Smlouva o poskytnutí dotace
z rozpočtu Obce Trnávka
číslo 5/K/2019
uzavřená
podle ustanovení zákona č. 250/2000 sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jako
smlouva veřejnoprávní.
Poskytovatel :
Obec Trnávka se sídlem Lipová 93, 535 01 Trnávka, IČ 48156931
zastoupená starostou p. Radkem Valentou
Příjemce :
Pan Karel Suchánek, bytem V Ráji 17, 535 01 Trnávka, narozen
bankovní spojení
I. Předmět a účel dotace
Dotace je příjemci poskytována v souladu se smlouvou č. 18/04/1387 uzavřenou mezi příjemcem a
Pardubickým krajem za účelem výměny zdroje tepla pro rodinný dům ze stávajícího kotle na pevná
paliva za nový zdroj tepla podporovaný v rámci výzvy ze dne 5.9.2018 (kotlíková dotace).
II. Výše dotace
Příjemci se poskytuje dotace ve výši rozdílu mezi dotací poskytnutou Pardubickým krajem
127 500,-Kč a maximální výší dotace 150 000,- Kč podle usnesení zastupitelstva Obce Trnávka č.
13/2018 ze dne 25.6.2018, tj. .
22 500,- Kč,
slovy dvacet dva tisíc pět set korun českých.
Dotace bude na účet příjemce uvedený v úvodu této smlouvy vyplacena jednorázovou úhradou do
15 dnů ode dne. kdy doloží poskytovateli doklad o tom, že byla vyplacena dotace poskytnutá
Pardubickým krajem na základě bezchybné závěrečné zprávy.
III. Povinnosti příjemce
Příjemce je ve vztahu k poskytovateli povinen dodržovat podmínky stanovené v čl. VI. body
1,3,4,5,7,8,9,10 a 11 smlouvy č. 18/04/1387 uzavřené s Pardubickým krajem.
IV, Porušení smluvních podmínek
Poskytovatel je oprávněn kontrolovat splnění podmínek dle předchozího článku a příjemce je
povinen mu poskytnout odpovídající součinnost.
Dále je příjemce povinen informovat poskytovatele o výsledku kontroly provedené Pardubickým
krajem podle čl. VII. smlouvy č. 18/04/1387
V případě porušení některé z povinností stanovené touto smlouvou je poskytovatel oprávněn
vyměřit příjemci odvod až do výše poskytnuté dotace.
V. Závěrečná ustanovení
Příjemce bere na vědomí, že poskytovatel je povinen zveřejnit smlouvu na své úřední desce. Podle

zákona o ochraně osobních údajů budou o příjemci zveřejněny pouze základní údaje (jméno,
příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu, výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných
prostředků.
Příjemce souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v uvedeném rozsahu a dále souhlasí s tím,
aby tyto údaje byly poskytnuty v souladu se zákonem o právu na informace o životním prostředí
dalším orgánům veřejné správy, a to výhradně v souvislosti s účelem smlouvy.
Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smlouva byla uzavřena na základě jejich svobodné, pravé
a vážné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek či pod nátlakem.
Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě dohody smluvních stran ve formě písemných postupně
číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Tato smlouva byla vystavena ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce
obdrží jedno vyhotovení, poskytovatel dvě.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Tato smlouva nezaniká dnem poskytnutí finančního plnění, nýbrž teprve dnem, kdy smluvní strany
splní všechny povinnosti, které jim plynou z této smlouvy.
Příjemce prohlašuje, že se s ustanoveními této smlouvy včetně její přílohy řádně seznámil a
zavazuje se, že se jimi bude řídit.
V Trnávce dne: 28.8.2019
Příjemce:

V Trnávce dne: 28.8.2019
Poskytovatel :

Příloha : Smlouva č. 18/04/1387 ze dne 28.2.2019 – nedílná součást této smlouvy
Schvalovací doložka : Uzavření této smlouvy schválilo zastupitelstvo Obce Trnávka na veřejném
zasedání dne 26. srpna 2019 usnesením č. 19/2019

