
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

Na základě usnesení ZM Blovice, ze dne 24.04.2019 uzavírají níže uvedené smluvní strany
tuto veřejnoprávní smlouvu:

I.

Smluvní strany

Poskytovatel dotace

Město Blovice
zastoupené starostou města panem Bc. Robertem Zelenkou
adresa městského úřadu: Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice
kraj Plzeňský
ICO: 00256455
(dále jen „město Blovice“)
C. bankovního účtu:

Právnická osoba

Název, popřípadě obchodní firma: Český svaz chovatelů, z. s., ZO Blovice
zast. Petrem Janušem, místopředsedou ZO Blovice
a Ing. Jaroslavem Menclem, jednatelem ZO Blovice

Sídlo: Tyršova 809, 336 01 Blovice
IC (byloli přiděleno): 49184466
Císlo bankovního účtu:

„.

Předmět a účel smlouvy

Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci finanční účelovou dotaci podle zákona
Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, v celkové výši 100.000, Kč. Dotace se poskytuje jako investiční.

Příjemce se zavazuje tuto finanční dotaci přijmout, využít ji k níže uvedenému účelu
a splnit podmínky stanovené touto smlouvou.

Tato finanční dotace bude příjemcem použita výhradně na financování nákladů
spojených s financováním dokončení obnovy střešního pláště (vč. krovu) na objektu
chovatelského areálu č.p. 809 v Blovicích. V případě pochybnosti, zda lze náklad
z prostředků dotace hradit či nikoliv, rozhoduje o uznatelnosti nákladů výhradně
poskytovatel.

Dotace bude příjemci poskytnuta v hotovosti po podpisu této smlouvy oběma smluvními
stranami.



„.

Podmínky při použití peněžních prostředků

Příjemce je povinen neprodleně informovat poskytovatele, že obdržel dotaci na shodný
účel dotace odjiného subjektu.

Příjemce je povinen zajistit, aby celková částka dotací na projekt od poskytovatele
ajiných subjektů nepřekročila 100% celkových nákladů na projekt, jinak je příjemce
povinen vrátit příslušnou část dotace.

Příjemce dotace je povinen dotaci využít hospodárně, efektivně a účelně. V případě
porušení této povinnosti bude uložen odvod poměrné části dotace.

Příjemce je oprávněn a současně povinen čerpat poskytnutou finanční dotaci v období od
jejího převzetí/převedení na účet uvedený příjemcem do 31.12.2019. Příjemce je oprávněn
použít poskytnutou finanční dotaci ke krytí nákladů předuinancovaných příjemcem, které
vznikly v období od 1.1.2019. Stanoveného účelu dotace má být dosaženo do 31.12.2019.

Použití poskytnuté dotace ve skutečné výši musí být vyúčtováno a uhrazeno. Příjemce
předloži poskytovateli ~ vyuětovani touto smlouvou poskytnutych
finančních prostředků na předepsaném formuláři včetně povinných příloh (kopie
faktur, paragony, účetní stvrzenky, pokladní doklady, výpisy z účtu...).

Pokud dotace, případně její část, nebude vyčerpána do 3 1.12.2019, je příjemce dotace
povinen vrátit celou dotaci, popř. její nevyčerpanou část, bez výzvy neprodleně zpět
na účet poskytovatele (viz výše). Variabilním symbolem bude IC (případně rodné číslo
u fyzických osob) příjemce. Zároveň je příjemce dotace povinen zaslat písemné avízo
ohledně vratky dotace na odbor ERIvI města Blovice.

Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu, sídla, účelu dotace a její poskytnuté výše.
Poskytovatel je oprávněn materiály poskytnuté příjemcem použít pro své potřeby.
Příjemce dotace při jakékoli formě publicity podpořeného projektu uvede, že byl
uskutečněn za finanční podpory města Blovice.

Poskytovatel je oprávněn provádět kontrolu užití účelové dotace dle příslušných
ustanovení zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.

Majetek pořízený, zhodnocený nebo opravený za použití dotace nesmí být bez písemného
souhlasu poskytovatele Po dobu tří let od poskytnutí dotace převeden na třetí osobu,
pronajat ani jinak dán k dispozici třetí osobě. V případě porušení této povinnosti bude
uložen odvod poměrné části dotace.

Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy se dozví
o změnách, písemně oznámit poskytovateli veškeré změny nebo skutečnosti, které by
měly vliv na realizaci účelu dotace, včetně změn údajů o příjemci (změna ICO,
bankovního čísla účtu, změna osoby oprávněné jednat jménem příjemce atd.).



Jeli příjemce dotace právnická osoba, je příjemce povinen v případě přeměny nebo
zrušení právnické osoby s likvidací oznámit tyto skutečnosti poskytovateli, podat
vyúčtování dotace k rozhodnému dni nebo dni vstupu do likvidace a poskytovatel je
oprávněn požadovat vrácení části dotace, která nebyla vyčerpána před rozhodným dnem
nebo dnem vstupu do likvidace.

Iv.
Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

Tato smlouva je provedena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu,
přičemž poskytovatel i příjemce obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné
yule, že obě smluvní strany souhlasí 5 jejím obsahem.

V Blovicich dne: 5

Bc, Robert Zelenka
starosta města

V Blovicích dne: 5‘ ~9ĺ9
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