SMLOUVA O POSKYTNUTI NEINVESTICNI DOTACE

uzavřená jako veřejnoprávní smlouva na základě § 10a Odst. 3 a 10a Odst. 5 zákona
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve Znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon č. 250/2000 Sb.")

č.

Smluvní strany
Poskytovatel

Město Ceská Kamenice

Sídlo:

Zastoupený:
IČ:

DIČ;
Bank. spojení:

náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice
Jan Papajanovský, starosta

00261220
CZ00281220

94-418431/0710

ćíslo účtu:

(dále jen „POSkytOvateI“)

a
vr

Prıjemce

MAS Ceský sever, z.s.

Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf
Kancelář a korespondenční adresa: Národní 486, 407 47 Varnsdorf
Bc. Petrou Vojtěchovou, předsedkyní představenstva
Zastoupený:
Sídlo:

IČ;

DIČ:
Bank. spojení:

Spolek

Labem,

je

269 83 303
CZ26983303
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 927391369/0800

zapsaný ve spolkověm

vedeným Krajských soudem vÚstí nad

rejstříku,

oddíl L, vložka 5271. Výpis Z rejstříku příjemce tvoří přílohu

č. 1

k této smlouvě.

(dále jen „Příjemce ")
uzavírají níže

uvedeného dne, měsíce a roku

tuto

sMLouvu O POSKYTNUTÍ NEıNvEsTıćNí DOTACE
(dále jen „sm|ouva“)

čıánek

I.

Předmět smlouvy, účel a výše dotace
1.

Poskytovatel

na základě této smlouvy poskytne příjemci Ze svého rozpočtu
programové období 2022 - 2029 ve výši 3000,- Kč + 2,- Kč

neinvestiční dotaci pro

na obyvatele obce/ročně.
2.
3.

Dotace je poskytnuta na základě žádosti O poskytnutí dotace ze dne

1. 2.

2022.

Dotace je poskytnuta na realizaci projektu Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje MAS Ceský sever 2021 - 2027 (dále jen ,,Drojekt“), za účelem
dofinancování režijních nákladů MAS a zajištění aktivit projektu.
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4.

Dotace nenaplňuje Znaky veřejné podpory ve smyslu
Evropské unie.

5.

Dotace je slučitelná sdotací poskytnutou zrozpočtu jiných územních
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo fondů EU, pokud to pravidla pro
poskytnutí těchto podpor nevylučuji.

čl.

článek ıı.

Podmínky

použití dotace, doba,

v

ıv

nız

má být dosaženo účelu,

způsob poskytnutí dotace

1.

Dotace

2.

Termínem ukončení

3.

Dotace je poskytnuta účelově (viz ČI. Il. odst. 1. smlouvy) a lze ji použít pouze na
úhradu nákladů přímo souvisejících srealizací projektu a vzniklých vdobě od
01.01.2022 do 31.12.2029 (termín realizace projektu).

je příjemci poskytnuta ve výší dle
projektu dle ćl.|l. odst. 3 smlouvy.

čl.

I.

odst.

1

smlouvy za účelem realizace

realizace projektu je 31.12.2029. Pro příjemce je tento termín

stanoven jako závazný ukazatel.

Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
a)

vyhovuje zásadám

b) vznikl příjemci vpřímé souvislosti
realizace projektu,
c)

4.

a hospodárnosti,

efektivnosti, účelnosti

sprováděnim projektu a vrâmci termínu

skutečně uhrazen v rámci termínu realizace projektu a zachycen v účetnictví
příjemce na jeho účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený
prvotními podpúrnými doklady.
byl

Dotace bude poskytnuta ročně, bankovním převodem, ve skladbě 3 000 Kč (ﬁxní
částka) + 2 Kč na obyvatele obcelměsta (dle ČSU k 31 .12.předchoZího roku) na
základě vystavené faktury příjemcem se splatností do 31.3. příslušného roku.

článek

ııı.

Práva a povinnosti příjemce
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1.

Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace
poskytnuta, a v souladu S podmínkami sjednanými v této smlouvě.

2.

Dotaci nepřevést na jiný subjekt.

3.

Dotaci nepoužít na úhradu
uplatnění odpočtu této daně.

4.

Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků.

5.

DPH,

příjemce plátcem

je-li

DPH snárokem

na

příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí 0
nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po
předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout
veškeré infomıace O záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace.
Je-li

jeho

likvidaci
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IV.

Výpověď a zrušení smlouvy
Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musi mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 10 pracovních dnů.

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, s ním vysloví souhlas. smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde
smluvní straně, která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen,
s ním nevysloví souhlas, smlouva nezaniká.

Smlouvu

lze ukončit také

na základě písemné dohody smluvních

stran.

Spory Z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle § 10b
č. 250/2000 Sb., krajský úřad v přenesené působnosti.

odst.

1

zákona

čıánek v.
Ostatní ujednání
Poskytovatel vsouladu S § 10d odst. 1) a 3) Zákona Č. 250/2000 Sb., zveřejní
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace a její dodatky na své úřední desce
způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo
jejího dodatku. Veřejnoprávní smlouva O poskytnutí dotace do výše 50000 Kč se
nezveřejňujeç pokud uzavřením dodatku k veřejnoprávní smlouvě bude dotace
zvýšena nad 50000 Kč, poskytovatel zveřejní veřejnoprávní smlouvu a její dodatek
na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne
uzavření dodatku. Veřejnoprávní smlouva včetně dodatku musí být zveřejněna
nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění.
Obsahuje-li povinně Zveřejňovaná veřejnoprávní smlouva nebo její dodatek
informace, které jsou podle zvláštního právního předpisu vyloučeny ze zpřístupnění,
zveřejní se smlouva nebo její dodatek bez informací vyloučených ze Zpřístupnění
včetně uvedení důvodu vyloučení. Ze Zveřejnění jsou vyloučeny údaje, o kterých to
stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie.

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

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních S platností
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
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