Smlouva o poskytnutÍ dotace
(uzavřená dle S 159 a násl. zákona č,.50012004 Sb., správnířád, ve zněnípozdějŠíchpředpisů,
a se zákonem ě.25012000 sb.' o rozpočtových pravidlech Územních rozpočtů,ve znění pozdějŠích
právních předpisů)

Poskytovatelem dotace:

obec Krčmaň
se sídlem: Kokorská 163,779 00 Krčmaň
zastoupený: Mgr. Zdeňkem Jančo, starostou
lČ: 00575640
bankovní spojení: KB olomouc a.s., č. účtu:2162681110100
(dále jen,,poskytovatel")

a
Příjemcem dotace

Pekárna Racek, s. r. o.
se sídlem: gen. Štefánika 185/38, 750 02 Přerov l-Město
lČ 62582179
zastoupený: Václavem Vránou, jednatelem
bankovn í spojen í: 27 -1 617 830287

l0

1

00

zapsaný u KS v ostravě oddíl C, vloŽka 24371
(dále jen ,,přĺjemce")

t.

Předmět smlouvy

1.1 Poskytovatel poskýne příjemci neinvestičnídotaci (dále ien dotaci) z rozpočtu obce ve výši
150.000'- Kč (slovy: stopadesáttisíc korun českých) za Účelem podpory provozu prodejny
s potravinamĺ (dále jen prodejna) v Krěmani, kterou'"prĺjemce provozuje na základě nájemnÍ
smlouvy uzavřené s poskytovatelem.

1.2 Úěelem poskytnutí dotace je úhrada výdaiů nezbytných pro provoz prodeiny - dofinancování
ztrát na mzdy zaměstnanců a dalŠíuýdaje související s provozem prodejny v roce 2020.

'ĺ.3 Dotace

bude poskytnuta v jedné splátce převodem na bankovní Účet příjemce uvedený v záhlaví
této smlouvy. Dotace bude poskytnuta do 30. listopadu 2020. Za den poskytnutí dotace se pro
tyto účelypovaŽuje den odepsání finančních prostředků z úětu poskytovatele ve prospěch tlčtu
příjemce. Podmínkou pro poskytnutí dotace je skutečnost, Že příjemce nemá ke dni poskytnutí

dotace Žádné neuhrazené zävazky vůčiposkytovateli. V přĺpadě, Že příjemce má neuhrazené
závazky vůčiposkytovateli ke dni poskytnutí dotace, bude poskytnutí dotace pozastaveno do
doby, neŽ tytozávazky budou uhrazeny.

1.4 Dotace se poskytuje na účelstanovený
Pro Účely této smlouvy
jiných výdajů neŽ:

v čl. l odst. 1.2 této smlouvy jako dotace neinvestiění.

se neinvestičnídotací rozumí dotace, která musí být pouŽita na

Úhradu

a) výdájů spojených spořízením hmotného majetku dle $ 26 odst.2 zäkona č.586/1992 sb.'
o daních z příjmu, ve zněních pozdějŠích předpisů (dále jen cĺtovaného zákona);
b) výdajů spojených s pořízením nehmotného majetku dle $ 32a odst. 1 a 2 citovaného zákona;

c) výdajů spojených s technickým zhodnocením, rekonstrukcía modernizacíve smyslu $ 33

citovaného zákona.
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il.

Podmínky uděIení peněżiých prostředkú

2.1

Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji pouŽít výlučně v souladu s rjčelem poskytnutí dotace dle
čl. l odst. 1'2 a 1.4 této smlouvy a v souladu s podmínkami stianovenými v této smlouvě.

2.2

Dotace musĺ být pouŽita hospodárně.

2.3

Příjemce je povinen pouŽít poskytnutou dotaci nejpozdějĺdo'l5. 1.2021a vyÚčtovat ji nejpozději
'1. 2021.

do 20.

2.4 Příjemce je povinen

umoŽnit poskytovateli provedení kontroly dodrżení Účelu a podmínek pouŽití

poskytnuté dotace. Při této kontrole
poŽadovanou součinnost.

je příjemce povinen vyvíjet veŠkerou poskytovatelem

2.5 Příjemcem předloŽené vyúčtovánímusí obsahovat soupis výdajů hrazených z poskýnuté dotace,
kteý bude obsahovat název v'ýdaje' výŠivýdaje a termín Úhrady. K soupisu budou přĺloŽeny kopie
dokladů a kopie výpisu z bankovnĺho účtuo provedení úhrady nebo doklad o zaplacení výdaje
v hotovosti.

2.6 Pokud příjemce předloŽí vyÚčtování v termínu stanoveném v čl' ll odst. 2.3 této smlouvy, dopustí
se příjemce poruŠenĺrozpočtovékázně aŽ v případě, Že nedoplní nebo neopraví chybné
nebo neúplnévyÚětování ve lhůtě 5 dnů ode dne doručenívýzvy ze strany poskytovatele'

2.7 Příjemce se zavazuje seznámit poskytovatele, do 15 dnů od jejich vzniku, s těmito skutečnostmi:
se změnami zakladatelské listiny, adresy sídla, bankovního spojení, jednatele spoleěnosti'
ale i jinými změnami, které mohou podstatně ovlivnit způsob jeho finančníhohospodaření a náplň
jeho aktĺvit ve vztahu k poskytnuté dotaci.

ill.

Závéĺeénáustanovení

3.1

Tato smlouva nabývá platnostia účinnostidnem jejího'podpisu oběma smluvnímistranami

3.2 Smlouva můŽe být měněna čĺdoplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanýmidodatky
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek se neuzavírá v případě
změny názvu příjemce, statutámího orgánu, sídla či bankovního účtukterékoli ze smluvních
stran. V takovém přĺpadě postačípĺsemné oznámení o změně, které v případě změny
bankovního Účtu příjemce musí být doloŽeno kopĺísmlouvy o zřízení Účtu.

3.3 Smluvní strany prohlaŠují,Že souhlasí s případným zveřejněním textu této smlouvy

v souladu
se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějŠíchpředpisů.

3.4 Smlouva je vyhotovena Ve třech stejnopisech, znichŽ poskýovatel obdrŽí dvě vyhotovení
a příjemce jedno vyhotovení.

V Krčmani dne 3. 7.2020

za poskytovatele

4'ę-/4

V Přerově dne 3. 7.2020

za

lŁ

Mgr. Zdeněk

oBEc KRčMAŇ

Kokorská 163' 779 00 Krčmaň
Tel. 585 393 018

lČ 00575640 DlČ czo0575640

Václav Vrána, jednatel
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Pekáľna Raceko s.ľ.o.

gen. ŠteÍánita185/38,Přerov
l-tuěsio

ll'

750 02 Přeĺov

s25 82

178 Dtc: c26258217g

