S M L O U V A č. 2/2019
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bedřichov
Poskytovatel: Obec Bedřichov
Zastoupené: Petrem Holubem, starostou obce
Sídlo: Bedřichov 218, 468 12 Bedřichov
IČ: 00525511
DIČ: CZ00525511
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Jablonec nad Nisou
Číslo účtu: 963237369/0800
(dále též jako „poskytovatel“)
Příjemce: Barbara Gregorová
Sídlo: Ostašovská 30, 460 10 Liberec 10
IČ: 07942125
Bankovní spojení: 115-8887770247/0100
(dále též jako „příjemce)

uzavírají smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na dobu neurčitou na podporu
provozu Pošty Partner.

I.
Předmět smlouvy
Obec Bedřichov dle usnesení Zastupitelstva obce Bedřichov č. 48/2019 ze dne 25.4.2019
poskytne příjemci na níže uvedený účel dotaci v celkové výši 54 000,- Kč z rozpočtu obce ročně
ode dne 1.4.2019.
II.
Účel dotace
Účelem poskytnutí dotace je:
Název projektu: provozování Pošty Partner v obci Bedřichov
Projekt spočívá: příjemce se zavazuje provozovat Poštu Partner s provozní dobou minimálně
takto: v pracovní dny (po – pá) 8-10hod a 15-16hod.
Celkové náklady na projekt: 225 491,- Kč/rok
Z toho kryto z dotací z rozpočtu obce: 54 000,- Kč/rok (4 500,- Kč měsíčně)

1

III.
Platební podmínky
1)
Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za účelem uvedeným v této
smlouvě převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy vždy k 30.6. částku
27 000,- Kč a k 31.12. částku 27 000,- Kč každého kalendářního roku. Za rok 2019 bude k 30.6.
2019 poskytnuta poměrná část ve výši 13 500,- Kč.
2)
Dotace je poskytována 2x ročně, ve dvou splátkách uvedených v bodu 1), a to zpětně
tak, že za každý kalendářní měsíc, kdy je splněn účel dotace ve sjednaném rozsahu náleží
příjemci částka 4 500,- Kč.
3)
Příjemce se zavazuje, že tuto finanční částku použije výlučně k účelu uvedenému v této
smlouvě, a to na financování nákladů na provozování pošty ve výši uvedené v rozpočtu
projektu, který je nedílnou součástí žádosti příjemce o dotaci.
4)
V případě, že příjemce použije dotaci v rozporu s touto smlouvou, je povinen vrátit
poskytovateli dotaci bezhotovostním převodem na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této
smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od doručení písemné výzvy poskytovatele k jejich vrácení.
5)
Příjemce je povinen oznámit poskytovateli jakékoliv informace rozhodné pro naplňování
účelu dotace, zejména okolnosti týkající se výše měsíčního příspěvku na provozování pošty
od České pošty, s.p. nebo trvání smluvního vztahu k provozování pošty, a to ve lhůtě do 7 dnů
od zjištění těchto informací. Na základě těchto informací rozhodne poskytovatel o případné
možnosti pokračování smluvního vztahu, nebo o ukončení smluvního vztahu, dle podmínek
odsouhlasených zastupitelstvem obce Bedřichov v dodatku ke smlouvě, který bude předložen
příjemci k akceptaci. Porušení této informační povinnosti ze strany příjemce dotace, nebo
nepřijetí dodatku k této smlouvě ze strany příjemce je považováno za výpovědní důvod dle čl.
VI. odst. 4 písm. h) této smlouvy.

IV.
Vyúčtování a vypořádání dotace
1)
Příjemce je povinen předložit poskytovateli každý rok do 31.3. přehledné vyúčtování
dotace v členění dle jednotlivých nákladových položek.
2)
V případě, že příjemce nevyčerpá všechny poskytnuté finanční prostředky na stanovený
účel ve sjednané době, je povinen vrátit poskytovateli všechny nevyčerpané finanční prostředky
převodem na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to v termínu pro předložení
vyúčtování. V případě, že projekt bude realizován pouze částečně, vrátí příjemce poskytovateli
část dotace, která bude odpovídat poměru nezrealizované části projektu k předloženému
rozpočtu projektu, a to na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy v termínu pro
předložení vyúčtování. Nedodržení těchto povinností je porušením rozpočtové kázně podle
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
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3)
V případě, že příjemce nedodrží termín předložení vyúčtování dotace, má poskytovatel
právo na vrácení dotace v plné výši.
4)
Příjemce je povinen do 15 dnů oznámit poskytovateli skutečnosti týkající se zahájení
insolvenčního řízení, vstup právnické osoby do likvidace, změnu statutárního orgánu, nebo
člena, změnu názvu, bankovního spojení, nebo sídla.
5)
Příjemce, který je obchodní korporací dle zákona č. 90/2012 Sb., je povinen poskytnout
poskytovateli informaci o přeměně společnosti, jejíž součástí je projekt přeměny, a to alespoň
1 měsíc přede dnem, kdy má být přeměna schválena způsobem stanoveným zákonem.
U ostatních právnických osob je příjemce povinen oznámit poskytovateli přeměnu právnické
osoby do 15 dnů od rozhodnutí příslušného orgánu.
6)
Vrácení prostředků podle čl. IV odst. 3 smlouvy nezakládá právo příjemce na dočerpání
finančních prostředků v následujícím kalendářním roce.
VI.
Ukončení smlouvy
1)
Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran, nebo písemnou
výpovědí dle podmínek dále stanovených.
2)
Poskytovatel je oprávněn smlouvu vypovědět okamžitě, a to k datu ukončení smlouvy
příjemce dotace na provozování Pošty Partner.
3)
Poskytovatel je oprávněn smlouvu vypovědět jak před proplacením dotace, tak po
proplacení dotace.
4)
Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemcem dotace stanovených touto
smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména
pokud:
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)

svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
poruší pravidla veřejné podpory,
je on sám, případně jako právnická osoba či některá osoba tvořící statutární orgán
příjemce odsouzen/a za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání nebo činností příjemce, nebo pro trestný čin hospodářský, anebo trestný čin
proti majetku ve smyslu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů a zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění
pozdějších předpisů,
bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech
jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů,
příjemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření
této Smlouvy,
je v likvidaci,
změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou oblast
podpory,
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h)

opakovaně neplní povinnosti stanovené Smlouvou, i když byl k jejich nápravě vyzván
poskytovatelem.

5)
V případě výpovědi této smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace
nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi této smlouvy po proplacení dotace,
se příjemce zavazuje poskytnuté finanční prostředky vrátit převodem na účet poskytovatele
uvedený v záhlaví této smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů od doručení
výpovědi.
6)

Výpověď smlouvy musí být písemná a musí v ní být uveden důvod jejího udělení.

7)
Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a běží od prvního dne měsíce následujícího po měsíci,
v němž byla výpověď doručena příjemci dotace.
8)
Pro případ zmaření doručení listin doručovaných ve smyslu této smlouvy se ujednává, že
za okamžik doručení se považuje třetí den po odevzdání listiny poštovnímu přepravci.
9)

Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty.

10)
Příjemce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět, nejpozději však do
konce lhůty k předložení vyúčtování, přičemž výpověď je účinná dnem jejího doručení
poskytovateli. V takovém případě je příjemce povinen vrátit poskytnutou část dotace
poskytovateli na jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy do 14 dnů ode dne účinnosti
výpovědi.
11)
Při ukončení smlouvy dohodou je příjemce povinen vrátit poskytovateli poskytnutou
část dotace na jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději do
30 dnů ode dne uzavření dohody.
12)
Smlouva může být ukončena také způsobem uvedeným v ustanovení § 167 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
13)
Pokud příjemce prostředky nevrátí poskytovateli ve lhůtě stanovené tímto článkem,
považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
VII.
Závěrečná ustanovení
1)
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel i příjemce obdrží
po jednom vyhotovení.
2)
Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona
č. 500/2004 Sb., zákona č. 250/2000 Sb. a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
3)
Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
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4)
Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich skutečné a svobodné vůle,
určitě a vážně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvu přečetly, s jejím
obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují na smlouvě svoje podpisy.
5)

Tato smlouva se stává platnou a účinnou dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Bedřichově dne 3.5.2019

V Bedřichově dne 6.5.2019

-------------------------------------------------Za poskytovatele
Petr Holub, starosta obce Bedřichov

--------------------------------------------------Za příjemce
Barbara Gregorová, provozovatel Pošty
Partner
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Vzor položkového rozpočtu projektu

PŘÍJMY
VSTUPNÉ
STARTOVNÉ
DOTACE OBEC BEDŘICHOV
DALŠÍ ZDROJE
-

sponzoři

CELKEM

VÝDAJE
OBČERSTVENÍ POŘADATELÉ
OBČERSTVENÍ ÚČASTNÍCI
PROPAGACE
OZVUČENÍ
HONORÁŘE
CESTOVNÉ
PRONÁJMY
CENY (TOMBOLA, PRO VÍTĚZE ATP.)
OSTATNÍ (SPECIFIKACE)
CELKEM
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