Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
kterou uzavřeli
na straně jedné:

Obec Korouhev
IČO: 00276855
se sídlem č.p. 234, 569 93 Korouhev
bankovní spojení: česká spořitelna, a.s., č. ú. 1283396379/800
zastoupená Ing. Petrem Vondrovicem, starostou
- dále jen poskytovatel -

a
na straně druhé:

Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko
IČO: 601 25 748
se sídlem Palackého nám. 160, 572 01 Polička
svazek obcí zapsaný v registru dobrovolných svazků obcí vedeném Krajským
úřadem Pardubického kraje
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 1280790389/0800
zastoupen Mgr. Alešem Mlynářem, ředitelem
- dále jen příjemce -

I.
Touto smlouvou poskytuje poskytovatel příjemci v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dotaci.
Dotace je poskytována k tomuto účelu: Prodloužení vodovodního řadu v obci Korouhev – lokalita
Švejdovo (dále též jen „Projekt“).
Projekt je blíže specifikován v příloze č. 1 této smlouvy.
II.
Výše dotace činí 118 226,50 Kč.
Strany se dohodly, že dotace může činit maximálně 50 % celkových výdajů příjemce vynaložených
na Projekt. Celkovými výdaji se rozumí výdaje bez DPH.
III.
Dotaci se poskytovatel zavazuje poukázat na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy
nejpozději do 31.12.2015.
IV.
Příjemce je povinen dosáhnout stanového účelu, tj. zrealizovat Projekt, do 31.12.2015.
Příjemce se zavazuje použít dotaci výhradně na účel uvedený v článku I. této smlouvy.
Příjemce je dále povinen:
a) vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání dotace;
b) umožnit poskytovateli kontrolu vztahující se k realizaci Projektu;
c) provést vyúčtování použití dotace a předložit poskytovateli finanční vypořádání dotace;

d) v případě, že nedojde k použití celé dotace k účelu uvedenému v článku I. této smlouvy, vrátit
nepoužité peněžní prostředky z dotace poskytovateli nejpozději do 1 měsíce po vydání
kolaudačního souhlasu povolujícího užívání vodovodu uvedeného v článku I. této smlouvy, a to
na běžný účet poskytovatele uvedený v záhlaví.
V.
Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. kontrolou ověřovat hospodárnost a
účelnost čerpání dotace, včetně plnění podmínek této smlouvy. Ke kontrole je příjemce povinen
předložit kontrolnímu orgánu obce veškeré účetní doklady související s čerpáním dotace.
Příjemce je povinen splnit případná opatření, která mu budou uložena kontrolním orgánem obce na
základě kontrol zaměřených na čerpání poskytnutých finančních prostředků, a to v termínu, rozsahu
a kvalitě dle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Příjemce je povinen písemně
informovat orgán, který mu opatření uložil, o splnění uložených opatření k nápravě.
VI.
V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané
prostředky na účet poskytovatele a předložit vyúčtování, vše nejpozději do 1 měsíce ode dne
rozhodnutí o zrušení a vstupu do likvidace.
V případě přeměny příjemce je příjemce povinen oznámit poskytovateli záměr přeměny bez
zbytečného odkladu od jeho přijetí a po účinnosti přeměny je příjemce povinen oznámit
poskytovateli nové identifikační údaje (název, IČO, sídlo, bankovní spojení), a to do 1 měsíce od
účinnosti přeměny.
VII.
Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními
stranami. Smlouvu lze zrušit pouze písemně.
Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – smlouva o dílo vč. položkového rozpočtu.
Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce
Korouhve č. 1 ze dne 21.10.2015. č.j. 9/2015

Uzavření veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno správní radou svazku Sdružení majitelů
skupinového vodovodu Poličsko dne 12.11.2015.

V Korouhvi dne 22.10.2015

V Poličce dne 20.11.2015

Za poskytovatele:

Za příjemce:

Petr Vondrovic, v.r.
……………………………………...
Ing. Petr Vondrovic, starosta
Obec Korouhev

Aleš Mlynář, v.r.
……………………………………...
Mgr. Aleš Mlynář, ředitel
Sdružení majitelů skupinového
vodovodu Poličsko

