Veřejnoprávní smlouva č. 34/2019 o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Na základě usnesení Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou č. 05/14/2019 ze dne 11.06.2019
uzavírají níže uvedené smluvní strany podle ustanovení § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. 1
Smluvní strany
Obec: Město Ždírec nad Doubrvou
IČO: 00268542
se sídlem Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou
bankovní účet č.: 112 081 7319/0800
zastoupená starostou Ing. Bohumírem Niklem
jako "poskytovatel"
a
MUDr. Marie Prokšová
Vyšehradská 214, 582 77 Libice nad Doubravou
bankovní účet č.:1656434113/0800
jako "příjemce"
Čl. 2
Předmět smlouvy
Poskytovatel dotace se za podmínek stanovených touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci dotaci
v celkové výši 265.232,- Kč za účelem rekonstrukce objektu - RD č.p.568 na zubní ordinaci.
Poskytnutá dotace je investiční.
Čl. 3
Podmínky použití dotace
1.

Dotace bude poskytnuta převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy Čl.1
po podpisu této smlouvy. Dnem poskytnutí dotace je den připsání finančních prostředků na účet
příjemce.

2.

Příjemce je povinen dotaci použít výhradně k rekonstrukci ordinace v budově v ulici Družstevní
č.p. 568, Ždírec nad Doubravou, PSČ 582 63.

3.

Dotace musí být použita v na účel vymezený v Čl. 2 smlouvy, a to v období 1.7.2019 – 31.12.2019.
V tomto časovém období musí být veškeré účetní doklady související s účelem poskytnuté dotace
vystaveny, příjemcem uhrazeny a zaneseny do účetnictví příjemce.

4.

Příjemce je povinen do 31.3.2020 doručit poskytovateli k nahlédnutí originály prvotních dokladů
(faktur, paragonů apod.) souvisejících s účelem dotace a současně i originály dokladů o úhradě
(bankovních výpisů, pokladních dokladů), kopii nájemní smlouvy o pronájmu ordinace na dobu
10 let s dr. Coufalovou a současně i stručnou závěrečnou zprávu o průběhu akce.

5.

Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provedení kontroly dodržení účelu a podmínek použití
poskytnuté dotace. Při této kontrole je příjemce povinen vyvíjet veškeru poskytovatelem
požadovanou součinnost.

6.

Příjemce je povinen vést dotaci ve svém účetnictví odděleně.

7.

Výše dotace činí maximálně částku uvedenou v Čl.2. Pokud příjemce celou dotaci nevyužije na
účel nebo ve lhůtě stanovené v Čl. 2 smlouvy a poruší tak podmínky dle Čl. 3 odst. 2 nebo 3
smlouvy, je povinen nevyužitou část peněžních prostředků odvést zpět na účet poskytovatele
uvedený v Čl. 1 této smlouvy, a to ve lhůtě určené starostou obce. Nesplnění této povinnosti se
považuje za zadržení peněžních prostředků ve smyslu § 22 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.

8.

Při nesplnění povinnosti dle Čl. 3 odst. 4 smlouvy je příjemce povinen vrátit celou poskytnutou
dotaci na účet poskytovatele uvedený v Čl. 1 této smlouvy, a to ve lhůtě určené starostou obce.
Nesplnění této povinnosti se považuje za zadržení peněžních prostředků ve smyslu § 22 odst. 3
zákona č. 250/2000 Sb.

9.

Příjemce dotace se zavazuje, že rekonstruované prostory bude po dobu 10 let pronajímat výhradně
za účelem provozu stomatologické ordinace, konkrétně pro MUDr. Petru Coufalovou, tak je i
dotace cílená. Zároveň se zavazuje, že výše nájemného za 1m² pronajatých prostor v domě č.p.568
ve Ždírci nad Doubravou bude kopírovat výši nájemného za 1m² pronajatých prostor v bytovém
domě č.p.725 ve Ždírci nad Doubravou, pronajatých Městem Ždírec nad Doubravou Praktickému
lékařství Ždírec nad Doubravou s.r.o.
Čl. 4
Závěrečná ustanovení

1.

Pokud dojde v době realizace projektu dle Čl. 2 smlouvy ke zrušení příjemce dotace s likvidací či
jeho přeměně, je příjemce povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit poskytovateli, a to nejpozději
do tří dnů od data zániku či přeměny. Poskytovatel si v takovém případě vyhrazuje právo vypovědět
smlouvu. Výpovědní doba je jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení
výpovědi. Příjemce dotace je nadále povinen informovat neprodleně poskytovatele dotace o
změnách adresy sídla, bankovního spojení, statutárního zástupce, jakož i o jiných změnách, které
mohou ovlivnit jeho finanční hospodaření ve vztahu k poskytnuté dotaci.

2.

Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží poskytovatel
a jedno vyhotovení příjemce.

3.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním textu této smlouvy.

Ve Ždírci nad Doubravou dne

……............................
poskytovatel

Ve Ždírci nad Doubravou dne

…………………………
příjemce

