sm|ouva o poskytn utí dotace
s 159 a násl' zákana č' 5aa/2a04 sb'' správní řád ve znění pozdějších a s 10a
adst' 5zákona č' 250/2aaa sb', a razpačtových pravidlech územnich rozpačtŮ, ve zněnÍ pozdějších

uŽavřená ve smys|u

předpisi1
l.

obecná ustanovení
Zastupite|stvo obce dne 9' 12' 2019 sýým Usnesením č' 145 pod|e s 85 písÍn'c)Žákoňa č' 12812000
sb. o obcjch Ve znění pozdějších předpisů' V sou|ádu se zákonem č. 250/2000 sb', o rozpočto\^7ch
pravid|ech Územních rozpočtů'Ve zněnÍ poŽdějŠich předpisŮ (dá ejen
'zákon
o rozpočtoýých prav]d|ech územních rozpočtů,'),o poskýtnulídotace Ve \^ýšia za podmínek dá|e
uvedených V této sm|ouvě'

1'

eos*ytovatet a pfilemce dotace
Poskýovate|ern dotace pod|e této snr|ouvy]e:

obec Benešov nad Černou
síd|o: Benešov nad eernou 126 382 82 Benešov nad Óernou
|Č: 00245780

zastoupené: Veronikou Korchovou starostkou obce

č'ú.0580o12349/0800
(dále jen , poskýovatel,)

2.

Příjemcem do|ace pod]e léto sm|ou!^/je:
HÍady na Malši' z's'

síd|o Hrád Pořešín 100' 382 41 Kap|ice
|č:269 87 34I
zastoupené: RadkeÍn Kocandou'

Č' Ú' 2813739389/0800
(Clál e ie n

.'

p

říjemce.)
t.

Účeldotace

1'
2'

Poskt,iovate| tuto dotacjposkýuje na úhradu výdajú spojených činností.

3'

Peněžní prostředky dotace nesmí příjemce poskj,tnout jiným práVnickým nebo fyzckýnr osobám'
pokud nejde o úhrady spojené s reaIzací Úče|U' na nějž by|a dotace poskJ,tnuta'

Příjemce je povinen užítdotacijen k úče|uuvedenému V č|' |l|' odst' 1 télo sm|ou\,^/ a pouze za
podmínek uvedených V usnesení zastup te|stva obce Dotace nesmí bý použ ta k jinéÍnu ÚčeIu'

Óasové užitídotace a doba' Ve které má být dosaženo účé|udotace

Dotace můžebý VyuŽita od 25' 1' 2021
s |ozpočiem poskýova| e|e za rck 2a21 '

do 31' 12' 2a21

a podléhá finančním! Vvpořádání

V.
Výše a čerpání dotace (způsob prop|ácenÍdotace)

1'

Dotace bude poskýnuta jednorázově Ve \^ýš] 60'000'. Kč bezhotovostnim převodeÍn z účtu
poskytovate|e č' 0580012349/0800 na Úóet příjemce č' 281 3739389/0800 vs 332652221 po
nabytí platnost a účinnostitétosm|ouvy'

2,

Příje.Ť,ce není p]átcem DPH' Příiemce ie povinen oznámii poskytovate|i dotace neprod|eně
změn(] z nep|átce DPH na p|álce DPH spo|ečně se sděienÍm' Ždá V rári]ci této změny V sou|adL]
s Ustanovením s 79 zákona č. 235n004 sb', o dani z přidané hodnoty, Ve zněnj pozdě]ších
předpisú (dá|e jen zákon), Up|alní nárok na odpočet daně při registraci.
Příjemce je povlnen' pokud mU to ustanovení 0 77 až s 78d zákona umožňuje up|atnit nárok ná
odpočet DPH u majetku pořízeného z poskytnuté dotace V prŮběhu 5 |et od pořízení Vprípadě
pozemkŮ staveb b!,tů a nebýov'ich prostor V průběhu 10 |et' a Vrátit poměrnou část dotace'
kterou předtím použi| na úhradu DPH přís|!šnéhomaietku é kierá by|a uznate|nýÍn \^ida]em'

V případě jakéko|iv nás]edné vratky DPH při rea|izac lznate|ných výdajů. kterou příjeÍnce up atni|
čj bUde Up]atňovat u místně přís]ušnéhospráVce daně' je povjnen Iuto skLltečnost neprod|eně
písemně oznámit posh,,tovateji spo|ečně s pÍovedením Vratky Ve Výšj up|átněné DPH na účei
poskýovate|e č' 0580012349/0800 se stejným Variab Inírn symbo|em' pod kteďm dotaci obdrže|'

3' o

!ž]tídoiace vede příiemce samostátnoL] průkaznou účetníevidenci' Dá|e se zavazu

uchovávat

tL]to

účetnievldenci po dobu pěti ]et po skončeníakce'

e

Pokud přÚemce použije dotaci v rozporu s touto sm|ouvou je povinen Vráiit poskýovate|i
nevyčerpanou částku neipozději do 15 dnů po před|ožení Vyúčtovánídotace bezhotovostním
Dřevodem na Účet Dosk!,tovate|e'

5.

Nevyčerpaný zŮstatek dotace se vrací na účetposkytovate|e do 3í. í.2022. V případě
pozdního převodu nevyčerpaného zŮstatku dotace se u|ožíodvod ve výši 10% dotace.

Vypořádání a vyúčtováníposkytnuté dotacé

6. Po

Ukončenírea|izace financovaných činnostíWhotoví příjemce záVěrečnou zpíaVu a
4/účtováníposkýnuté dotace formou soupisu Účeiních dok|adů souviseiícíchs rea]izací akci
s uvedením \.iše částky a úče|Up|etby u jednot|uých dok|adů a ]ako příjohy při|oŽí fotokop e
těchto dok|adů' Příjemce je vždy povjnen do|ožit evjdenci čerpánídotace doklady sp|ňující
charal(ter účetníchdok|adů pod|e zákona o Úč€tnictví, í když účetnictvínevede. Vyúčtování
před|oží příjemce poskytovate|i nejpozději do 30' 01' 2022' v píípadě pozdnÍho vyÚčtování
se u|ožiodvod ve výši í0% dotace.

v

.

Porušení rozpočtovékázně a výpověd,smlouvy
Příjemce bere na Vědomí Že kaŽdé porušení povinnosti podle télo sm|ouw bude považováno za
porušenírozpočtové ká2ně pod|e ustanovení s 22 zákana a rozpočtových pÍavid|ech územních
rozpočtůa poskýovate|ie opráVněn požadovat odvod á úhradU pená|e za porušení rozpočtové
kázně'
2.

Poskýovate| je opráVněn iu|o sm|ouvu Vypovědět z důVodůna straně příjemce' á to zejména V
případě že po uzavřenítéto sm|ou\^/ nastane nebo Vyide na]evo skutečnost' která poskytovate|e
op|avňuje dolaci nebo její část odejmoui. Takouirni skutečnostmi ]sou napřík|ad 2jištění
poskýovate|e Že Údaje, které mU příjemce sdě]i| a které mě|y V|iV na rozhodnutí o poskJ,tnutí
dotace, jsou nepÍavd]Vé' nebo Využití dotace nenl V sou|adu s Úče]em uvedeným V č ' |||' odst' 1
této sm|ouvy' Výpovědní |hů|a ční10 dní a začíná běžet dnem doručenípísemné !^ipovědi
oříiemci'

3.

4.

V písemné \^ýpověd posklovate| Uvede zjiš|ěné skutečnosti které jej prokazate ně Ved|y
k Výpověd] sm|ouvy' a WzVe příjemce k VÍácení dotace nebo jeji části' Příjemce je povinen týo
prostředky Vrátil do 15 dnŮ od Ukončenísm|ouvy bezhotovostním převodem na Účet
poskýovate|e uvedený Ve 4'pověd ' Pokud dotace ještě neby|a převedena na Úóel příieÍnce, rl1a
poskýoVateI práVo dotaci neposkýnout'
Poskytovate| je opráVněn požadovat Úh|adu penále za porušení rozpočtové kázně ve Výš
1promi|e denně z neoprávněně po!žtých nebo zadÉených prostředků, nei\^ýše Však do \.ýše
této částkv' Pená|e nižšíneŽ 1000 Kč se neu|oží.

ostatníujednání

1'

2.

3.

Pokud dojde v průběhU p|atnostitéto sm|oUW na straně příiemce ke Žrněně podmínek, za ktených
by|a dotáce poskýnuta' je příjemce povinen oznáÍnit toio poskltovate|i neprod|eně po z]štění
změny'

Poskýovatej je opéVněn provádět u příjernce kontro|u Úóetnictvi, příp' da|šíchskutečnostl,

v rozsahu potřebném k posouzení' zda ]e tato sm|ouva dodÉoVáná,

Příjemce se zavazuje umožnI poskj,,tovate| nebo iím pověřeným osobám provést kdyko i
(i V prŮběhu rea|]zace) komp|exní kontrolu pos|upu a Výs]edkŮ rea|izace akce Včetně použití
finaněních pÍostředků a zpřístupnit na požádání VeškeÍédok|ady souVsejÍcí s rea|izací akce a s
p]něním této sm|ouq/' Tímto ujednánin nejsou dotčena ani omezena práVa koniro|nich a
finančních orgánŮ státní spÍáVy Českérepubliky'
Tato dolace nemá charakter

Ve řejn

é podpoÍy'

x,
závěrečná ujednání

1.

sm|ouva je vyhotovena ve dvou stejnopsech majících povahu originá|u' z nichŽ kaŽdá sm|uvní
s1rana obdrŽí po jednom ýitisktl'

2'

změ|y a dop|ňky této sm|ou\,./ |ze prováděi pouze íormou písemných čís|ovanýchdodatků'

3'

Na dŮkaz Výs|ovného souh|asu s obsahem a Všeml ustanoveními této sm|ou\,y a sVé pravé,
svobodné a VážnéVů|e, je tato smlouva po je]ím přečtenísm|uvním stranam Vastnoručně

podepsanýc|^ oběTa sT|Lv1irr sIÍaráŤi

podepsana.

4.

Tato sm|ouva je p|atná dnem podpisu oběma sm|Uvními stranami a účjnnádnem převodu
prostředkŮ z Úč1u poskýovate|e'

Tato smlouvaby|a schvá|ena usnesenírn č' 267 ze dne14' 12.2020

V Benešově nad cernou dne 25' 1' 2021

Digitá|ně

podepsal
Veronika
Zemanová

.'..'Korchová
za poskytovatele

V Benešově nad Cernou dne25' 1' 2021

ye smys/U

l.

cestné prohlášení žadatele - právnické osoby

5 í0á ods| 3 pisn,

Í) zákana

č' 250/2000

sb'

a rozpačtových pravidlech územních

rozpačti|, ve znění pazdějšich předpisi1 (,,zákan č' 250,2000

sb,)

Žadate|:

obchodni firma nebo název| Hrady na lýa|š ' o's.
síd|o: Hrad Porešín' 382 41 Kap|ice

|čo 269

87 341

obchodnírn rejslříku nebo jiném Veřejném rejstříku

zapsán V

v

oddÍ|u

Vedeném
VIoŽka

(dá|e jen,'Žadate|.')'
||.

Čestnépřoh|ášení žadate|ej

Zadate| tímto čestně prch]ášuje Že níŽe uvedené údaje stanovené s 10a odst' 3 písm' 0 zákona
ě' 250|2000 sb'' o roŽpočtových pravid|ech Územních rozpoótů' Ve zněni pozdějších předpisŮ, jsou
pravdiVé a Úplné'

|dentifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního dúvodu zastoupeni
(s 10a odst' 3 písm' f) bod 1 zákona č' 250/2000 sb'):
||I.

titu]. jméno, příimení: Radek Kocanda

datum narození: 3' 5. 1968
trva|é byd|iště: Hubenov čp' l0, 382 41

Kaplice

jednající: a) jakojeho statutárníorgán b) na zák|adě Udě|ené p|né moc]

osob s po"di|em v právnické osobě' která je žadate|em (s 10a odst' 3 písm' 0 bod
sb.):.

|V. |dentifikace

2 Žákona č' 250/2000

'réno' př|jíre1i
daium naíozeni'''' ''''''' ' ''''

tlIL|'

'

' ''

trva|e byd|š|ě

V. |dentifikace osob, v nichž má právnická osoba, která je žadate|em' přímý podíl' a v'iše tohoto
podí|u (s 10a odst' 3 písm. e) bod 3 zákona ó' 250/2000 sb'):"
náZeý plaV.ic(é osobV:
sL0to:...............

.

nehad ici se škdněteLy hažte
v připadé Potřéby kÓpkujte idenlifkaq da]šjch asÓb
. v pňpade pÓtřeby kopn!Íe idehÍifikaci dalších ÓsÓb
,

5

\.iše podi]u

V

léto práVnické osobě

V Benešově nad ceÍnou dne 15' 1' 2020

c,^fu-ickou osobu

