpisů, a poskytovatel bude postupovat v souladu s tímto zákonem.

článek V.
Ukončenísmlouvy
1.Závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit na základě písemnévýpovědi.
2.Smlouva zaniká také z důvodůuvedených v § 167 zákona é. 5OOl2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušeníSmlouvy musí být učiněn písemně a musí
v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku Smlouvy.

3.Výpovědním důvodem je porušenípovinnosti příjemcem dotace stanovených touto
Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí
zejména pokud:
a)

svým jednáním porušírozpočtovou kázeň dle zákona č.250/2000 Sb., o

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,
b) porušípravidla veřejné podpory,
c) bylo zahájeno insolvenčni řízenípodle zákona ě. 18212006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů,

d) příjemce uvedl nepravdivé, neúplnénebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření této Smlouvy,
e) je v likvidaci,
f) stane se nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou oblast.
g) opakovaně nesplní povinnosti stanovené Smlouvou, i když byl k jejich nápravě
vyzv án poskytovatelem.

4. Výpovědní lhůta činí3 měsíce od prvního dne následujícího po doručenívýpovědi pří_
jemci finančníhopříspěvku. ÚeinXy doručenípro účelytéto smlouvy však nastávají itehdy,
pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručenízmařil.
S, Úeinry výpovědi nastávají dnem uplynutí qýpovědní lhůty za podmínek, že příjemce finančníhopříspěvku vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak
k ukončeníSmlouvy dojde ažvypořádáním všech práv a povinností Smluvních stran.

6. Příjemce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět nejpozději však do
konce lhůty pro podání vyúčtování,přičemžvýpověď je účinnádnem jejího doručeníposkytovateli. V takovém případě je příjemce povinen vrátit poskytnutou částku finančního
příspěvku poskytovateli do 14 dní ode dne účinnostivýpovědi.

7. Pokud příjemce ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí v souladu s tímto
článkem poskytovateli, považujíse §lto prostředky za zadženéve smyslu zákona
é.25Ol2O00 Sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů,ve znění pozdějších
předpisů.

ětánek Vl.
závěrečná ustanovení
1.Tato smlouva nabývá úěinnosti dnem jejího podpisu oběma sm|uvními stranami.

2.Vzájemná práva a povinnosti účastníků
v této smlouvě výslovně neupravená se řídí
příslušnýmiprávními předpisy, zejména zákonem č. 250i2a00 Sb., o rozpočtových
pravidlech územníchrozpočtů,ve znění pozdějších právních předpisů, zákonem
č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.
3.Smlouva můžebýt měněna či doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanýmidodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou stran. Dodatek se neuzavírá v případě
změny názvu př'ljemce, statutárního zástupce, sídla či bankovního účtukterékoli ze
smluvních stran. V takovém případě postačípísemnéoznámení o změně, které v případě
změny bankovního účtupříjemce musí být doloženo kopií smlouvy o zřízeníúčtu.
4.Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu informovat poslqftovatele o své přeměně
(fúzi, rozdělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce přecházejí
práva a povinnosti z této smlouvy na právního nástupce.

S.Př'ljemce bere na vědomí, že tato smlouva, jakož i dalšídokumenty s plněním této
smlouvy související, které má ěi bude mít poslrytovatel k dispozici, jsou informacemi, které
je poskytovatel povinen poskytnout žadatelům,popř. zveřejnit, na základě zákona Č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějšich předpisů.
6.Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdržídvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

7.Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou způsobilék tomuto právnímu jednání, že si
smlouvu před jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji
uzavíralísvobodně avážné. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoručnípodpisy.
Doložka dle § 41 zákona é.12812000 Sb. , o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Ve smyslu ustanovení §4í zákona é.12812000 Sb., zákona o obcích, Obec Lazničky,
jednajícístarostkou Dagmar Kubzovou, výslovně potvrzuje, že právní jednáni - Veřejnoprávní smlouva é. 112020 o dotaci byla schválena na Zasedání zastupitelstva
obce Lazníčkydne 19.11.2020, usnesením ě, 2020l14l105.
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