Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
kterou podle ustanovení § 10a odst. 5 až 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném a
účinném znění (dále jen „zákon o územních rozpočtech“),
spolu dnešního dne uzavřeli:

Obec Písečná
identifikační číslo:
sídlem:
zastoupena:
bankovní spojení:
číslo účtu:

70632430
Písečná 42, PSČ 739 91
Bc. Davidem Ćmielem, starostou obce
Komerční banka, a.s.
86-5630280257/0100

jako poskytovatel dotace na straně jedné (dále jen „poskytovatel“) a

…………………………….………
rodné číslo:
bytem:
bankovní spojení:
číslo účtu:

…………….…./…….……
…………………..…………, PSČ ………….
……………………, a.s.
…………………../………..

jako příjemce dotace na straně druhé (dále jen „příjemce“).

Smluvní strany se dohodly takto:

I.
Předmět smlouvy a úvodní ustanovení
1)
Poskytovatel prohlašuje, že je vlastníkem kanalizace v obci Písečná (dále jen „kanalizace“),
která je kanalizací sloužící veřejné potřebě podle příslušných ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a
kanalizacích), v platném a účinném znění.
2)
Poskytovatel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
(dále jen „tato smlouva“) je provozovatelem kanalizace uvedené v předchozím odstavci obchodní
společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., identifikační číslo 45193665, sídlem
28. října 1235/169, Mariánské Hory, Ostrava, PSČ 709 00 (dále jen „provozovatel“).
3)
Příjemce prohlašuje, že je ke dni uzavření této smlouvy vlastníkem či oprávněným uživatelem
(např. nájemcem) nemovitosti nacházející se v obci Písečná, která je napojená na předmětnou
kanalizaci a má s provozovatelem uzavřenou platnou smlouvu o odvádění odpadních vod do
kanalizace.

4)
Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti s
poskytnutím účelově vázané dotace z rozpočtu poskytovatele příjemci, jako finančního příspěvku
poskytovatele určeného na částečnou úhradu stočného zaplaceného příjemcem v roce ……
provozovateli, a to ve výši rozdílu mezi stočným skutečně zaplaceným příjemcem provozovateli na
základě faktury vystavených provozovatelem a mezi tzv. „regionální cenou stočného“, vyhlášenou
provozovatelem na rok ……….(dále jen „dotace“).
5)
Příjemce bere na vědomí, že tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou podle
příslušných ustanovení zákona o územních rozpočtech, přičemž dotace poskytnutá podle této smlouvy
je dotací podle ustanovení § 10a odst. 1 písm. b) zákona o územních rozpočtech a zároveň také
veřejnou finanční podporou ve smyslu ustanovení § 2 písm. j) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném a
účinném znění (dále jen „zákon o finanční kontrole“). Na nakládání s dotací poskytnutou podle této
smlouvy se proto vztahují příslušná ustanovení zákona o územních rozpočtech a zákona o finanční
kontrole.

II.
Účel a podmínky čerpání poskytnuté dotace
1)
Dotace podle této smlouvy bude příjemci poskytnutá v souladu se „Zásadami poskytování
finančního příspěvku občanům obce Písečná připojeným na kanalizaci na úhradu ceny za stočné“,
schválenými na 20. zasedání Zastupitelstva obce Písečná usnesením č. 20/26 ze dne 8. 2. 2021 (dále
jen „Zásady“).
2)
Příjemce svým níže připojeným podpisem potvrzuje, že se před podpisem této smlouvy
s uvedenými Zásadami seznámil a s podmínkami čerpání dotace podle těchto Zásad souhlasí. Zásady
podle předchozího odstavce tvoří platný program poskytovatele pro poskytování dotací, přijatý a
zveřejněný poskytovatelem v souladu s ustanovením § 10a odst. 1 písm. f) a § 10c zákona o územních
rozpočtech. Při čerpání dotace podle této smlouvy je proto příjemce povinen dodržovat také všechny
dotační podmínky stanovené poskytovatelem v Zásadách.
3)
Dotace poskytnutá podle této smlouvy může být použitá pouze ke sjednanému účelu dle článku
I. odst. 4 této smlouvy a pouze při splnění dotačních podmínek stanovených v Zásadách.
4)
Dotace podle této smlouvy z rozpočtu poskytovatele se poskytuje příjemci na základě jeho
písemné žádosti o poskytnutí dotace ze dne ..………...
5)

Finanční prostředky z poskytnuté dotace je možné čerpat pouze do 31. 12. 20…….

III.
Výše poskytnuté dotace a způsob jejího čerpání
1)
Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel za podmínek touto smlouvou stanovených poskytne
příjemci finanční dotaci ve výši celkem ……………..,- Kč (slovy: ………………………….-korunčeských) a příjemce tuto dotaci přijímá.
2)
Příjemce se zavazuje, že takto poskytnutou dotaci použije výhradně na účel uvedený v článku
I. odst. 4 této smlouvy.

3)
Smluvní strany se dohodly, že výše specifikovanou finanční dotaci poskytovatel převede na
shora uvedený bankovní účet příjemce do jednoho měsíce ode dne, kdy příjemce splní všechny
podmínky pro poskytnutí dotace sjednané v této smlouvě nebo v Zásadách.

IV.
Vrácení dotace a sankce za porušení smlouvy
1)
Příjemce je povinen umožnit poskytovateli na jeho předchozí písemnou výzvu provedení
kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, včetně kontroly všech účetních a
dalších nezbytných dokladů, přičemž je příjemce povinen doložit použití dotace ke sjednanému účelu.
Všechny doklady prokazující oprávněnost čerpání dotace poskytnuté podle této smlouvy je příjemce
povinen přechovávat a na výzvu poskytovatele je předložit ke kontrole nejméně po dobu deseti let od
uzavření této smlouvy.
2)
Neoprávněné použití dotace na jiný než sjednaný účel nebo zadržení (nevrácení) finančních
prostředků patřících poskytovateli je porušením rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 zákona o
územních rozpočtech.
3)
Za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen provést dále stanovený odvod do rozpočtu
poskytovatele včetně penále ve výši 0,1 % z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků za
každý den neoprávněného používání dotace.
4)
V případě prodlení příjemce kratšího než 30 dnů se splněním povinností příjemce stanovených
v článku IV. odst. 1 této smlouvy činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % až 20 % z celkové výše
dotace poskytnuté podle této smlouvy.
5)
V případě prodlení příjemce delšího než 30 dnů se splněním povinností příjemce stanovených
v článku IV. odst. 1 této smlouvy nebo v případě porušení jiného ustanovení této smlouvy odpovídá výše
odvodu za porušení rozpočtové kázně celkové částce poskytnuté dotace podle této smlouvy.
6)
Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit poskytovateli
také penále ve výši 1 ‰ z částky odvodu za každý den prodlení, maximálně však do výše tohoto odvodu.
Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání
peněžních prostředků na účet poskytovatele. Penále, které v jednotlivých případech nepřesáhne 1.000,Kč, se neuloží.
7)
Prominutí nebo částečné prominutí povinnosti odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
podle předchozích odstavců může z důvodů hodných zvláštního zřetele povolit Zastupitelstvo obce
Písečná na základě písemné žádosti příjemce. Žádost o prominutí nebo částečné prominutí lze podat
nejpozději ve lhůtách uvedených v § 22 odst. 14 zákona o územních rozpočtech.

V.
Společná a závěrečná ustanovení
1)
Závazkové právní vztahy mezi účastníky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí
příslušnými ustanoveními zákona o územních rozpočtech, zákona o finanční kontrole a zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění.
2)
Uzavření této smlouvy schválil starosta obce na základě pravomoci svěřené Zastupitelstvem
obce Písečná opatřením č. ……/……...

3)
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po podpisu každý z účastníků obdrží
jedno vyhotovení. Tato smlouva je pro oba účastníky závazná ode dne jejího podpisu a účinnosti nabývá
dnem jejího uzavření.
4)
Jakékoliv změny této smlouvy je možné provádět pouze formou písemných vzestupně číslovaných
dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
5)
Oba účastníci shodně prohlašují, že jsou plně svéprávní a oprávnění k uzavření této smlouvy a
že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což potvrzují svými níže
připojenými podpisy.
V Písečné dne ....................
Za poskytovatele:

____________________
Bc. David Ćmiel
starosta Obce Písečná

Příjemce:

____________________
…………………………………

