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LOUVA
Labem č. 2020_0596/SM

(dále jen,,smlouva)

Smlouva se :uzavírá mezi

Město Lysá nad Labem
Sídlo: Husovo náměstí 23l7,289 22Lysánad Labem
tČo: oozsg+oz
Zastoupené: Ing. Karlem otavou, starostou
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Císlo účtu
(dále jen,,poskýovatel")

a

paní
narozená'.
bytem: 
Bankovní spojení
Císlo účt

(dále jen,,příjemce")

čHnet< I.
Obecné ustanovení

Ve smyslu zákonač,. Iz8l2000 Sb., o obcích (obecní zÍízeni), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,zákon o obcích"), zákona ó' 25012000 Sb., o rozpočtoých pravidlech územních rozpočtů, ve mění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů"), poskýuje
poskýovatel příjemci dotaci ve výši a na úěel uvedený v článku II' této smlouvy a příjemce tuto dotaci
přijímá.

článek II.
Výše dotace a její účel

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí finanční podpory z rozpoěttl města Lysá nad Labem ve
formě dotace ve výši 50 000'- Kč, slovy padesáttisíc korun českých' (dále jen ,,dotace(') na pořízení
kanalizační přípojky, na základě schválené žádosti.

2' Dotace je posk1tována nazák|adé žádosti podané příjemcem.

3. Příjemce dotaci pÍijimáv souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.

4. Dotace je ve smyslu zákona ě. 3201200l Sb., o ťrnanční kontrole ve veřejné správě a o změně
někteých zákonů (zákon o finanční kontrole) veřejnou finanční podporou avztahují se na ni všechna
ustanovení tohoto zákona'

5. Dotace je slučitelná s podporou poskýnutou z rozpoétu jiných územních samosprávných celků,
státního rozpoětu nebo strukturálních fondů Evropských spoleěenství' pokud to pravidla pro
poskýnutí těchto podpor nevylučují.
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Článek III.
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude příjemci poskýnuta jednorázově do 30 kalendářních dnů od uzavření této smlouly, a to

formou bezhotovostního převodu na jeho bankovní účet uvedený v záh|aví této smlouvy. Za den

poskýnutí dotace Se pro úče|y této smlouvy považuje den odepsání finančních prostředků z účtu

poskytovatele ve prospěch úětu příjemce.

článek IV.
Zák|adní povinnosti příj emce

1" Příjemce je povinen pouŽit poskýnuté firranční prostředky výhradně kúčelu uvedenému vtéto

smlouvě, a to nejpozději do 3 I' 12.2020'

2. Příjemce je povinen průběŽně informovat poskýovatele o všech změnách, které by mohly

pri vymahání zaárŽenýclr nebo neoprávněně použiých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele

n.uo aotynost jeho pohledávky. rrijemce je zejména povinen oznámit poskýovateli do 10 dnů ode

dne, kdy došlo k události, skutečnosti, ktěré mají nebo mohou mit za následek příjemcův zánik,

transformaci, sloučení či splynutí s jiným subjektem, změnu statutárního orgánu příjemce apod.

3. Příjemce, je_li právnickou osobou' je povinen zajistit při přeměně právnické osoby, aby práva a

povin"nosti 
"ě 

.*iourry přešly na nástupnickou právnickou osobu nebo podat návrh na ukončení

s-louuy. V případě 
".íséni 

piávnické o.óby s likvidací provede příjemce výčtování ke dni likvidace'

4. Příjemce není povinen doložit vyúčtování poskýnuté dotace, jelikož toto bylo příjemcem doloŽeno

pri pódáni žádosti' Správnost výčtování byla poskyovatelem ověřena.

ČlanekV.
Kontrolní ustanovení

1. V souladu se zákonem č). 32)l20o1 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně někteých

zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č,. 255l20lz Sb', o

kontrole, kontrolní řád, je poskyovátel dotace oprávněn kontrolovat dodržení podmínek' za kteých

byla doiace poskýnuta. Tuto kontrolu vykonávají pověření zaměstnanci poskyovatele a členové

příslušnýc1r orgánů poskýovatele'

2' Příjemce je povinen, v rámci výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto ělánku' ve lhůtách

stanoiených post yorratálem, předložit kontrolním orgánům poskýovatele k nahlédnutí veškeré účetní

záznamy Íýkáii"i š. dané dotaóe , jakoŽ i dodržení podmínek přidělení dotace dle Programu'

Článek VI.
Důstedky porušení povinností příjemce

1. Jestliže příjemce nesplní některou ze svých výše uvedených povinností, popř' poruší jinou

povinnost nepeněžité povahy vyplývající z iéto smlouvy, považuje se toto' jednání za porušení

iozpočtové kizné ve sÁyrlu u'tunou.ni $ 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů'

Příjemce je vtomto případě povinen provést vsouladu sustanovením $ 22 zákona orozpočtových

pravidlecň územních.ozpočtďodvod za porušení rozpoětové kázně ve výši 100 % (slovy: sto procent)

) dotu"" specifikované v čl. II. této smlouvy, do rozpočtu poskýovatele'

2. Veškeré platby jako důsledky porušení závazkttprovede příjemce formou bezhotovostního převodu

na účet poskýovatele uvedený v záh|aví této smlouvy'



Clánek VII.
Ukončení smlouvy

1. Smlouvu Ize zrušit na základě písemné dohody smluvních stran nebo výpovědí.

2. Kterákoli smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udáni důvodu'
Výpovědní lhůta činí 30 kalendářních dní a poěíná běŽet 1. dnem následujícím po dni doručení
výpovědi druhé smluvní straně. V případě poclrybností se má za to, že výpověď byla doručena 5.
dnem od.je.jího odeslání.
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1. Příjemce prohlašuje, že bude při hospodaření s poskýnutými finančními prostředky řádně nakládat
s pravidly uvedenými v této smlouvě a právními předpisy.

2" Příjemce je povinen bez zbyteč,ného prodlení písemně informovat příslušný odbor ojakékoliv
změně v údajích uvedených ve smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které mají nebo by
mohly mít vliv na plněni jeho povinností podle této smlouvy.

3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném
,,Smlouvy uzavřené městemo' vedeném městem Lysá nad Labem, kteý obsahuje údaje o smluvních
stranách, předmětu smlouvy, číselrrém označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany
výslovně souhlasí' že tato smlouva může bý bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních
webových stránkácli města Lysá nad Labem (www.mestolysa.cz), a to včetně všech případnýclr příloh
a dodatků" Smluvní strany prolrlašují, že skuteěnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství a udělují svolení k jejich užiti a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek"

4. Pokud tato smlouva či zvláštní obecně závazný předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy dle této
smlouvy příslušnými ustanoveními zákona ě. 50012004 Sb., správní řád, ve zněni pozdějších předpisů
ač.8912012 Sb., občanský zákoník.

5. Tato smlouva nabýxá platrrosti a účinnosti podpisern smluvních stran a je vyhotovena ve třech
stejrropisech , z nichž jeden obdrží příjemce a dva poskyovatel.

6. V případě, že se některá ustanovení této smlouvy stanou neplatnými nebo neúčinnými, zůstává
platnost a účinnost ostatních ustanovení této smlouvy zachována. Smluvní strany se zavazují nahradit
takto neplatná nebo neúčinná ustanovení ustanoveními jejich povaze nejbližšími s přihlédnutím k vůli
smluvních stran dle předmětu této smlouvy.

7. o poskýnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodlo zastupitelstvo města Lysá nad
Labem usnesením č. 187 ze dne I0.12'2019.

V Lysé nad Labem dne .....ťq..].l..1*'Ló .
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příjemce


