Příloha č. 3
Vzor smlouvy

Smlouva č. PZV - …/2018 o poskytnutí dotace
dle Programu na zvelebení vzhledu obce Křimov
uzavřená v souladu s § 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a § 10a
odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:
1. Obec Křimov
Křimov č.p.1, 430 01 Chomutov
IČ: 00261971
DIČ: CZ00261971
Zastoupená: Milanem Váňou, starostou obce Křimov
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo bankovního účtu: 6622441/0100
(dále jako „Poskytovatel“)

a
2. Příjmení, jméno:
Datum narození:
Bydliště:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jako „Příjemce“)

Uzavírají v souladu s § 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen správní řád) a § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace za dále dohodnutých podmínek.
Smlouva se uzavírá v souladu s Programem na zvelebení vzhledu obce Křimov (dále jen
Program), schváleným zastupitelstvem obce Křimov usnesením č. …………… ze dne
………………………. s cílem finanční pomoci vlastníkům nemovitostí při opravách a
úpravách, případně výměny, vnějších částí budov určených k bydlení nebo k rodinné rekreaci
a oplocení těchto nemovitostí.
Článek 1.
Předmět smlouvy
1. Neinvestiční dotace se poskytuje na náklady spojené s opravou a úpravou, případně
výměnou vnějších částí budovy určené k bydlení nebo k rodinné rekreaci, nebo na oplocení
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této nemovitosti nacházející se na adrese: ………………………………………, která je ve
vlastnictví příjemce na akci: ……………………………………………………………..
Článek 2.
Poskytnutí dotace
1. Poskytovatel poskytuje příjemci na základě usnesení zastupitelstva obce Křimov č. ………
ze dne …………… neinvestiční dotaci ve výši …………………… Kč (slovy:
………………………………………………………….), která bude zároveň činit max. 50%
z celkových uznatelných nákladů na akci v příslušném roce. Procentuální podíl dotace je
závazným finančním ukazatele v rámci celkových uznatelných nákladů akce.
2. Dotace bude při splnění podmínek stanovených touto smlouvou převedena bezhotovostně
na účet příjemce do 14 dnů ode dne předání závěrečného vyúčtování a po kontrole
provedených prací, provedené zástupcem poskytovatele, která neshledá závady. Výše dotace
je konečná.
Článek 3.
Financování
1. Dotace je poskytnuta účelově (viz Článek 1. odst. 1. této smlouvy) a lze ji použít pouze na
úhradu uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací akce.
Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním akce
- byl skutečně vynaložen, je identifikovatelný a ověřitelný.
Datum účinnosti uznatelných nákladů je 1.1.2018.
Neuznatelným nákladem je náklad na:
- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
- nájemné s následnou koupí (leasing)
- správní poplatky
- modernizace objektu (investice)
- hromosvody
- vnitřní úpravy, opravy a výměny budov
- čištění a úklid
- nové výstavby a přístavby objektů
- sadové a parkové úpravy zeleně
- projektová dokumentace, průzkumy, archeologické výzkumy, autorský, technický a stavební
dozor
- DPH v případě, že příjemce dotace může uplatnit odpočet daně
- cestovné, náklady za ubytování, dopravné, režijní náklady
- jiné úpravy prováděné nad rámec cíle tohoto Programu.
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2. Dotace bude do schválené výše poskytnuta v souladu s ustanovením Článku X. Programu,
tj. na základě předložených faktur, popřípadě pokladních dokladů
a) po celkovém ukončení akce
b) po předložení závěrečného vyúčtování
c) po kontrole provedených prací zástupcem poskytovatele, učiněné na výzvu příjemce
dotace, které neshledá závady.
3. Příjemce dotace vyzve obecní úřad Křimov k provedení kontroly minimálně 7 dnů předem.
4. Pokud nebude akce realizována v předpokládaném rozsahu, se kterým bylo uvažováno při
určení výše dotace a procentuálního podílu příjemce stanovené v této Smlouvě, snižuje se
výše dotace, ke které je poskytovatel podle Článku 2. smlouvy povinen, o příslušnou část, o
kterou se snížil rozsah akce (skutečně uznatelné náklady).
5. V případě nedodržení podmínek této smlouvy ze strany příjemce dotace poskytovatel
dotaci neposkytne.
6. Dotace je poskytnuta jednorázově.
Článek 4.
Práva a povinnosti
1. Příjemce prohlašuje, že dotaci za stanovených podmínek přijímá a výslovně se zavazuje
použít dotaci na daný účel a dodržet povinnosti stanovené mu touto smlouvou, zejména
v článku 2 a v článku 4 odst. 2 této smlouvy.
2. Příjemce realizuje akci nejpozději do 31.10.2018. Za termín ukončení realizace projektu se
považuje kontrola provedených prací, provedená zástupcem poskytovatele, která neshledá
závady. Pro příjemce dotace je tento termín stanoven jako závazný ukazatel.
3. Příjemce je povinen poskytovateli nahlásit jakékoliv změny v identifikaci příjemce a změny
v realizaci akce a to bez zbytečného prodlení.
4. Závěrečné vyúčtování dotace musí obsahovat:
- faktury za provedené práce, včetně položkového rozpisu provedených prací (originál)
- položkový rozpis provedených uznatelných nákladů (originál)
- v případě hotovostní platby pokladní doklady (originál).
K založení musí být výše uvedené doklady originály nebo úředně ověřené kopie těchto
dokladů (na žádost příjemce mohou být po předložení originálu dokladu a jeho ověření, tyto
originály dokladů vráceny příjemci). Ke každému dokladu musí být doložen doklad o jeho
úhradě (bankovní výpis nebo pokladní doklad). Zálohová platba se nepovažuje za podklad
k závěrečnému vyúčtování dotace jako uznatelný výdaj.
Dále závěrečné vyúčtování musí obsahovat:
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- kopie smlouvy o dílo mezi vlastníkem nemovitosti a dodavatelem prací, pokud byla
uzavřena,
- fotodokumentaci provedených prací.
Závěrečné vyúčtování dotace příjemce předkládá nejpozději do 31.10.2018.
5. V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové
kázně dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen příjemce vrátit poskytovateli zpět dotaci
ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků včetně vyměřeného
penále.
Článek 5.
Zrušení smlouvy
1. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených v §
167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, souhlasí
s návrhem, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, která návrh
podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, nesouhlasí s návrhem, smlouva
nezaniká.
2. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 15 dní od doručení výpovědi.
Článek 6.
Ostatní ujednání
1. Příjemce souhlasí se zpracování osobních údajů pro potřebu Obecního úřadu v Křimově
související s poskytnutím dotace podle Programu na zvelebení vzhledu obce Křimov
z rozpočtu obce Křimov.

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných
a číslovaných dodatků.

3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení správního řádu, případně příslušná ustanovení občanského
zákoníku s jímkou § 170 správního řádu.

4. Tato smlouva se uzavírá v souladu s Programem na zvelebení vzhledu obce Křimov
schváleným usnesení zastupitelstva obce Křimov č. ……………. ze dne …………………… .
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5. Znění této vzorové smlouvy bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce Křimov č.
……….. ze dne …………………………. .
6. Poskytnutí dotace bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce Křimov č. …………. ze
dne ……………………… .

7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
jedno vyhotovení.

8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

9. Účastníci této smlouvy jejím podpisem stvrzují, že si ji před jejím podpisem přečetli, jejímu
obsahu rozumí a podepisují ji na základě své pravé a svobodné vůle.

V Křimově dne: ………………….. .

……………………………………………..

………………………………………...
Příjemce

Poskytovatel
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