VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
O POSKYTNUTÍ DOTACE 2020
Kterou uzavřeli:
poskytovatel:

Obec Vnorovy, zastoupená Ing. Antonínem Gazárkem
Hlavní 750, 696 61 Vnorovy, IČO: 00285480
Bankovní spojení: ČSOB, č. ú. 259212555/0300

a
příjemce:

Iva Světíková, nar. 24.8.1977
a Martin Světík, nar. 19.1.1975
Hlavní 759 , Vnorovy 696 61
č. ú.: 4493900207/0100

I. Předmět smlouvy
Obec Vnorovy na základě schváleného rozpočtu pro rok 2020 a rozhodnutí Zastupitelstva obce
Vnorovy ze dne 14. 12. 2020, poskytne příjemci dotaci ve výši 100 000,- Kč na účel stanovený
v bodě II. této smlouvy.
II. Účel dotace
Dotace se poskytuje na úhradu části nákladů na demolici RD v souladu s pravidly Dotačního
programu obce Vnorovy pro poskytnutí dotace na demolici RD.
Schválená dotace bude příjemci převedena bezhotovostním převodem na bankovní účet
uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 30 dnů od uzavření smlouvy.

III. Realizace
Příjemce realizoval činnost (demolici RD č.p. 455) na kterou byla poskytnuta dotace v souladu
s touto smlouvou a v souladu s právními předpisy, a to v období do 23. 10. 2020.

IV. Finanční vypořádání dotace
Příjemce vyúčtoval svoje skutečně vynaložené náklady předložením uhrazených daňových
dokladů v souladu s dotačními podmínkami. Doklady předložil při podání žádosti o poskytnutí
dotace.
V. Další podmínky poskytnutí dotace
Příjemce je povinen řádně uchovávat originál Smlouvy včetně jejích případných dodatků a její
přílohy, veškeré originály účetních dokladů a další dokumenty související s realizací projektu po
dobu 10 let od ukončení financování projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným
v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně č. 499/204 Sb.
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Příjemce je v této lhůtě povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům Poskytovatele vstup
do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a umožnit jim přístup k veškeré

dokumentaci projektu. Dále je příjemce povinen za účelem ověřování plnění podmínek této
smlouvy poskytovat uvedeným subjektům požadované informace a dokumentaci.

VI. Závěrečná ustanovení
(1) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
(2) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a nabývá platnosti podpisem obou
smluvních stran.
(3) Smlouva smí být měněna pouze písemnými číslovanými dodatky

Ve Vnorovech dne ...............................

……………………….........…
Ing. Antonín Gazárek
za poskytovatele

................................………………...
Iva Světíková, Martin Světík
příjemce

