Smlouva o poskytnutí neinvestičního transferu

uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správni řád, ve znění pozdějších
právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů

Obec Malá Morava
vysoký Potok 2, 788 33 Malá Morava
IČ: 00302970
Zastoupená: Antonínem Marinovem, starostou obce
Bankovní spojeni: 6727841/0100 Komerční banka a.s.
(dále jen ,,poskytovatel")

a

Bankovní spojení :

(dále jen ,,příjemce")
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tuto smlouvu:

I.
l.

Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci dotaci
ve výši 60.000,- KČ, slovy: Šedesáttisíckorunčeských (dále jen ,,dotace").

2.

Účelem poskytnutí dotace je ,,Neinvestiční transfer podnikatelskému subjektu na provoz
prodejny v obci Malá Morava, místní části vojtíškov 78.

3.

Finanční prostředky budou poskytnuty jednorázově na účet příjemce uvedený v záhlaví
smlouvy, a to nejpozději do 31.7.2021.

4.

Dotace bude poskytována převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této
smlouvy. Dnem poskytnutí dotace je den odepsání finančních prostředků z účtu
poskytovatele na účet příjemce.

5.

Dotace se poskytuje na účel stanovený v ČI. I. odst. 2 této smlouvy jako dotace
neinvestiční.
Pro účely této smlouvy se neinvestiční dotací rozumí dotace, která musí být použita
na úhradu jiných výdajů než:

Ť

a) výdajů spojených s pořízením hmotného majetku dle § 26 odst. 2 zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,cit. zákona"),
b) výdajů spojených s pořízením nehmotného majetku dle § 32a odst. l a 2 cit. zákona,
c) výdajů spojených s technickým zhodnocením, rekonstrukci a modernizaci ve smyslu
§ 33 cit. zákona.
II.

1.

Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použít výlučně v souladu s účelem poskytnuti
dotace dle ČI. I. odst. 2 a 5 této smlouvy, v souladu s podmínkami stanovenými v této
smlouvě. Dotace musí být použita hospodárně.
Bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele nesmí příjemce dotaci nebo její
část poskytnout třetí osobě, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.
Příjemce je povinen vést dotaci ve svém účetnictví odděleně.

2.

Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31.12. daného roku.

3.

Příjemce je oprávněn použít dotaci také na úhradu uznatelných výdajů vynaložených
příjemcem v souladu s účelem poskytnutí dotace dle ČI. I. odst. 2. a 5. této smlouvy
a podmínkami použiti dotace dle ČI. II. odst. l. této smlouvy v období od l. l. 2021
do uzavření této smlouvy.

4.

příjemce se touto smlouvou zavazuje provozovat prodejnu minimálně do 31.12.2022.

5.

Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provedeni kontroly dodrženi účelu
a podmínek použití poskytnuté dotace. Při této kontrole je příjemce povinen vyvíjet
veškerou poskytovatelem požadovanou součinnost.

6.

příjemce je povinen nejpozději do 15.1. následujícího kalendářního roku předložit
poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen ,,vyúčtování").
Vyúčtování musí obsahovat: soupis výdajů hrazených z poskytnuté dotace na akci,
na jejíž realizaci byla poskytnuta dotace dle této smlouvy.

7.

V případě, že dotace nebyla použita v celé výši ve lhůtě uvedené v ČI. II. odst. 2 této
smlouvy, je příjemce povinen vrátit nevyčerpanou část dotace na účet poskytovatele
nejpozději do 15 dnů ode dne předložení vyúčtování poskytovateli.

8.

V případě, že je příjemce dle této smlouvy povinen vrátit dotaci nebo její část nebo
uhradit odvod nebo penále, vráti pňjemce dotaci nebo její část, resp. uhradí odvod nebo
penále na účet poskytovatele uvedený v záhlaví.

9.

Příjemce se zavazuje seznámit poskytovatele, do 15 dnů od jejich vzniku, s těmito
skutečnostmi: se změnami adresy sídla, bankovního spojení, statutárního zástupce,
jakož i jinými změnami, které mohou podstatně ovlivnit způsob jeho finančního
hospodaření a náplň jeho aktivit ve vztahu k poskytnuté dotaci.
III.

1.

Smlouva se uzavírá v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů.

2.

Příjemce bere na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna postupem dle § lOd zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
právních předpisů.

3.

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou - po dobu provozu prodejny v obci Malá
Morava, místní části vojtíškov 78.

4.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

5.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky.

6.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním textu této smlouvy
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.

7.

Poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva
obce Malá Morava č. 2021/12/30 ze dne 17.06.2021.

8.

Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží
2 vyhotovení.
l

V Malé Moravě dne: 22.07.2021

Za poskytovatele:

v Nam 7/oe9(-"c"

Za pňjemce:

t/kNĹ'u(a,/
Antonín Marinov, starosta
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