vEŘEJNopnÁvruí sMLouvA o posKyTNuTí rurlruvrsrtčruíruÁvnarruÉ
rlrunručruívÝporuocl

obec Brníčko

sídlo:
tČ:

zastoupená:

účtu:

číslo

BrníčkoL2a,789 75
00307422
starostou Jlřím BartoŠem
26483t297/0300

(dá!e jen : poskytovatel)
a

Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko
Masarykovo nám. 5tol6,789 01Zábřeh

sídlo:
lČ:
zastoupen:

484l83tt

předsedou RNDr. Mgr. Františkem.Johnem, Ph.D. a místopředsedou Josefem
Šinclem
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
190 637 765|0300
číslo
583 468 262,77657L6L7
tajemnice@regionzabrezsko.cz

účtu:
telefon:
e-mail:

(dále jen: příiemce)

uvedeného dne, měsíce a roku tuto veřejnoprávnísmlouvu o poskytnutí neinvestiČní
uzavírajíníže
návratné finančnívýpomoci (dále jen ,,smlouva"), a to v souladu s § 159 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb., správnířád, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem Č.25alZOO0 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů,ve znění pozdějšíchpředpisů.

Článek l
Účel a předmět smlouvy

1)

Neinvestiční návratnou finančnívýpomocí se dle této smlouvy rozumí finančníčástka, která je
poskytnuta příjemci z rozpočtu poskytovatele na předfinancování neinvestiČních výdajŮ
spojených s realizací projektu ,,Zábřežsko třídí" realizovaným příjemcem v rámci t26. výzvy
operačníhoprogramu Životní prostředí. Cílem tohoto projektu je zvýšenímnoŽství
separovaných odpadů v Mikroregionu Zábřežsko, proto v zapojených obcích a městech budou
pořízení nádoby do domácnostía kontejnery na veřejná prostranství.

2| Na

základě této smlouvy poskytne poskytovatel příjemci neinvestičnínávratnou finanČní
výpomoc ve výši 266.119,- Kč.

3)

Neinvestičnínávratná finančnívýpomoc bude příjemci poskytnuta převodem na bankovní ÚČet
příjemce uvedený v záhlavítétosmlouvy do 21dnů ode dne doručenípísemnévýzvy příjemce
poskytovateli k zaslání finančníchprostředků ve výši 266.119,- Kč. Výzva k zaslání finanČních
I
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článek lll
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2|

částečnévýši, nelze
odpočtu DpH, na kteni

,:

V PříPadě, Že se Příjemce stane plátcem DPH v průběhu čerpáníneinvestičnínávratné finanční
výPomoci a Že se jeho právo uplatnit odpočet DPH při změně režimu podle 79 zDp{vztahuje
§
na zdanitelná Plnění hrazená vČetně příslušnéDPH z neinvestičnínávratné finančnívýpomoci,
je Příjemce povinen sníŽit výŠidosud Čerpanéneinvestiční návratné finanční
výpomoci o výši
daně z Přidané hodnoty, kterou je příjemce oprávněn v souladu s § 79 ZDpH uplatnit v prvním
daňovém přiznání po registraci k DPH.

3) V PříPadě, Že dojde k registraci příjemce k DPH a příjemce při změně režimu podle
§ 79 ZDPH
je oPrávněn aŽ po vyúČtováníneinvestičnínávratné finančnívýpomoci uplatnit nárok na
odPoČet DPH, jeŽ byla uhrazena z neinvestičnínávratné finančnívýpomoci, je příjemce

Povinen vrátit Poskytovateli částku ve výši uplatněného odpočtu DpH, který byl čerpán jako
uznatelný výdaj.

4| Pokud má Příjemce (plátce daně) ve shodě s opravou odpočtu podle 75 ZDPH, vypořádáním
§
odPočtu Podle § 76 ZDPH a úpravou odpočtu podle § 78 až § 78c ZDPH právo zvýšit ve lhůtě

stanovené ZDPH svŮj pŮvodně uplatněný nárok na odpočet DpH, který se vztahuje na
zdanitelná Plnění hrazená vČetně příslušnéDPH i neinvestičnínávratné finančnívýpomoci, je
Příjemce Povinen upravit a vrátit poskytovateli část neinvestiční návratné finančnírnipomoci
ve výŠiuplatněného odpoČtu DPH, a to do jednoho měsíce ode dne, kdy příslušný státní orgán
vrátil Příjemci uhrazenou DPH. Nevrátí-li příjemce takovou část neinvestičnínávratné finanční
výpomoci v této lhůtě, dopustí se porušenírozpočtovékázně ve smyslu ust. § 22 zákona
Č. Zsa/20a0 Sb., o rozpoČtových pravidlech územníchrozpočtů,ve znění pozdějšíchpředpisů.

článek Iv
Navrácení neinvestiční návratné finančnívrýpomoci a finančnívyúčtování

1)

Příjemce je Povinen nejpozději do 15.12.2022 vrátit poskytovateli zpět poskytnutou investiční
návratnou finanČnívýpomoc, a to ve výši 266.119,- Kč. Finanční prostředky budou vráceny na
ÚČet Č. 26483L297/030O, obce Brníčko.Vrácení investičnínávratné finančnívýpomoci ve
splátkách není povoleno.

2|

Příjemce je povinen nejpozději do t5.L2.2O22 zpracovat a doručit poskytovateli finanční
vYÚČtování poskytnuté investičnínávratné finančnívýpomoci (dále jen ,,vyúčtování,,),
Rozhodujícípro termín doručenívyúčtováníje záznam o doručenína podatelnu nebo do
datové sch rán ky poskytovatele.
VYÚČtování bude vyhotoveno na formuláři, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
VYÚČtování poskytnuté neinvestiční návratné finančnív,ýpomoci musí obsahovat:

3)
4|

3.1základní údaje o příjemci,
3.2 název projektu, na který byla neinvestičnínávratná finančnívýpomoc poskytnuta,
3.3 výši poskytnuté neinvestičnínávratné finančnívýpomoci,
3.4 vyúčtovánírnýdajů celého projektu v kč, které bude obsahovat
a) soupis vŠechskuteČně vynaložených výdajů hrazených z dotace poskytnuté
z Operačníhoprogramu Životní prostředí,
b) soupis vŠechvýdajŮ hrazených z neinvestičnínávratné finančnívýpomoci,
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D.

finanČních
finančníchprostředků se rozumí porušení povinnosti vrácení PoskYtnutých
kázně odPovídá Částce
prostředků ve stanoveném termínu. odvod za poruŠenírozPoČtové

prostředků,
neoprávněně použitých nebo zadržených finančních

:
článek vl
závazky a povinnosti příjemce v souvislosti s kontrolou,
účetniďvíma výkazní činností
o
poskytovatel je oprávněn provádět u příjemce kontrolu Podle zákona Č.3zolzaol Sb''
(zákon o finanČníkontrole),
finančníkontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonŮ
(kontrolní řád), ve znění
ve znění pozdějších předpisů) a zákona č.255lzat2 Sb., o kontrole
provedení kontroly dodrŽení
pozdějších předpisů. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli
výPomoci, Při této
účelua podmínek použitíposkytnuté neinvestiční návratné finanČní
požadovanou součinnost,
kontrole je příjemce povinen vyvíjet veškerou poskytovatelem
Článku 1l bodY
2\ V případě, že příjemce porušíněkterou z povinností uvedených v ustanoveních
pokud v žádosti o neinvestičnínávratnou
1) až 5) a článku vl bodu 1) této smlouvy nebo
poskytnutím neinvestiČnínávratné
finančnívýpomoc či v dalšíchpodkladech souvisejících s
nepravdivé nebo neúplné
finančnívýpomoci, které příjemce předloží poskytovateli, uvede
v takovém případě je přúemce
údaje, je poskytovatel oprávněn odstoupit o{ této smlouvy.
od smlouvy vrátit
povinen do 15 dnů ode dne doručenípísemného oznámení o odstoupení
NevrátÍ-li PřÚemce tato
poskytovateli všechna plnění, která obdržel na základě této smlouvY.
ve smYslu § 22 zákona Č,
plnění ve stanovené lhůtě, dopustí se porušení rozpoČtovékázně
rozpočtŮ, ve zněníPozdějŠÍchPředPisŮ,
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
realizován v souladu se vŠemi
3) příjemce se zavazuje zajistit, že projekt ,,Zábřežsko třídÍ" bude
poskytnutí dotace uzavřené mezi
podmínkami Rozhádnutí o poskytnutí dotace, Smlouvy o
předpisy EvroPské unie a Právními
příjemcem a Státním fondem životníhoprostředí, právními
prálp,rv českérepubliky. příjemce se zavazuje kdykoliv na požádání dodat PoskYtovateli
plnění takových podmínek a
informace a doklady, které lze rozumně požadovat k ověření
obcí,
ověření účelovostipoužitífinančníhoplnění poskytnutého
podmínek
4) příjemce je povinen informovat poskytovatele neprodleně o všech porušeních dotace
operačníhoprogramu životníprostředí a s tím spojených rozhodnutích PoskYtovateleje
obec
programu. Hrozí_li takovým porušením poskytovateli značná škoda,

1)

z

tohoto

oprávněna od této smlouvy odstoupit,

5)

je příjemce povinen uchovávat veškeré
Aby kontrola mohla být prováděna i po ukončeníakce,
po dobu 5 let od data
podklady a písemnosti potřebné k řádnému provedení kontroly
prostředkŮ dle Článku lV bod 1) a 2),
určenéhok navráceníposkytnutých finančních

6)

č, 563/1991 Sb,, o účetnictví,ve
Příjemce je povinen vést účetnictvív souladu se zákonem
ve svém ÚČetnictvířádné a oddělené
znění pozdějších předpisů. příjemce je povinen vést
tzn, řádně
sledování přijaté neinvestiční návrainé finančnívýpomoci od PoskYtovatele,
a nákladech, a o majetku Pořízeném
účtovato veškerých příjmech a výdajích, resp. o výnosech
analytické účty,příp, kódy s jednoznačnou
z neinvestičnínávratné finančnívýpomoci, vést
vazbou ke konkrétnímuprojektu,
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