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vEREJNoPRÁVNÍ SMLoUvA
o poskytnutí individuální dotace Zrczpoětu města Lysá nad Labem ě. 2020-0598/SM

(dále jen,,smlouva)

Smlouva se lzav ír á mezl:

Město Lysá nad Labem '

Sídlo: Husovo náměstí 23l1,289 22Lysá nad Labem
lČo: oozsq+oz
Zastoupené: Ing. Karlem otavou, starostou
Bankovní spojení: česká spořitelna
Císlo úětu
(dále jen,'poskýovatel")

a

paní
narozená
bytem: 
Bankovní spojení:
Císlo úětu:

(dále jen,,příjemce")

článet< I.
obecné ustanovení

Ve smyslu zákona ě' 12812000 Sb', o obcích (obecní zÍizení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,zákon o obcích"), zákona č.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech ,hzemních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů")' poskýuje
poskýovatel příjemci dotaci ve výši a na účel uvedený v ělánku II. této smlouvy a příjemce tuto dotaci
přijímá.

článek tt.
Výše dotace a její účeI

1' Předmětem této smlouvy je poskýnutí finanění podpory z rozpoětll města Lysá nad Labem ve
formě dotace ve výši 50 000'- Kč, slovy padesáttisíc korun ěeských' (dále jen ,,dotace") na pořizení
kanalizační přípoj ky, na základé schválené žádosti.

2. Dotace je poskýována na základě Žádosti podané příjemcem.

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

4. Dotace je ve smyslu zákona č,. 3201200I Sb.' o finanění kontrole ve veřejné správě a o změně
někteých zákonů (zákon o finanční kontrole) veřejnou finanční podporou avztahují se na ni všechna
ustanoven í tohoto zák<lna ̂

5. Dotace je slučitelná s podporou poskýnutou z rozpočtujiných územních samosprávných celků'
státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských spoleěenství, pokud to pravidla pro
poskýnutí těchto podpor nevylučují'



Clánek III.
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude příjemci poskýnuta jednorázově do 30 kalendářních dnů
formou bezhotovostního převodu na jeho bankovní účet uvedený vposkýnutí dotace se pro účely této snlouvy považuje den odepsání
poskytovatele ve prospěch účtu příjemce.

od uzavření této smlouvy, a to
záhlavi této smlouvy' Za den
finančních prostředků z učtu

článek IV.
Záklar]ní povinnosti příj emce

1" Příjemce je povinen použít poskytnuté finanční prostředky výhradně kúčelu uvedenému vtétosmlouvě, a to nejpozději do 3 1. 12. 2020.

2' Příjemce je povinen průběžně informovat poskýovatele o všech změnách, které by mohlypři vynáhání zadržertých nebo neoprávněně pouiit1i"í' prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitelenebo dobynost jeho.pohledávky. Piíjemce je zejměna pouin"n oznámitposkýovateli do l0 dnů odedne, kdy došlo kudálosti, skuteěnoiti, któré mají neůo mohou mít za následek příjemcův zánik,transformaci, sloučení či splynutí s jiným Subjekte;, změnu statutárního orgánu příjemce apod.

3' Příjernce, je-li právnickou- osobou, je pov'inen zajistit při přeměně právnické osoby, aby práva apovinnosti ze smlouvy. přešly na nástupnickou p.ávnickou osobu nebo podat návrh na ukončenísmlouvy' V případě zrušení právnické o.óby s likvidací provede příjemce vylčtování ke dni likvidace'

4'.Příjemce není povinen doložit vyúčtování poskýnuté dotace, jelikož toto bylo příjemcem doloženopři podání Žádosti. Správnost výčtování bylaposkytovatelem ouěř"nu.

článek v.
Kontrolní ustanovení

1' V souladu se zákonem ě' 32ol200l Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některychzákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, u ,Lkonu ě. 25512012 Sb., okontrole, kontrolní řád, je poskýovatel dotace oprávněn kontrolovat dodržení podmínek, za kterýchbyla dotace poskýnuta. Tuto kontrolu vykonáíají pověření zaměstnanci poskyovatele a členovépříslušných orgánů poskýovatele'

2' Příjemce je povinen, v rámci výkonu kontrolní ěinnosti dle odst. 1 tohoto článku, ve lhůtách
stanovených poskýovatelern' předložit kontrolním orgánům poskýovatele k nahlédnutí veškeré úěetnízáznamy týkajíci se dané dotace, jakož i dodržení pod-mínek priacieni dotace dle Programu.

Článek VI.
Důsledky porušení povinností příjemce

1' Jestliže příjemce nesplní některou ze svých výše uvedených povinností' popř. poruší jinoupovinnost nepeněžité povahy vyplývajici 
^z 

teto smlouvy, považuje se toto jednání za porušenírozpočtové kázně ve s'1rvs|u ustanovení $ 2.2 zákorta o .ožpoůtouýcň pravidlech"územních rozpoětů.Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ústanoven ím $ 22 zákona o rozpočtovýchpravidlech územních 
1ozn9o!1r 

odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 100 % (slovy: sto procent)
z dotace specifikované v čl. II. této smloúvy, do rozpáčtu poskýovatele.

2' Veškeré platby jako důsledky porušení závazkfs provede příjemce formou bezhotovostnílro převodu
na účet poskýovatele uvederrý v záhlavítéto smlouvy.



Clánek VII.
Ukončení smloury

l ' Smlouvu lze zrušit na základě písemné dohody smluvních stran nebo výpovědí.

2' Kterákoli smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 30 kalendářníclr dní a počíná běžet 1. dnem nisledujícím po dni doručení
výpovědi druhé smluvní straně. Vpřípadě pochybností se má zato, že výpóvěd'byla doručena 5.
dnem od jejího odeslání.

čtánek VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Příjemce prohlašuje, že bude při hospodaření s poskýnutými finančními prostředky řádně nakládat
s pravidly uvedenými v této smlouvě a právnírni předpisy.

2. Příjemce je povinen bez zb5neěného prodlení písemně informovat příslušný odbor ojakékoliv
změně v údajích uvedených ve smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostecň, které mají nebo by
mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle této smlouvy.

3" Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném
,,Smlouvy uzavřené městem" vedeném městem Lysá nad Labem, ktený obsahuje údaje o smluvních
stranách, předmětu smlouvy' číselném označení smlouvy a datum jejího podpisu. šmluvní strany
výslovně souhlasí, Že tato smlouva může bý bez jakéhokoliv omezení zveřójněna na oficiálních
webových stránkáclr města Lysá nad Labem (www.mesto1ysa'cz)' a to včetně všeih pripadných příloh
a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvc nepovazú3í za obciodní
tajernství a udělují svolení k jejich lžití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Pokud tato smlouva či zvláštní obecně závazný předpis nestanoví jinak, řídí se váahy dle této
smlouvy příslušnými ustanoveními zákona ě. 50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdéjšícň předpisů
a č'" 8912012 Sb', občanský zákoník.

5' Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran a je vyhotovena ve třech
stejnopisech, z nichž jeden obdrží příjemce a dva poskyovatel.

6. Vpřípadě' že se některá ustanovení této smlouvy stanou neplatnými nebo neúčinnými, ztlstává
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
smluvníclr stran dle předmětu této smlouvy.

7. o poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodlo zastupitelstvo města Lysá nad
Labem usnesením č. l87 ze dne r0. 12.2019.
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