Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové
dotace

uzavřená dóle uvedeného dne, měsíce a roku,
dle ustanovení s 759 a nósl. zókona č. 500/2004 sb., správní řód,
v platném znění a
dle ustanovení $ 70a zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtoÚch pravidlech
územníchrozpočtů,v platném znění, takto:

Účastníci
obec Vraňany, se sídlem Vraňany č.37,277 07 Vraňany,
ntifi ka čn í číslo 002 37302, d a ňové i.č. czooz37 3o2,
bankovníspojení Moneta maney bank, a. s., pobočka Mělník, čísloúčtu1538L0549/0600,
zastoupené Martinem Chmelíkem, starostou,
dále jen,,poskytovatel"
id e

Nuovodent Mělník s.r.o. českobratrská 4o4/Io, Mělník 276oI,
provozovna Pražská 343/ 36, 27 6 oI Mělník,
identifikačníčíslo
07L66991 , daňové i. č. czo7L65991
bankovní spojení, 7l5-747o68o2t7l0t00 pobočka KB - Mělník
zastoupen Michaelem Cílkem, jednatelem,
dále jen ,,příjemce"

Preambule
Příjemce je poskytovatelem zdravotní péčev oboru stomatologie; příjemce počínajednem 1. ledna 2021
bude poskytovat v Mělníku pohotovostní stomatologické služby v rozsahu akutního ošetření
bolestivých případů- extrakce, ošetření zánětů a bolestivých případů zubního kazu a akutní
ošetření způsobenézlomením nebo poškozením protetických výrobků. Služba
stomatologické pohotovosti bude poskytována v sobotu, v neděli a ve státní svátky, vždy
v době od 8 do L6 hodin (8 hodin denně). Projekt zubní pohotovosti tvoří přílohu č. 1 této
smlouvy.

Příjemce oslovil obce v okresu Mělník a části okresu Litoměřice s návrhem finančníspoluúčastina
zajištění poskytování pohotovostní stomatologické služby s tím, že na základě předběžného
zájmu žádá každou obec o příspěvek ve rnýši Kč 25,- na jednoho obyvatele (dle stavu k 1.
lednu příslušnéhoroku) a rok. Pro období L. L. 2021' až 3L. prosince 2027 činípříspěvek na
jednoho obyvatele Kč 25,-.
1

Příjemce požádal poskytovatele o poskytnutí dotace na zajištění pohotovostní stomatologické služby, a
sice prostřednictvím své žádosti ze dne I'1I'2o2o splňující veškeré zákonné náležitosti na

tuto žádost kladené, které jsou stanoveny zejména V ustanovení 5 10a odst. 3 zákona
č. z5o/2ooo Sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů,v platném znění'

Na základě usnesení zastupitelstva obce Vraňany číslo16 ze dne 17.Lz.zozo uzavírajíúčastnícituto
smlouvu o poskytnutí účelovédotace z prostředků poskytovatele.

Poskytovatelje ve smyslu zákona č.128/2ooo Sb., o obcích, ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen ,,zákon
o obcích"), územnímsamosprávným celkem, ktený je v souladu s ustanovením 9 gs písm. c) a
ustanovením s 102 odst. 3 zákona o obcích oprávněn poskytovat dotace fyzickým nebo
právnickým osobám, a to na základě uzavření veřejnoprávních smluv o jejích poskytnutí.
Účastníci berou na vědomí, že sohledem na ustanovení 510a a následující zákona č.25o/2ooo Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění, má závazek, sjednaný touto
smlouvou, charakter veřejnoprávní smlouvy dle 5 159 a následující zákona č. 500/2004 sb.,
zákon správní řád, ve znění pozdějšíchpředpisů.

Předmět smlouvy
Na základě této smlouvy se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci účelovoudotaci ve výši 22.soo,-Kč
(slovy: dvacetdvatisícpětset korun českých).

Úeet dotace
Příjemce je povinen použítúčelovoudotaci dle článku této smlouvy výhradně k zajištění provozování
pohotovostní stomatologické služby a to v období od 1. 1'. zozl až 31. prosin ce 2o2I
Způsob poskytnutí dotace

a její vyúčtování

Poskytovatel poskytne příjemci účelovoudotaci uvedenou v čl' této smlouvy formou bankovního
převodu celé částky na bankovní účetpříjemce uvedený v záhlaví této sm|ouvy, a to ve lhůtě
do 15 dnů od podpisu této smlouvy.
Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli řádné vyúčtováníúčelovédotace dle čl. této smlouvy
nejpozději do 31. ledna 2022. Vyúčtováníbude obsahovat podrobný výčet jednotlivých
položek, na které byla účelovádotace použita, včetně kopií všech platebních (daňouých)
dokladů a stručný komentář o zvoleném způsobu využití dotace. Příjemce na vyžádání
poskytovatele předloŽí podrobné rozkrytí něktených výsledkových a rozvahorných účtů.
Příjemce se zavazuje v případě nevyčerpání celé výše účelovédotace dle čl. této smlouvy vrátit
poskytovateli nevyčerpanou část této účelovédotace bez zbytečného odkladu, nebo, pokud
to bude mezi účastníkyodsouhlaseno, nevyčerpanou část dotace použítpro následující
kalendářní rok; o takto užitou část dotace se snížídotace poskytovaná pro dalšíobdobí.
V případě návratu nevyčerpané části účelovédotace dle čl. této smlouvy převede příjemce příslušnou
částku na bankovní účetposkytovatele číslo15387054910600, vedený u Moneta maney
bank, a. s., pobočky Mělník.

*

Podpora de

minimis

r

Účastníci berou na vědomí a souhlasí s tím, že finančnípodpora poskytnutá podle této smlouvy je
považována za podporu de minimis dle Nařízení komíse (Es) č. 7998/2006 ze dne ]-5.
prosince 2006 o použitíčlánků87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněného v
Úředním věstníku Evropské unie L 37g,28. prosince 2006.

Příjemce bere na vědomí, že
se podpisem smlouvy stává, v souladu s ustanovení' s z písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o
finančníkontrole ve veřejné správě a o změně něktených zákonů, ve zněnípozdějších
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při rnýkonu finančníkontroly prováděné v
souvislosti s úhradou zbožínebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční
podpory,
záznamy o individuálních podporách de minimis je nutno archivovat po dobu deseti účetních
let ode dne jejich poskytnutí,

záznamy o individuálních podporách de minimis musí obsahovat všechny informace
prokazujícísplnění podmínek Nařízení Komise č' 360/2012.

Účastníci deklarují, Že poskytování stomatologické pohotovosti představuje službu obecného
hospodářského zájmu ve smyslu rozsudku Evropského soudního dvora ve věci Altmark (C-

208/00).

Porušení rozpočtovékázně
Porušenímrozpočtovékázně

je každéneoprávněné použitínebo zadrženípeněžníchprostředků

příjemcem poskytnutých jako účelová dotace z rozpočtu poskytovatele.

Neoprávněným použitímpeněžních prostředků podle článku této smlouvy je jejich použití, kteným byla
porušena povinnost stanovená touto smlouvou, právním předpisem, přímo použitelným
předpisem Evropské unie nebo při poskytnutí peněžníchprostředků podle zvláštního
právního předpisu. Dnem porušenírozpočtovékázně je den, kdy byly poskytnuté peněžní
prostředky neoprávněně použity nebo den jejich připsání na účetpříjemce u dotací
poskytovaných zpětně. Za neoprávněné použitípeněžních prostředků se pro účelytéto
smlouvy považuje zejména jakékoliv porušenípovinnosti příjemce, která souvisí s účelem
uvedeným v článku této smlouvy, dále téži jakékoliv neprokázání způsobu a účelu,na ktený
byly finančníprostředky dle článku této smlouvy použity.

Zadrženímpeněžních prostředků podle článku této smlouvy se rozumí porušení povinnosti vrácení
poskytnutých prostředků ve stanoveném termínu; dnem porušení rozpočtovékázně je v
tomto případě den následující po dni, v němž marně uplynul termín stanovený pro vrácení
poskytn utých prostřed ků.

Příjemce je povinen v případě porušení rozpočtové kázně provést odvod ve výši neoprávněně použitých
prostředků v souladu s ustanovením 5 22 zákona č.25o/z0oo Sb., o rozpočtových pravidlech
územníchrozpočtů,v platném znění. Poskytovatel si vyhrazuje právo určit kone
nou výši odvodu dotace, kterou je příjemce v důsledku porušení rozpočtovékázně povinen vrátit.

Pro stanovení konkrétnívýše odvodu dotace za porušení rozpočtovékázně včetně příslušenstvíse
uplatní postup podle ustanovení 5 22 zákona č. 25ol2o0o Sb., o rozpočtových pravidlech
územníchrozpočtů,v platném znění.

V případě prodlení s odvodem za porušenírozpočtovékázně je příjemce povinen zaplatit penále ve výši 1
promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do uýše tohoto odvodu' Penále
se počítáode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušenírozpočtovékázně, do dne

připsání peněžních prostředků na účetposkytovatele' Penále, jehož celková výše v
jednotliých případech nepřesáhne L 000 Kč, se neuloží.

V souladu s ustanovením 9 22 odst. 9 písm. a) zákona č. z5o/200o Sb., o rozpočtových pravidlech
penále
územníchrozpočtů,v platném znění rozhoduje
uloženíodvodu dotace
v samostatné působnosti podle článkůa této smlouvy Městský úřad Mělník. odvod a penále

o

a

lze uložit do 10 let počítanýchod 1. ledna roku následujícího po roce, v němž došlo k
porušenírozpočtovékázně.

částečn'1 či úplný odvod dotace v důsledku porušení rozpočtovékázně nezbavuje příjemce jakýchkoliv
povinností plynoucích pro něho z ostatních ustanovení této smlouvy.

V případě, Že bude vůčiposkytovateli dotace ze strany kontrolních či auditních orgánů ČR nebo

ES

uplatněna jakákoliv finančnísankce, jejíŽ uloženímá prokazatelně svůj původ v nesplnění
povinnosti, kterou tato smlouva ukládá příjemci dotace, je poskytovatel dotace oprávněn
uplatnit na příjemci nárok úhradu této sankce v plné výši a příjemce ýslovně zavazuje tento
nárok uhradit.

Ukončenísmlouvy
nebo písemnou výpovědísmlouvy ze strany
Smlouvu lze ukončit na základě písemnédohody účastníků

poskytovatele dle ustanovení

s

166 odst. 2 zákona č.5oo/2004 Sb., správního řádu,

v platném znění, a to za podmínek dále stanovených.

Při ukončenísmlouvy dohodou je příjemce účelovédotace povinen tuto vrátit formou bezhotovostního
převodu na bankovní účetposkytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do 15 dnů od účinnostidohody o ukončenísmlouvy,nedohodnou-li
se její účastnícijinak.
Dohoda o ukončenísmlouvy nab'ivá účinnostipodpisem oběma účastníky,avšak pouze za předpokladu,
že došlo k platnému vypořádání všech závazků z této smlouvy, včetně vrácení finančních
prostředků podle článku této smlouvy.

Poskytovatel dotace můžesmlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace.
Výpovědním důvodem je jakékoliv porušení povinností příjemce dotace stanovených touto
smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména
pokud:
srným

jednáním porušírozpočtovou kázeň,

nedodržírozpočet nebo časový a finančníharmonogram realizace projektu,
porušípravidla podpory de minimis,

změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou oblast
podpory,

je on sám, případně jako právnická osoba či některé z osob tvořícíchstatutární

orgán

příjemce dotace pravomocně odsouzen/a za trestný čin, jehož skutková podstata
jakkoliv souvisí s přijímáním dotací, s předmětem podnikání nebo činnostípříjemce
dotace, dále i pro jakýkoliv trestný čin proti majetku či hospodářský trestný čin
(uvedený v Hlavě V. a Vl. zákona č. 4o/2oa9 Sb., trestního zákoníku, v platném znění),

nedodržíjakékolivzávazné termíny stanovené v této smlouvě,
učiníbez souhlasu poskytovatele takové právní jednání, které je tímto souhlasem dle této
smlouvy nebo podle obecně závazných právních předpisů výslovně podmíněno,

je pravomocně rozhodnuto o jeho úpadku, o prohlášení konkurzu nebo o jeho

zrušení

s likvidací,

přes písemnou výzvu poskytovatele dotace nezanechá porušování svých povinností
stanovených touto smlouvou, Vobecně závazných právních předpisech čn a es, příp.
neodstraní následky porušeníve lhůtě mu k tomuto stanovené poskytovatelem,

v

žádosti o poskytnutí dotace, čestnémprohlášení nebo ve vyúčtovánídle článku této
smlouvy uvede zkreslené nebo zcela nepravdivé údaje či informace.

V případě výpovědi této smlouvy před proplacením dotace nárok na vyplacení dotace příjemci nevzniká a
nelze se jej platně domáhat. V případě rnýpovědi této smlouvy po proplacení dotace se
příjemce zavazuje poskytnuté finančníprostředky vrátit formou bezhotovostního převodu na

bankovní účetposkytovatele, uvedený v záhlaví této smlouvy, bez zbytečnéhoodkladu,
nejpozději však do 15 dnů od ukončeníplatnosti této smlouvy.

Výpovědní lhůta činíjeden měsíc a počne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž
byla výpověd' doručena příjemci. Úeinty doručenípro účelytéto smlouvy však nastávají i
tehdy, pokud příjemce svým jednáním či opomenutím doručenívýpovědi jakkoliv zmařil'
V takovém případě se výpověd'považuje za doručenou třetí pracovní den po jejím odeslání
poskytovatelem příjemci.
Zrušení smlouvy podle ustanovení 5 167 zákona č.50o/2oo4 Sb., správního řádu, v platném znění, strany

nesjednávají'

Veřeinoprávní povinnosti účastníků

*

Uzavření této smlouvy (resp' poskytnutí dotace) bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce
Vraňany č. 16 ze dne L7.L2.2o2o'

Příjemce bere v'ýslovně na vědomi, že poskytovatel má podle ustanovení 5 2 odst. 1 písm. b) zákona
č.34ol2ot5 Sb., o registru smluv, charakter subjektu, s nímžuzavřené soukromoprávní
smlouvy, jakož i smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finančnípomoci podléhají
povinnému zveřejnění postupem a za podmínek podle tohoto zákona.
Příjemce je srozuměn a výslovně a bezvýhradně souhlasí s tím, že úplnéznění této smlouvy včetně všech
příloh bude zveřejněno v registru smluv, postupem
za podmínek podle zákona

a

č.340/2o75Sb., o registru smluv, vplatném znění' Příjemce bere rovněž na vědomí, že
registr smluv je veřejně přístupný informačnísystém veřejné správy, jehož správcem je
Ministerstvo vnitra, ktený sloužík uveřejňování smluv podle zákona č.34o/2o].5 Sb., o
registru smluv a umožňuje bezplatný dálkový přístup.

Účastníci výslovně prohlašují, že veškeréinformace, údaje a skutečnosti obsaženév této smlouvě
nepovažujísamostatně ani v jejich souhrnu za informace, které nelze poskytnout nebo
zveřejnit při postupu podle předpisů upravujícíchsvobodný přístup k informacím, tedy
zejména obchodní tajemství (ve smyslu ustanovení 5 504 zákona č.89l20L2 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění), bankovní tajemství (ve smyslu ustanovení 5 38 odst. 1 zákona
č.2L/L99z Sb., o bankách, vplatném znění) a utajované informace (ve smyslu příslušných
ustanovení zákona č.4t2/2oo5 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní
způsobilosti, v platném znění) a udělují svůj výslovný souhlas k jejich zveřejnění bez
stanovení jakýchkoliv dalšíchpodmínek.

Poskytovate| se zavazuje zaslat tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru
smluv bez zbytečnéhoodkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavřenítéto smlouvy.

Příjemce se zavazuje ověřit, zda byla povinnost poskytovatele dle článku této smlouvy řádně splněna.
Není-li povinnost poskytovatele dle článku této smlouvy řádně a včas splněna, zavazuje se
příjemce zaslat tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru
smluv sám a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nesplnění povinnosti poskytovatele dle
článku příjemce dozvěděl, nejpozději však do tří měsícůode dne, kdy byla tato smlouva
uzavřena.

*

Závérečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti okamŽikem podpisu oběma účastníky.Podmínkou nabytí účinnostitéto
smlouvy je její řádné zveřejnění v registru smluv postupem podle příslušnýchustanovení
zákona č.34o/2oI5 Sb., o registru smluv, v platném znění.
Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým
v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z
povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, Že tuto

část nelze oddělit od ostatních ustanovení této smlouvy' Účastníci se pro tento případ
zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit bezvadným, které bude v nejvyššímoŽné
míře odpovídat obsahu a účeluustanovenívadného.

Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídípříslušnými ustanoveními zákona č.
50o/2oo4 Sb., správního řádu, v platném znění a zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění. V ostatním se tato smlouva řídíobecně závaznými právními
předpisy.
Účastníciprohlašují, že jsou plně svéprávní, že právní jednání spojená s uzavřením této smlouvy učinili
svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísni ani za jednostranně nevýhodných
podmínek, že s obsahem smlouvy se řádně seznámili, porozuměli mu, souhlasí s ním a na
důkaz toho smlouvu podepisují.
Tuto smlouvu je možnéměnit pouze písemnou dohodou smluvních stran Ve formě číslovanýchdodatků.
Tato smlouva je uzavřena ve dvou vyhotoveních, z nichž každý z účastníků
obdržíjednovyhotovení.

Ve Vraňanech dne L4.1'.2o21'

ník s.r.o.

Martin Chmelík,
starosta obcqVraňany
i

