Příloha č. 4 Výzvy – Malý LEADER pro Holicko pro rok 2021

S M L O U V A O P O S K Y T N U T Í
Ú Č E L O V É H O P Ř Í S P Ě V K U
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění zákona č. 460/2016 Sb.
Příjemce:
se sídlem:
IČO:
zastoupený:
bankovní účet:

…
…
…
…, předsedou /…
…………………………..

a
Poskytovatel:
MAS Holicko, o.p.s.
se sídlem:
Holubova 1, 534 01 Holice
IČO:
27511448
zastoupený
Ing. Michaelou Kovářovou, ředitelkou
bankovní účet:
…………………………..
zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové - oddíl O, vložka 148
Poskytovatel a Příjemce jen jako „Strany“.
1. Předmět a účel smlouvy
1.1. Předmětem smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout Příjemci účelový příspěvek ve
výši …………..,- Kč (dále jen „Příspěvek“). Příspěvek bude použit na financování realizace
níže uvedeného projektu Příjemce z Programu obnovy venkova Pardubického kraje 2020.
Jedná se o projekt: …………………… (dále jen „Projekt“). Bližší údaje o Projektu jsou uvedeny
v příloze, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
1.2. Celková výše příspěvku představuje70 % ze způsobilých výdajů projektu.
2. Převod Příspěvku
2.1. Platbu Příspěvku uskuteční Poskytovatel formou bezhotovostního převodu na bankovní
účet Příjemce pod variabilním symbolem - ………………. (IČO Poskytovatele).
2.2. Příspěvek je splatný do 14 dnů ode dne podpisu smlouvy.
3. Práva a povinnosti Stran
3.1. Poskytovatel se zavazuje dle podmínek této smlouvy finanční prostředky tvořící Příspěvek
poskytnout a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá.
3.2. Příjemce se zavazuje použít poskytnutý příspěvek výhradně pro účely realizace Projektu a
využít příspěvek co nejhospodárněji a vést o jeho čerpání řádnou a oddělenou účetní
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3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

evidenci.
Smluvní strany se zavazují poskytovat si pravdivé a úplné informace o skutečnostech
týkajících se Projektu a jeho realizace.
Pokud Projekt nebude realizovaný, zašle Příjemce Poskytovateli oznámení
s odůvodněním, proč akce nebude realizována a Příspěvek vrátí nejpozději do 31.10.2021.
Příjemce se zavazuje předložit Poskytovateli řádně zpracované vyúčtování Projektu
nejpozději do 31.10.2021.
Pokud příjemce zjistí, že poskytnutý příspěvek nevyčerpá, odvede nevyčerpaný zůstatek
na účet Poskytovatele, nejpozději do 31.10.2021, a současně předloží vyúčtování
projektu.

4. Smluvní pokuta
4.1. Pokud Příjemce nepředloží včas a řádně zpracované vyúčtování Projektu podle článku 3.5
nebo 3.6 této smlouvy, zavazuje se zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,05 %
denně z celkové výše poskytnutého příspěvku.
4.2. Pokud bude Poskytovatel povinen vrátit dotaci poskytnutou Pardubickým krajem na
projekt uvedený v článku 1.1 v důsledku porušení povinnosti Příjemce poskytovat
pravdivé a úplné informace o skutečnostech týkajících se Projektu a jeho realizace,
zavazuje se Příjemce uhradit smluvní pokutu ve výši pravomocně uloženého odvodu za
porušení rozpočtové kázně Poskytovateli, jakož i případného penále. Stejnou výši smluvní
pokuty se Příjemce zavazuje zaplatit Poskytovateli v případě porušení povinnosti podle
článku 3.2 nebo článku 3.4.
4.3. Strany prohlašují, že si jsou vědomy, že pokud Poskytovatel poruší svoji povinnost vůči
Pardubickému kraji jakožto poskytovateli dotace, může mu být jako sankce uložen odvod
za porušení rozpočtové kázně a případně i penále. Proto se Strany rozhodly nezajistit
žádnou povinnost Poskytovatele z této smlouvy smluvní pokutou.
5. Závěrečné ustanovení
5.1. Strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, jsou s jejím obsahem seznámeny a její uzavření
je projevem jejich svobodné a vážné vůle.
5.2. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu.
Poskytovatel i Příjemce obdrží po jednom stejnopisu.
5.3. Neplatnost části (určitého ustanovení) této smlouvy se nedotýká platnosti smlouvy jako
celku. Strany se zavazují nahradit neplatné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným,
které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu původního neplatného
ustanovení.
5.4. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnou formou, a to pod sankcí
neplatnosti.
Příloha: …………..
Podpis a razítko Příjemce:
Jméno:
Datum: …………………………...

Podpis a razítko Poskytovatele:
Jméno: Ing. Michaela Kovářová, ředitelka
Datum: …………………………...
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