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Smlouva o poskytnutí investiční dotace
uzavřená ve smyslu§ 159 a nás. zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a§ 10a odst.
5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
I.
Obecná ustanovení

t.!.l.. ......

Rada města Vodňany rozhodla svým usnesením .....
podle§ 85 písm. c) zákona č. 128/2000
Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č.250/2000 Sb.,o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, o poskytnuté dotace ve výši a za podmínek dále uvedených v této
smlouvě.
li.
Poskytovatel a příjemce dotace
1.Poskytovatelem dotace podle této smlouvy je:
Město Vodňany
Sídlo: Nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany
IČ: 00251984
Zastoupené starostou Milanem Němečkem

(dále je poskytovatel")
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2.Příjemcem dotace podle této smlouvy je:
Dobrovolný svazek obcí Blanicko-Otavského regionu
Sídlo: Masarykovo nám. 128, 398 11 Protivín
IČ: 69535086

(dále jen přijemce")
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Ill.
Účel dotace
1.Poskytovatel tuto dotaci poskytuje na realizaci projektu „Společná podpora školáků a předškoláků
v regionu (POV 2018)" - interaktivní sestava s příslušenstvím varianta 3 (Interaktivní tabule 78",
stojan, projektor 1280x800, datový kabel 12m, PC stolní)
2.Příjemce je povinen užít dotaci jen k účelu uvedeném v čl. Ill. odst. 1 této smlouvy a pouze
za podmínek uvedených v dotačním programu. Dotace nesmí být použita k jinému účelu.
3.Peněžní prostředky dotace nesmí příjemce poskytnout jiným právnickým nebo fyzickým osobám,
pokud nejde o úhrady spojené s realizací účelu, na nějž byla dotace poskytnuta.
IV.
časové užití dotace a doba, ve které má být dosaženo účelu dotace
Dotace může být využita od 1.1.2018 do 31.12.2018 a podléhá finančnímu vypořádání s rozpočtem
poskytovatele za rok 2018.

4.V případě, že žádosti poskytovatel nevyhoví, bezodkladně o tom spraví příjemce po projednání
v příslušném orgánu poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn posoudit dosavadní naplnění účelu
smlouvy a rozhodne o vrácení poskytnuté veřejné finanční podpory nebo její části. V takovém
případě má příjemce povinnost vrátit doposud vyplacenou veřejnou finanční podporu nebo její část
způsobem a ve lhůtě stanovené výzvou poskytovatele.
S.V případě, že má být příjemce zrušen s likvidací, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit
poskytovateli. Poskytovatel je oprávněn posoudit dosavadní naplnění účelu smlouvy a rozhodne o
vrácení poskytnuté veřejné finanční podpory nebo její části. V takovém případě má příjemce
povinnosti vrátit doposud vyplacenou veřejnou finanční podporu nebo její část způsobem a ve lhůtě
stanovené výzvou poskytovatele. Zároveň je povinen bezodkladně oznámit insolvenčnímu správci či
likvidátorovi příjemce, že tento přijal veřejnou finanční podporu z rozpočtu poskytovatele a váže ho
povinnost vyplacenou veřejnou finanční podporu vrátit zpět do rozpočtu poskytovatele.
IX.
1.Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy na straně příjemce ke změně podmínek, za kterých
byla dotace poskytnuta, je příjemce povinen oznámit toto poskytovateli neprodleně po zjištění
změny.
2.Poskytovatel je oprávněn provádět u příjemce kontrolu účetnictví, příp. dalších skutečností,
v rozsahu potřebném k posouzení, zda je tato smlouva dodržována.
3.Příjemce se zavazuje umožnit poskytovateli nebo jim pověřeným osobám provést kdykoli
komplexní kontrolu postupu a výsledků realizace projektu, včetně použití finančních prostředků a
zpřístupnit na požádání veškeré doklady související s realizací akce a s plněním této smlouvy. Tímto
ujednání nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy české
republiky.
4.Tato dotace nemá charakter veřejné podpory.

X.

Závěrečná ujednání
1.Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá smluvní
strana obdrží po jednom výtisku.

2.Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků,
podepsaných oběma smluvními stranami.
3.Na důkaz výslovného souhlasu s obsahem a všemi ustanoveními této smlouvy a své pravé,
svobodné a vážné vůle, je tato smlouva po jejím přečtení smluvními stranami vlastnoručně
podepsána.
4.Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem převodu
prostředků z účtu poskytovatele.
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