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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Vítkovice

Smluvní strany:

Město/obec: Obec Vítkovice
se sídlem: Vítkovice 243,5L2 38 Vítkovice v Krkonoších
lČ 0o276260
Zastoupené: starostou Milanem Rychtrem
číslo ban kovn ího účtu: 2625581/0100
(dá le jen,,poskytovatel")

Jilemnicko - svazek obcí
se sídlem Masarykovo náměstí 82,5L4 0]_ Jilemnice
lČ: 70694061
Zastoupené lng. Petrem Matyášem, předsedou
číslo ban kovn ího účtu : 3294602309/0800
(dále jen ,,příjemce")

uzavírají vsouladu s ustanovením § ]-0a zákona č.25O/2OO0 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o rozpočtových
pravidlech"), tuto veřejnoprávnísmlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vítkovice:

t. Předmět smlouvy

t. Poskytovatel a příjemce se dohodli na poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce na
nákup Areálu Mříčná, který bude sloužit k zajištění zázemí pro společnou techniku
Jilemnicka - svazku obcí a také jako zázemí pro budoucí regionální odpadové centrum pro
území členských obcí Jilemnicka - svazku obcí, a Movitých věcí nacházejících se v Areálu
Mříčná.

,,Areál Mříčná" je vymezen následovně:

t. pozemek parc. č. 166012, na němž se nacházejítři prostorové (stavební) buňky a

montovaná, oplachtovaná hala HALMONT,
2. pozemek parc. č. L66IlL,jehož součástíje stavba bezpč/če,jiná stavba,
3. pozemek parc. č. t661.14,jehož součástíje stavba bez pč/če, jiná stavba,
4. pozemek parc. č. t661,15,jehož součástí je stavba bezpč/če,jiná stavba,
5. pozemek parc. č. L66ll6,jehož součástíje stavba bez pč/če, budova občanské

vybavenosti,
6. pozemek parc. č. t66tl7,jehož součástí je stavba bez pč/če, budova občanské

vybavenosti,
7 . pozemek parc. č. I661/8,jehož součástíje stavba číslo popisn é t22, stavba

občanské vybavenosti,



8. pozemek parc. č, L661,/9,jehož součástíje stavba bez pč/če, budova občanské
vybavenosti,

9, pozemek parc. č. t66L/I0,jehož součástíje stavba bez pč/če, budova občanské
vybavenosti,

10. pozemek parc. č.1,662/3,jehož součástíje stavba bez pč/če,jiná stavba,

všechny zapsané na listu vlastnictvíčíslo 3233 a vedené v katastrálním území a obci
Jilemnice.

a

1-1. pozemek parc. č. t694/10,

zapsaný na listu vlastnictvíčíslo 445 a vedený v katastrálním územía obci Mříčná;

a dále příslušenstvíshora uvedených nemovitých věcí a dalších movitých a
nemovitých věcínacházejících se na pozemcích 1,-1,1,a tvořících areál Mříčná,
sestávajících zejména z:

- trafostanice,
- ocelových stožárů pro osvětlenía příjem signálu,
- přístřešku u haly na pozemku parc. č. L661,/L,

- studny,
- přípojky vody,
- septiku,
- ploch ze silničních panelů,
- oplocení,
- plotových vrat,
- plotových vrátek,
- bezpečnostního kamerového systému

,,Movité věci nacházející se v Areálu Mříčná":

- mostová váha značky PROF| UN|VERSAL J.8 x 3, váživost 60000 Kg

- montovaná hala Halmont umístěná na pozemku parc. č. L660l2
- tři stavební buňky umístěné na pozemku parc. č. L66Ol2

2. Poskytnutídotace je v souladu se zákonem č. L28l2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a zákonem o rozpočtových pravidlech.

tt. Účel, v,Yše dotace a její uvotnění



L. Dotace je poskytnuta za účelem nákupu ,,Areálu Mříčná" a ,,Movitých věcí nacházejících
se v Areálu Mříčná".

2. Celková výše investiční dotace z rozpočtu obce Vítkovice činí 261.553,06 Kč (slovy:
dvestěšed esátjednatisícpětsetpadesáttři koru nčeských a šest ha léřů),

3. Dotace bude poskytnuta na účet příjemce následovně:

- do 31.3.2O2Lv částce 65.388,26 Kč

- kdykoliv od podpisu veřejnoprávní smlouvy, nejpozději však do 30. 9.2O2t v částce
65.388,26 Kč

- kdykoliv od podpisu veřejnoprávní smlouvy, nejpozději však do 31. 3.2022 v částce
65.388,26 Kč

- kdykoliv od podpisu veřejnoprávní smlouvy, nejpozději však do 30. 9.2O22v částce
65.388,28 Kč

4. Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet příjemce č. ú.:3294602309/0800.

lll. Podmínky čerpání dotace

L. Příjemce se zavazuje použít poskytnutou dotaci pouze k výdajům uvedeným v čl. l. této
smlouvy a v souladu s podmínkami v této smlouvě uvedenými.

2. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití veřejných prostředků
v souladu s ÚČelem, pro který byly poskytnuty, a v souladu s podmínkami v této smlouvě
uvedenými. Dále odpovídá za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví v souladu
s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563lL99]. sb., o účetnictví, v platném
znění, a za jejich správné vyúčtování.

3. Příjemce se zavazuje dotaci vyúčtovat nejpozději do 31. t2. 2022, a to předložením
závěrečného vyúčtován í.

4. K závěrečnému vyúčtování předloží příjemce:

- kopii kupnísmlouvy,
- výpis z katastru nemovitosti prokazující vlastnictví,,Areálů Mříčná" příjemcem
- kopii výpisu z účtu dokládající úhradu kupní ceny,
- kopie výpisu z účtu dokladující úhradu celé jistiny bankovního úvěru na nákup

areálu,
- výpis z účetní evidence dokládající řádné zaúčtování majetku pořízeného z dotace.

5. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování dotace je příjemce povinen tyto
nedostatky odstranit do 14 pracovních dní od obdržení písemné výzvy k jejich odstranění,
nebo v jiné lhůtě určené poskytovatelem dotace.

6. Příjemce předložil k podpisu této smlouvy následující doklady:



žádost o poskytnutí investiční dotace,
Smlouvu o smlouvě budoucí kupní na koupi nákupu,,Areálu Mříčná" a,,Movité věci
nacházející se v Areálu Mříčná".

Nevyčerpané resp. neproinvestované poskytnuté finanční prostředky je příjemce povinen
nejpozději do 1-5 dnů od termínu vyúčtování uvedeného v čl. lll této smlouvy vrátit na
shora uvedený účet poskytovatele pod variabilním symbolem 70694061(lČO příjemce).

Rozhodným dnem pro vrácenífinančních prostředků výše uvedených je den, kdy je platba
připsána na účet poskytovatele dotace.

Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně nebo zrušení s
likvidací, je příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část nevyčerpané dotace
nejpozději 10 dnípřed tím, než dojde k přeměně nebo zrušení právnické osoby s likvidací.

lV. Kontrola hospodaření

Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem č. 32O|2OO]. Sb.,
o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č, I28/2OO0 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech kdykoli kontrolovat
dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta.

Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto
článku, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí
originály všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků v souladu s účelem
poskytnutí dotace.

Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu čerpání dotace,
tak i po dobu 5 - ti let od uzavření této smlouvy.

V. Sankce

t, Příjemce bere na vědomí, že porušení povinností stanovených touto smlouvou je
porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2O0O Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení
rozpočtové kázně, a to ve výši dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových
pravidlech.

Vl. závěrečná ustanovení

7,

9.

L

2.

3.

L Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.



2,

3.

Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků
na základě dohody obou smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž příjemce i poskytovatel obdrží
po jednom stejnopisu.

4, Smluvní strany souhlasí s tím, že tato smlouva může být zveřejněna na webových
stránkách města/ obce, svýjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených vtéto
smlouvě.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily a smlouva plně vyjadřuje
jejich svobodnou a vážnou vůli.

DoloŽka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. L28/2o00 sb., o obcích, ve znění
pozdějŠÍch předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodlo
Zastupitelstvo obce Vítkovice usnesením č.80120 ze dne L6. t2.2O2O.

Valná hromada Jilemnicka - svazku obcí schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy
usnesením č.20lLzlLšlLOze dne 18. 12.2020.
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7.

Za poskytovatele:

Milan Rychtr

starosta obce

Za příjemce:

lng. Petr Matyáš

předseda
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