r

obec vochov

se sídlem;

Y99!ou 46, 33O 23 Nýřany
002 58 491
10426371to1oo
Mgr. Bohuslav Ebermann,

lčo;

číslobankovního účtu:
zastoupení:

na straně jedné iako po_skytovatel
finančnídotace
/dále jen ,,Poskýtov atel''l

starosta

a

Plzeňský kmj

se sídlem:

lčo:

Dlč:

bankovní spo_iení:
číslobankovňího účtu:
zastoupení:
k podpisu Smlouvy oprávněn:

Škroupova 18, 306 13 Plzeň
70890366
cZ70890366
Raifíe^isenbank a.s., pobočka
Plzr;ň

106300335o/55o0
doc. PaedDr. llona,Mallrjtzová,
Ph.D., hejtmanka
lng. Pavet čiZet,
tr"j*r""iv
pro oblast
Ť.Etek
dopravy, nazákladě
usnesení Řpráseolzo ze
dne
19,10,2020

na straně druhé jako příjemce
dotace
/dále jen,,Příjemce''/

uzavírqímezi sebou tuto

sMLoUVU
o poskytnutí účelovédotace
č. ................. (dále jen,,Smlouva'')

L

předmětem
smlouvy je poskytnutí Úče.lové
finančnídotace (dále traké jen
určenéna zaiištěni,óó'áuni,íosrzň.rti
,,dotace,,)
Přryemce jakó obied''li;iý"ř"ň'J3il' uzemi-pášřán" kraje v ,o"",žozl, kterou
J:řliI;;išř;i. ve svém ťtzemním obvodu.
PoskYtnutá dotáce. budg
použitá

Éiíň;.

["#Ytrí:1?-Y.lť5# j9TJ;,.*§tŤfi

1,

:nfi

ňá 1irrraou proŘ"l"i"ine ztáty

1c,i1,"1.e,rúzíý""-*i"ji]eosobní

ll.

Poskytovatet se zavazuje poskytnout
sedmdesátsedmtisícs"'ťs"isé.tňa.t finančnídotaci.ve

r,oiu.i' pi,i"rili

výši 77616Kč (slovy

článk' i, tét;-illouvy, á' to')á'
.jako úeetovóu-ootaci pro
óřorrn"r
stetnovených touto
ší:ffiÍ:ný
v

příjemce se zavazuje
tuto

finanční^dotaci přijmout,
vytlžítji pouze k rnýše
uvedenému účelua splnit poorinri
stanovené touto smlouvou.
příjemce je oprávněn
a s|učasně povinen čerpat poskytnutou
finančnídotaci

3.

ffi

?Tif8,

l

"#:,,

FinanČníProstředkY

4.

,il:ffJl

fi

;xi.íiii ;H"ď E;.iTj,:, o 3 1
d

1

2, 20 2

1

PřiPadající na dotaci budou poskytovatelem jednorázově
slTÉi"*JliůŤ;T,l,,:ffiii," o * ř ř iái. á ř řřio i"i ň uv ve h ů tb á ói ói n.i
l

l

lll.

přijetí Účelové finanění

dotace a uzavření této smlouvy bylo
usnesením Rady Plzeňské{ro
schváleno
kraje č. šsaolzo ze dne 1g.1o.2o2o,

lV.
se ,^r?l|j",, ž9, prostředky dotace budou
využity výhradně
k financování rjčelu
yú.9á9.a9n.Iřúa"xr-1
PřÍjemce

1.

teto

šrrárr,

l;.l!*í,m iii:iiiir:ldn

případě porušení
" ti t d ota c i ve rnýš i
vrá

í§ll,.:ffi
n
eoP rá vn ěnfJ,íl.;
ě p o u ži, té oí.,,qv ;ř řÉ i:
§ ťvi§#ř F,"fi'§lJ,iť''r:?l; :i";"ť:i
vYuŽÍt hosPodárně,. erexiiúnc-"
úč"i;š.,"ř,prii.l;,porušení povinnosti
p o uziti
ř,5"r"".r r,ů uÉňpošřviou.t"l
ffi §ffi§,i !;',i'

"ílll'l_:.u::1x::o

2.

!?!:ť.,friT:T;,i::ff§.[Ť,^,11Ť*r,,^ t _9l." zákona č563/1 99 1 sb.,
3li:*:,,Hi,iůílili5:í§§i.§,*:,}p;ii;i!.ú"'f
j,?".jl:i:Tá,iiŠlo§ř:,:"[XiJ;
ll3iii,,:.,g'33l"3i;
příjmů, ve znění
ziíiini:nx*:lí,*:,llJ^::ďrl;Ě
přJňJ, j!"i!Íi.:",ii.ť§.lffi3
go_zdějšíqh
-eerpáni
'ee|páni
vést řádně. Příjemce

zavazule vést evidenci
tičetnictví,popř. daňÓ;é ;;iŮ'
!iir,3nť, ;,i.líi; _Ť l : ř3.;J
i

3.

ň*ryinuie oo1áJ"'Jooclenc
jsí:i^l
É,j. ř řu

rc

-

ŤÉ,Í#t!
se
od ostatního
ř. d a ň o vé

če tn i rív í, p o p

5*ii3.,;i*xí1ffi ťlí:l["ljii}::jí1.1ililŤ,#5iil!il'j;!:il,#,i",';
j-ilxi,";"1?l.;l--il::1H,,,:il}:
ť;:i!;,1.jlii#H;!;řiňx'.:i:T:iiii.ll
poskytovatel
ii:í;3f :i#Í.1'l.,:!i
příjemci óá".a
!::ilíff :;].#í,§:ii:'y,iť::šil,i#iy:lffiffi
fi ;U'
ýJ;ř:

l"'§:T

iJ'řfr,'ď'á:'r"r:|,:!ďj;''ůřtj,;lll,::'"]l*:!:?l_yryřádání.použití

dotace

ie ň..řvi. rliil,JJJ"rf:'l'",:? |f.?' ::| j:::: pron la§ěň1 Ěrx š,..
-ptncnim
ilv'á:,fi
:[ll§i:ff
vzniklQ
'l'C'lY (Á9rrlPenzace)
ř'I5l"?'í":_r:l"l""yš"_:.1{|ll$"ft
dopravcům
##fi ;
;;";kiř;Ěj;šffil;;
§J,:i?!' ."i?i}::*rave na r:iiem-r er.#rkg!,; Íili" n. základě smluv
gffiJ_.J.;ř,J1".§r;,"ÝtŤ:ti^:i^_"d",*r'Í'.fi
o tom,

,::".uÍffi aí|l
Lrl,u.rle.ne lnute stanovené Poskvtovats]ufr
posŘýtnuto raoňe,
".'lXY
;;-#řr."
v y p o řá d á n ím, vrá
i: l,si!,1!si ; 3 [ : Ji:' ;,|,..i-B :l,i .: :!:ll _
velhůtěurčenéu!."lnlě;řiG'Ě;šřyň,"Í]ři":ir";iiffJ§rťf#,1ffi}#,x'j
ti t
vypořádáni Poskyiovái"i ,lóiiPřú;;,
odvod ve rnýši 5-1o %dotace.
prostředky dotace*nel9:l příjemcemposkytnuty
jiným tyzickým nebo
'rjhradu
právnickým osobállr- pokld
n"b,:ro. o
beiprostředně
s realizací rlčelu dotaie. pótuJ-Ě'v
spojenou
ovrv piárř.dřy="posrytnuty V rozporu
v

4.

mř;;9

s t]čelem dotace uvedeným v Čl. l.
této smlouvy, je příjemce povinen
dotacivrátit
ve výši neoprávněne poúzite čásiky.

5.

z poskytnuté dotace nelze hradit pojistné,
pokuty, penále, náhradu škody,
poplatky, smluvní pokuty, uroxy
soudní
prooieni ň.i.i
i
atky
zprodlení,
ó.pr
správní
PoPlatkY, O.ně
odvody, splairý rivěrů a pulě.řli.ry;
pokud je příjemce
?_
vesmyslu zákona
č. 235l2:,Oo4'sb,, o J.ňřrtio.ne hodnoty,
ve znění
pozdějšíchpředpisů, plátcem
.
,ól3
upr.tnit ;i,]ř na odpočet daně,
nelze
z dotace hradit část nákladu oopovioaJíci;ň
ffi uňlrircneno nároku na odpočet
daně, V

rozh od

7.

8.

9.

uj

PříPadě PochYbnosti,;ě;á Áan^a_žóróšir"it,i
dotace hradit či nikoliv,
e o uznatel n ósti n á ki ad u uyr.., r" J
ňďpošxv"toř.t"r.

V PříPadě, Že nedojde k uskuteČnění
účelu,na ktený byla poskytnuta finanční
dotace, do data, do kterého Příj;ce
této smlouvy, ie příjemce'Fpouiňán oprávněn čeipat dcltaci dle čl. ll, odst. 3
vrátít dotaci v plné výši poskytovateli.
v případě, že fiň-ančníprostreiŘy' ;;ůril;'
o. iěTJ'olby vyčerpány v plné výši,
je příjemce povinen vrátit poskytovateli
nevyčerpaný zůstatek dotace ve lhůtě
pro finančn í vypořádání,
příjemce je dále povinen
dotaci vrátit, pokud bude zjištěno,
Že údaje, na jejichž
základě byla dotace poskytnut", ňviý;;ů;T.;;Jo?'"n'"prrvdivé.
Pokud by se
jednalo o nedovolenoů,u"réjniřb.ópgrv,
iě nri;emtá povin,:n dotaci v plné výši
vrátit včetně úroku podle právioei
oit".iňe p"J'pářĚrii"r.e je povinen dotaci
vrátit, pokud v souvislosti š prot"r.t;l":rl*á
illtlý ei,i přestupek nebo správní
delikt, nebo jeho jednání odpoiÚ;"
uereJnemu pořádku.
V PříPadě vzniku
pro vráce.ní_finančních..prostředků
nebo zaplacení
odvodu, PoukáŽe, {crvg!Ů
je Příjemc"
výzvy neprodléně na účetposkytovatele
uvedený v záh]aví této Smlouvy.
příjemce je povinen
bez zbytečného odkl.adu, nejpozději
do ,10 dnů ode dne, kdy
se dozví o změnách, písémncoinamň
Ě;;řffi;;řii veiskere změny nebo
skuteČnosti, které bv.^Tclv vtiv-náleatizaci
rieétu ooá.e, včetně změnúdajů
o Příjemci (změna iČo, 'bankrrir,o
.číslaú;il ;t.ij. Příjemce je povinen
v případě přeměny.
zruseni
právnické
3 likvidací ožnámit tyto
T?." podái
skutečnosti Poskytbvateli,
nn"ien i
oi,.."
k rozhodnému dni
nebo dni vstupu do likvidaó" , uráiň
east "vň"rjiáii
dóiáce, r,i.řn"nvla vyčerpána před
rozhodným dnem nebo dnem
oo likvidace- v případě plozdního
oznámení
jejich neoznámeni _urtupu
ulóŽiPostytováieiPrÍ.,i.i odvod ve výši
5-1o %
í[E:J"o.

d;

;"ňř

10.

VPříPadě PoruŠenírozPoČtovékázně
a zároveň nevrácení poskytnuté dotace
Příjemcem Poskytovateli postupu;e
rosxytoirgĚi ;ňů;;", uvedeným v
22
zákonaČ,250t2ooqsb., o'rorpdei'ouých přavidl;;h
.ír;;i;i; ;;ň;ií, §
'e.
pozdějších předpisů, ve spojení
,u žat zaólz-ooďšů.', oariovy řád, ve
"""ri..,u.,
znění
PozdějŠÍchPředPisů, tedY vYáánim-piáteunirrovýmJru
ž"",ie"lu,
uložení
odvodu
a penále do rozpočtu
RoitýtovatelÓ.

11.
12.

illji;ffi,.';;!::''

se zveřejněním svého názvtt, sídta, úč;elu
dotace a její

poskytnutím dotace
se nezakládá nárok na poskytnutí datší
dotace v případě,
že dotovaná akce bude pokraeóuát u
á.ršíchletech.

13,

v.

1,
2.
3,

Smlouva nabývá Platnosti a úěinnosti dnem podpisu obou
smluvních stran.
Smlouva je uzavřena v etektronické podobě.
Zm.ěnY a doPlňkY k této Smlouvě lze provést pouze po
vzájemném odsouhlasení

smluvních stran,.a to písemně, s čiselně drnáeáňýri
dodatky, podepsanými
oběma smluvními stranami.

4,
5,

PoskYtovatelje oPrávněn provádět kontrolu užitírjčelové
dotace dlp příslušných
ustanovení zák. Č.32012011 Sb., o finančníkontrole,
;;#í-pozdějších
předpisů,
""

Smluvní stranY. ProhlaŠujÍ,že tato Smlouva byla sepsána podle jejich
pravé
asvobodné vŮle Pr9s!é_omylu a donucení, ňikoli ůtísni,
E-šrňióuva
není
zdánlivým Právním jednáním, že obě smIuúni siiany souh|así
jejím

s

obsahem,

celým

Pokud některé

ustanovení této
je nebo se stane neptatným nebo
§mlouvy
nevYnutitelným, ostatní ustanovení
této Šmiouvyzůstávair pl"tná? uvirut1elná.
Toto neP|atné nebo nevynutitelné ustanou"ňi'ouJ" uež iuýteeňy.ň'
ooxt.ou
nahrazeno no.p' platným a vynutitelným ustanóřnim,
xter! swim'obsahem
a smyslem nejlépe odpovídá obsahu a ďmystu původního
ustanovení.

v plzni dne

Za Poskytovatele:

Za Příjemce:

Mgr. Bohuslav Ebermann

lng. Pavel Čizex

starosta

náměstek hejtmanky pro oblast dopravy

Mgr.
Bohuslav
Eb e r

Digitálně
podepsal Mgr.
Bohuslav
Ebermann

mann
?;,i1:;: 3,,,33|'

