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Yeřejnoprávní smlouva o poskytnutí dot*ce

kterou uzavřeli

na straně jedné: Obec Široký I}ůl
lČo: 0t277 46t'
se sídl*rn Široký I}ů| 1{}*, PsČ 5?2 01 Po|ička
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s', č.ú. 128642230910800
zastorrpené Václavem Yopařilenr, starostou

. dále jen poskytovatel
A

la xrane druhé: }íikroregion Poličsko
lČo: 70s 202 52
se sídlern řalaekého nám. 16*,572 01 Polička
svazek obcí zapsaný v registru dobrovr:lných svazků obcí vedeném Krajským
uřadem Pardubického kraje
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s", č.ťr. |284a|$?9l0800
zastoupen Marii Kučerovclu, předsedou správního výboru

dále jen příjemce -

I.

Touto smlouv*t"l posk1tuje pclskytovate| příjemci v souladu se zákonem č. 128i2000 Sb., o tllrcích,
ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtr:vých pravidlech *zernních
rozpočtů, ve zněni pozdějšíctt předpisů, dotaci.

Dotace je poskytována k tomutei účelu: N;ikup drobné komunalní techniky a vybavení pro
členskou obec v roce 2016.

n,
Yýše dotace činí 33 999'. Kč"

tn.
}otaci se poskytovatel zavazuje poukáZat na úČet příjernce uvedený v záhlaví této smiouvy
nejpozději do l5. 7.2a16-

IV.
Přijernce .je povinen dosáhnout stanového účelu, tj, zrea|izovat nákup komunáIní techniky, do
30'11'2Ůl6"

Příjernce se zavazuje použít dotaci výhradně na účel uvedený v článku I. této smlouvy"

Přijernce je dále pr:vinen:
a} vést řádnou a oddělenou evidenci čerprini dotace;
b) umclŽnit poskytovateli kontrolu vztahujíci se k realizaci Projektu;
c) v připadě, že nedojde k pouŽití celé dotace k účelu uvedenému v članku I. této smlouvy, vrátit

nepoužité peněžni prostředky z datace poskytovateli nejpozději do l měsíce po uskutečněnénr
nákupu, a to na běŽný účet poskytovatele uvedený v ziíhlavi.

v.



Poskyt*vatel je oprávněn ve smyslu ziákona č. 3201200l Sb. kontrolou ověřovat hospodánrost a
účelnast čerpaní dctace, vČetně plnění podmínek této smlouvy. Ke kontrole je příjernce povinen
předloŽit kontrolnimu orgánu obce veškeré účetní doklady souvisejicí s čerpaním dotace'

Příjemce je povinen splnit případná opatření, k1srá mu budou uložena kontrolnírn orgánem obce
na základě kontrol zaměřených na čerpaní poskytnutých finančních prostředků" a to v termínu,
rozsahu a kvalitě dle požadavků stanovených příslušn;ýrm kontrolním orgr{nem. Příjemce je
povinen písemně informovat orgán, který mu opatření uložil' o splnění uložených opatření
k nápravě.

vI.
Tato srnlouva mriŽe být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními
stranami" Smlouvtl lze zrušit pouze písemně.

Tato smlouva by}a vyhotovena ve dvou stejnopisech' kaŽdá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Doložka d|e $ 4l odst. l zákona č..l28/2000 Sb." ve znění pozdpředpisů:
Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno usnesenim Zastupitelstva
obce Široký Důl dne

V Poličce dne 30.6.20l6

Za poskytovatele: Za příjemce:

"""r""{,''
Václáv Vopďil, starosta

obec Široký Důl
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Mikroregion Poličsko

t|klureg|on Pol|čt*o
dobrovo|ný sva'at obc'
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