Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace
z rozpočtu obce Ohrazenice

Smluvní strany:
Obec Ohrazenice, zastoupená Františkem Novákem – starostou obce
Ohrazenice č.p.81, 511 01 Turnov
IČO 00275956
Číslo účtu: 1517992/0300
dále jen "poskytovatel" na straně jedné
a
Vodohospodářské sdružení Turnov, zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, ředitelem svazku
Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
IČO: 49295934
číslo účtu 3710462/0800
dále jen "příjemce " na straně druhé
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 159 a násl.zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších přepisů, podle zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů tuto
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce Ohrazenice:

Článek I.
Předmět smlouvy
Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce Ohrazenice na
realizaci akce: „Turnov – intenzifikace ČOV - I. etapa“.
Předmětem realizace první etapy rekonstrukce ČOV je intenzifikace nebo rekonstrukce stavebních i
technologických celků, konkrétně kalového a plynové hospodářství, usazovací nádrže, hrubého
předčištění, sanace přívodního potrubí na ČOV (mimo areál), spojovací rozvody (areálové sítě),
elektro část a přenosy dat a zpevněné plochy v areálu ČOV dotčené stavbou. Práce budou
realizovány dle projektové dokumentace zpracované firmou PROVOD – inženýrská společnost,
s.r.o., Ústí nad Labem.
Dodavatelem stavby je Sdružení „ KUNST a JSS – Turnov – Intenzifikace ČOV- I. etapa“. TDS
a koordinátora BOZP bude na stavbě zajišťovat firma IBR Consulting s.r.o.. Realizace stavby bude
probíhat 05 – 10/2021. Po jejím dokončení bude realizován roční zkušební provoz a následně
proběhne kolaudace.
Celková cena díla je podle smlouvy o dílo stanovena na 77 777 777,- Kč bez DPH (včetně rezervy
díla ve výši 1 500 tis. Kč).
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Článek II.
Výše dotace a její uvolnění
Celková výše investiční dotace z rozpočtu obce Ohrazenice činí Kč 1 000 000,-- (slovy: jeden
milión korun českých).
Dotace je stanovena dle schválení RS VHS Turnov se započtením ostatních příjmů projektu jako
zaokrouhlený podíl z ceny díla dle uzavřené smlouvy o dílo.
Investiční dotace bude převedena na účet žadatele v dílčích splátkách podle finančních možností
obce v celkové výši maximálně do 30. 6. 2021.
Článek III.
Podmínky čerpání dotace
1. Příjemce se zavazuje použít poskytnutou dotaci pouze k výdajům uvedeným v čl. I. této
smlouvy a v souladu s podmínkami v této smlouvě uvedenými.
2. O použití a využití poskytovatelem poskytnutých finančních prostředků povede příjemce
samostatnou průkaznou evidenci.
3. Do způsobilých výdajů na realizaci investiční akce se započítávají jen ty uhrazené výdaje,
které vzniknou příjemci v souvislosti s realizací investiční akce. Daň z přidané hodnoty
(dále jen "DPH") není považována za způsobilý výdaj, neboť příjemce uplatní nárok na
odpočet DPH na vstupu.
4. Příjemce se zavazuje dotaci vyúčtovat nejpozději do 31. 3. 2022, a to předložením
závěrečného vyúčtování.
5. K závěrečnému vyúčtování předloží příjemce kopie účetních resp. daňových dokladů nebo
zjednodušených daňových dokladů (např. faktury, účtenky, paragony, výdajové pokladní
doklady) týkající se realizace investiční akce dle čl. I této smlouvy, a to minimálně ve výši
poskytnuté dotace, včetně výpisů z účtu prokazující úhradu jednotlivých účetních resp.
daňových dokladů, ze kterých bude zřejmý účel a způsob využití poskytnuté dotace.
Zálohové faktury nejsou pro poskytnutí dotace způsobilý výdaj.
6. Příjemce předložil k podpisu této smlouvy následující doklady:
- Individuální žádost o poskytnutí investiční dotace.
- Doklad osvědčující oprávnění jednat jménem příjemce nebo za něj.
- Smlouva o dílo
- Rozpočet stavebních prací na CD
- Přehled financování projektu
7. Nevyčerpané resp. neproinvestované poskytnuté finanční prostředky je příjemce povinen
nejpozději do 15 dnů od termínu vyúčtování uvedeného v čl. III této smlouvy vrátit na shora
uvedený účet poskytovatele pod variabilním symbolem 49295934 (IČO příjemce).
8. Rozhodným dnem pro vrácení finančních prostředků výše uvedených je den, kdy je platba
připsána na účet poskytovatele dotace.
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Článek IV.
Kontrola hospodaření
Příslušené orgány poskytovatele jsou oprávněny zejména v souladu s § 9 odst. 2 zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, provádět kontroly dodržení účelu a
podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta a čerpána.
ČlánekV.
Závěrečná ustanovení
1. Příjemce i poskytovatel dotace výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v
evidenci smluv, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních
stranách, předmětu smlouvy, výši finančního plnění a datum jejího podpisu.
2. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě lze činit pouze formou písemných, očíslovaných
dodatků.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá
poskytovatel a dvě vyhotovení obdrží příjemce.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily a smlouva plně vyjadřuje
jejich svobodnou a vážnou vůli.
6. Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem obce Ohrazenice usnesením číslo 56/2020
dne 26.10.2020.

V Ohrazenicích dne 27.10.2020

Turnov dne ............................

Za poskytovatele:

Za příjemce:

........................................................
František Novák
starosta obce Ohrazenice

...........................................................
Ing. Milan Hejduk
ředitel svazku
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