VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
O POSKYTNUTÍ DOTACE
Číslo 1/2020
uzavřená v souladu s paragrafem 159 a následného zákona č.500/2004., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů mezi smluvními stranami:
Obec Bohuslávky
se sídlem v Bohuslávkách č. 114, PSČ 751 31
Zastoupená Ing. Jaroslavem Suchánkem, starostou
IČO: 00636142
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.23220831/0100
(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 Ing. Františkem Polákem a místopředsedou představenstva panem Ladislavem Peprnou
IČO: 00032310, DIČ: CZ00032310
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú. 115721/0100
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVIII, vložka 392
(dále jen „příjemce“)
Článek I.
Předmět smlouvy, účel a výše poskytnuté dotace
1.Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci dotaci na základě jeho individuální žádosti, na níže uvedený účel a za podmínek uvedených v článcích II. až III. této smlouvy
z rozpočtu obce Bohuslávky ve výši 120.000,- Kč, slovy jednostodvacettisíc korun českých a
příjemce se zavazuje dotaci použít pouze ke sjednanému účelu a splnit další povinnosti plynoucí
pro něho z této smlouvy.
2. Dotace je poskytnuta na částečnou úhradu uznatelných výdajů na úhradu nákladů na energie
(elektřina, vodné, stočné), částečné pokrytí mezd zaměstnanců (dále jen činnost), spojených s činností potravinářské prodejny v obci Bohuslávky.
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3. Příjemce poskytnutou dotaci podle této smlouvy přijímá. Finanční prostředky z této dotace
nesmí být použity k jinému účelu a musí být použity pouze v souladu s Čl. I. , odst. 2 této smlouvy.
4. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
5. Poskytnutá dotace je ve smyslu zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) pod veřejnou finanční kontrolou a vztahují se
na ni všechna ustanovení tohoto zákona. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli finanční kontrolu.
Článek II.
Způsob úhrady a splatnost poskytnuté dotace
1.Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci pro účel uvedený v článku I. této smlouvy.
2.Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve výši 120 000,- Kč (slovy: jednostodvacettisíc korun
českých) na rok 2020.
3.Dotace bude poskytnuta za období
a)
1.1. – 30. 6. 2020 formou jednorázového bezhotovostního bankovního převodu na účet
příjemce č. 115721/0100 platby ve výši 60 000,- kč, s uvedením variabilního symbolu
378050628 jakožto specifikačního symbolu této platby. Převod finančních prostředků bude
proveden do 15 dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
b) 1.7. - 31. 12. 2020 formou měsíčních zálohových plateb ve výši 10 000,- Kč, na účet příjemce
č. 115721/0100 s uvedením variabilního symbolu 378050628 jakožto specifikačního symbolu této platby.
Platby budou poskytnuty v termínu vždy k 15. dni v měsíci

Článek III.
Podmínky použití finančního příspěvku, práva a povinnosti příjemce
1.Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci maximálně hospodárně a efektivně a výhradně na
účel, na který byla poskytnuta.
2.Příjemce je oprávněn čerpat poskytnutou dotaci na činnost dle této smlouvy v období od
1.1.2020 do 31.12.2020. Prostředky nelze převádět do roku následujícího. Čerpáním poskytnuté
dotace se rozumí úhrada části uznatelných nákladů, při zabezpečení prodeje, kdy tyto musí být
vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví příjemce nejpozději do dne určeného v tomto odstavci.
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3. Příjemce dotace předloží poskytovateli zpracovaný výkaz hospodaření, s uvedením všech nákladových a výnosových účtů, který pro danou prodejnu eviduje, a to k 30.6.2020 a k 31.12.2020 (výkaz bude předložen nejpozději do 20. dne následujícího měsíce).
4.Příjemce je povinen nejpozději do 20.1.2021 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace.
5.V případě, že příjemce použije finanční prostředky z poskytnuté dotace v rozporu s touto
smlouvou nebo nevyčerpá všechny poskytnuté finanční prostředky na stanovený účel, je povinen
vrátit poskytovateli takové finanční prostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet č.
23220831/0100 u KB a to nejpozději do 60 dnů od doručení písemné výzvy poskytovatele k jejich
vrácení.
6.Vyúčtování bude provedeno formou strojově zpracovaného výkazu hospodaření, majícího
náležitosti účetních dokladů, z něhož bude patrné použití dotace. Výkaz hospodaření bude doložen
přílohou č. 1 „finanční vyúčtování dotace – vzor na rok 2020“ Příloha č. 1 je pro příjemce k dispozici
v elektronické formě na webu poskytovatele https://www.kr-olomoucky.cz/vyuctovani-dotace-cl-4390.html.

7.Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání poskytnuté dotace v souladu se
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
8.Příjemce je povinen do 15 dnů oznámit poskytovateli zahájení insolventního řízení, vstup právnické osoby do likvidace, změnu statutárního orgánu nebo jeho člena, změna názvu, bankovní spojení, sídla či adresy.
Článek IV.
Sankce
1.Příjemce podpisem této smlouvy bere na vědomí, že každé porušení povinností podle této
smlouvy je považováno za porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a poskytovatel bude
v takovém případě postupovat v souladu s tímto zákonem.

Článek V.
Ukončení smlouvy
1. Smlouva bude ukončena uplynutím termínu, na který je příspěvek poskytnut, to znamená
31.12.2020. Závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit před termínem 31.12.2020 na
základě písemné výpovědi.
2.Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů. Návrh na zrušení smlouvy musí být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku smlouvy.
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3.Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemcem poskytnuté dotace stanovených touto
smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména pokud:
a) svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
b) poruší pravidla veřejné podpory,
c) bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů,
d) příjemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření této Smlouvy,
e) je v likvidaci,
f) stane se nezpůsobilým příjemcem poskytnuté dotace pro danou oblast.
g) opakovaně nesplní povinnosti stanovené smlouvou, i když byl k jejich nápravě vyzván
poskytovatelem.
h) Výpovědní lhůta činí 3 měsíce od prvního dne následujícího po doručení výpovědi příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této smlouvy však nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.
i) Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínek, že příjemce dotace vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení
Smlouvy dojde až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.
j) Příjemce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět nejpozději však do konce lhůty pro podání vyúčtování, přičemž výpověď je účinná dnem jejího doručení poskytovateli. V takovém případě je příjemce povinen vrátit poskytnutou částku poskytnuté
dotace poskytovateli do 14 dní ode dne účinnosti výpovědi.
k) Pokud příjemce ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí v souladu s tímto
článkem poskytovateli, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona
č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů,

Článek VI.
Závěrečná ustanovení
1.Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2.Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými
právními předpisy, zejména zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších právních předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.
3.Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou stran. Dodatek se neuzavírá v případě změny názvu příjemce, statutárního zástupce, sídla či bankovního účtu kterékoli ze smluvních stran. V takovém
případě postačí písemné oznámení o změně, které v případě změny bankovního účtu příjemce musí být doloženo kopií smlouvy o zřízení účtu.
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4.Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o své přeměně (fúzi,
rozdělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce přecházejí práva a povinnosti
z této smlouvy na právního nástupce.
5.Příjemce bere na vědomí, že tato smlouva, jakož i další dokumenty s plněním této smlouvy
související, které má či bude mít poskytovatel 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 pozdějších předpisů.
6.Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a
příjemce jedno vyhotovení.
7.Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si smlouvu
před jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají svobodně a
vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.
Doložka dle § 41 zákona č.128/2000 Sb. , o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, Obec Bohuslávky jednající
starostou Ing. Jaroslavem Suchánkem, výslovně potvrzuje, že právní jednání – Veřejnoprávní
smlouva O poskytnutí dotace č. 1/2020 byla dne 9.6.2020 na veřejném zasedání zastupitelstva
Obce Bohuslávky , schválena usnesením č. 9/7 .

V Bohuslávkách dne 9. 6. 2020

V Uherském Ostrohu dne

……………………………………………………………………
poskytovatel

……………………………………………………………….
příjemce
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