Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
uzavřená podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, mezi:

Obec Nelahozeves
se sídlem obecního úřadu Školní 3, 277 51 Nelahozeves
IČO: 00237094
zastoupena Jakubem Bryndou, starostou
(dále jen „poskytovatel“)
a
Jméno a příjmení: ………………………………………………….
Datum narození: ……………………………………………………
Adresa bydlište: …………………………………………………….
(dále jen „příjemce“)

Článek I.
Předmět smlouvy
1.1.

Splní-li příjemce podmínky stanovené v dotačním programu obce Nelahozeves „podpora
třídění odpadu“ (dále jen „dotační program“), poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci
dotaci v níže sjednané výši a příjemce se zavazuje tuto dotaci použít pouze ke sjednanému
účelu a splnit další povinnosti plynoucí pro něho z této smlouvy a dotačního programu.
Článek II.
Účel dotace

2.1.

Dotace je poskytována v souladu s dotačním programem za účelem podpory třídění
odpadu a snižování objemu produkce komunálního odpadu formou motivačního příspěvku
plátcům poplatku za odpady, kteří v průběhu sledovaného kalendářního roku nevyužijí
všechny termíny svozu komunálního odpadu a bioodpadu z nádob o objemu 120 a 240 litrů
(dále jen „akce“).
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Článek III.
Výše a termín vyplacení dotace
3.1.

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve výši specifikované v žádosti, a to nejpozději do
konce února nadcházejícího roku. Výše poskytnuté dotace bude vypočtena dle následující
tabulky a podmínek:
a) Výše dotace = (počet objednaných neuskutečněných výsypů komunálního odpadu *
bonus dle objemu nádoby na komunální odpad) + (počet objednaných neuskutečněných
výsypů bio odpadu * bonus dle objemu nádoby na bio odpad)

3.2.

i.

bonus pro nádobu na komunální odpad o objemu 120 l je stanoven na 25 Kč za
neuskutečněný výsyp

ii.

bonus pro nádobu na komunální odpad o objemu 240 l je stanoven na 33 Kč za
neuskutečněný výsyp

iii.

bonus pro nádobu na bio odpad o objemu 120 l je stanoven na 13 Kč za
neuskutečněný výsyp

iv.

bonus pro nádobu na bio odpad o objemu 240 l je stanoven na 20 Kč za
neuskutečněný výsyp

v.

počet realizovaných výsypů ročně pro komunální odpad je minimálně 17 vývozů

vi.

počet realizovaných výsypů ročně pro bio odpad není stanoven; převýší-li bonus
poplatek za plátcem zvolený tarif, je bonus poskytnut maximálně do výše
poplatku

Dotace bude poskytnuta formou bezhotovostního bankovního převodu na účet příjemce
č. ……………./………….., vedený u ………… banky a. s., a to do 30 dnů od vyúčtování nákladů na
svoz odpadů a vyúčtování počtu objednaných neuskutečněných výsypů, nejdéle pak do
konce února nadcházejícího roku.
Článek IV.
Souhlas s monitorováním, shromažďováním a zpracováním údajů

4.1.

Za účelem provedení vyúčtování výše dotace podle čl. 3 tímto příjemce souhlasí s tím, aby
poskytovatel monitoroval počet provedených výsypů nádob evidovaných k nemovitosti
plátce, tyto údaje shromažďoval a zpracovával tak, aby mohl po skončení sledovaného
kalendářního roku vyčíslit výši dotace.

4.2.

Odvolání souhlasu dle čl. 4.1 této smlouvy je důvodem pro neposkytnutí dotace.
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Článek V.
Závěrečná ustanovení
5.1.

Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě výslovně neupravená se řídí
dotačním programem a příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, správním řádem a přiměřeně též občanským zákoníkem.

5.2.

Poskytnutí dotace za podmínek stanovených v dotačním programu bylo schváleno
Zastupitelstvem obce Nelahozeves, usnesením č. 8/3/2018 ze dne 19. 03. 2018.

5.3.

Příjemce bere na vědomí, že tato smlouva, jakož i další dokumenty s plněním této smlouvy
související, které má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou informacemi, které je
poskytovatel povinen poskytnout žadatelům, popř. zveřejnit, na základě zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

5.4.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží
každá ze smluvních stran.

5.5.

Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si
smlouvu před jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají
svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

V Nelahozevsi dne ………………………………………..

V Nelahozevsi dne ……………………………………....

……………………………………………………………………..
poskytovatel

………………………………………………………………….....
příjemce
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