Smlouva o poskytnutí dotace
na domácí čistírnu odpadních vod (DČOV) pro rok 2020 - 2022
č. …………………….

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Zastupitelstvo obce Bušanovice rozhodlo usnesením č. 8/3/20 ze dne 4. 6.2020 podle § 85
písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“), o poskytnutí dotace ve výši
a za podmínek dále uvedených v této smlouvě.
Čl. 2
Smluvní strany

Poskytovatelem dotace je:
Obec Bušanovice
se sídlem Bušanovice 47, 384 22 Vlachovo Březí
zastoupenou: starostou Miroslavem Beránkem
IČO: 00582999
číslo účtu: 5320281/0100
Příjemcem dotace je:
Jméno, příjmení:
Adresa trvalého bydliště:
Datum narození:
číslo účtu:
uzavírají tuto smlouvu

Čl. 3
Předmět a účel smlouvy
Poskytovatel dotace obec Bušanovice se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci
dotaci ve výši …………. Kč, slovy: …………. korun českých v rámci dotačního programu obce
Bušanovice Domácí čistírny odpadních vod (DČOV) pro rok 2020 - 2022 (dále jen „dotace“).
Účelem poskytnutí dotace je realizace projektu domácí čistírnu odpadních vod, tak jak byl
příjemcem definován v rámci žádosti o poskytnutí dotace na domácí čistírnu odpadních vod
pro rok …….. Dotace nesmí být využita na jiný účel.
Dotace bude poskytnuta převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy
do 30 dnů ode dne a schválení předloženého vyúčtování oprávněnou osobou poskytovatele.
Finanční prostředky nesmí být použity k jinému účelu a mohou být použity pouze za podmínek
schválených ZO Bušanovice usnesením č. 8/3/20 ze dne 4. 6. 2020 v rámci dotace obce
Bušanovice na domácí čističku odpadních vod (DČOV). Dotace se poskytuje jako dotace
investiční.
Čl. 4
Povinnosti příjemce
Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použít výlučně v souladu s účelem poskytnutí dotace
dle Čl. 3 této smlouvy, v souladu s podmínkami stanovenými v této smlouvě. Příjemce je
povinen umožnit poskytovateli provedení kontroly dodržení účelu a podmínek použití
poskytnuté dotace. Při této kontrole je příjemce povinen vyvíjet veškerou poskytovatelem
požadovanou součinnost.

Příjemce dotace je povinen ji vyúčtovat nejpozději do 30.11. příslušného kalendářního roku, a
to prostřednictvím předepsaného formuláře „Vyúčtování dotace na domácí čistírnu
odpadních vod (DČOV) pro rok 2020 - 2022“, který bude podložen kopiemi dokladů
dokládajících využití přidělených finančních prostředků programové dotace, a to dle
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. a 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
V případě, že celkový nárok na dotaci dle předloženého vyúčtování bude v jiné výši, nežli
předpokládaná částka uvedená v žádosti, bude vyplacena dotace dle ustanovení článku 5.3.
Pravidel dotačního programu na základě schváleného Vyúčtování dotace oprávněnou osobou.
Příjemce dotace garantuje udržitelnost realizovaného projektu v období pět let po dokončení
jeho realizace. Udržitelností se rozumí zajištění řádného provozu DČOV.
Čl. 5
Sankce
Poskytovatel dotace je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, vyjde-li najevo,
že sdělené údaje, které měly vliv na rozhodnutí o poskytnutí dotace, jsou nepravdivé nebo
využití dotace není v souladu s účelem stanoveným v Čl. 3 této smlouvy. V případě nesplnění
podmínky udržitelnosti projektu se stanoví sankce ve výši 100% poskytnuté dotace.
Čl. 6
Změny v realizaci projektu oproti podané a schválené žádosti
O veškerých změnách projektu (např. změně údajů uvedených v žádosti o poskytnutí dotace,
v identifikačních údajích příjemce dotace apod.) je příjemce dotace povinen informovat
poskytovatele dotace v listinné formě co nejdříve, nejpozději však do 30 pracovních dnů ode
dne, kdy takové změny nastaly. Neoznámení takové změny může být důvodem pro odstoupení
od smlouvy.
Čl. 7
Ostatní ustanovení
Příjemce dotace souhlasí se zpracováním jeho (osobních) údajů poskytovatelem s ohledem na
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Tento souhlas je příjemcem poskytován a udělován do budoucna na dobu neurčitou pro
vnitřní potřeby poskytovatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti. Zároveň
příjemce souhlasí se zpřístupněním nebo zveřejněním smlouvy v plném znění, jakož i všech
úkonů a okolností se smlouvou souvisejících.
Čl. 8
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany prohlašují, že byly seznámeny s obsahem smlouvy a smlouva vyjadřuje jejich
pravou a svobodnou vůli. 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.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva je
vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží poskytovatel a jedno vyhotovení příjemce.
V Bušanovicích dne ………….

……………………………
poskytovatel

……………………………
příjemce

