Veřejnoprávnísmlouva

o poskytnutídotaceZ rozpočtu
obcena úhraduniíkladů
souvisejících
s provozemprodejnyčíslo01219Malá Bystřice
Nížeuvedenéhodne' měsícea roku uzavřely smluvnístrany
PoskÍovateldotace:
obec: Malá Bystřice
sídloobecního
úřadu:Malá Bystřice55' 756 27
IC:00304085
zastoupená:Ing. Miloslavem studenkou
TeL: 571 443 570
e-mail:starosta@malabyst
ce.cz
/dálejen obec/
Příjemcedotace:
Jednota,spotřebnídružstvove vsetíně
s i d | os:m e t a n o vl al l 0 , 7 5 5 ] ] V s e l í n
IČ 0003244|
DLČ CZ0003244|
zastoupené:
Ing'MiloslavemPavlíkem'předsedoupředstavenstva
PavlemMachalcem,členempředstavenstva
bankovníšpojení:
Komerční
banka,a's.,čísloúčtu
111851/0100
druŽstvoJezapsánov obchodním
lejstřikuKlajskéhosouduv ostravě,oddílDr)C(II, vložka
214
Íel.i57I 4|9 23o
e-mail:mpavlik@ednota-vs.cz
/dá|ejenDruŽslVo
tuto veř€jnoprávní smloulu o posk}'tnutídotacez řozpočtuobce
č|ánekI.
jen
ve smysluziikonač'128/'oooSb.,o obcích(obecnízřízení),
předpisů(dríle
ve zněnípozdějších
pÍavidlech
o
obcích..)'
zákona
č.
250/2000
Sb''
o
lozpočtových
územních
rozpočtů,
ve znění
,'zákon
pozdějšíchpředpisů(dále jen ,.zákon o rozpočtovýchpravidlech územníchrozpočtů..)
poskytrrje
obec DnrŽstw dotacive výšia na účeluvedenýv článkulII' tétosmloulY a Družstvotuto dotaci
přijímá.
Článeku.
Dnržstvoprovozujeplodejnupotravina smíšeného
zboŽína adreseMalá Bystřice 163, intemě
oaačenouč'01.219Malá Bystřice
ČlánekIII.
K zabezpečení
provozuprodejnyza účelem
zajištění
zásobovániob}^r'atel
obce a okolníchlokalit
potaviniířskýma spotřebním
zbožím,
zejména
zbožímdennípotřeby,se obec zavazujev roce20l8
posk}tnout Dlužstlu dotaci z rozpočtu obce. Uče1emposk}1nutédotace je částečnáúhÉda

,lezb}'tnýchprovozníchnákladůa sníŽení
ekonomickéztrátovostiplodejny za situace,kdy její
provozje vysocenerentabilÍí.
Výšedotacejesmluvněstanovena
na 80'000,-Kč (slovy:osmdesáttisíckoltu,l)
obec se zavazujeuhradit částkudotacedo 14 dnůod podpisutétosmloulY na účet
Družstva,
číslo
účtul1185U0l00'vs 201801221
výše dotacez řozpočtuobce stanovenátouto veřejnoprávnísmlouvouse vztahujena příslušný
kďendářnílok. Rozhodnýmobdobimpro nárok na poskÍnutídotaceje obdobíleden prosinec
2018.
ČlánekIv.
DruŽstvoplohlašuje,
žedotacipřijímáa zavazujese finanční
prostředkyvyužítv souladuse zněním
č1.III.tétosmlouvy'
v případě,Že nebudedotacevyuŽitana stanovenýúčel,
nevznikáDružstvuna dotaciprávnínifuoka
DřuŽstvoje povinnodotaciobci Wátit převodemna jejíúčet
a to nejpozdějido 30 dnůod tohoto
zjištění.
Dotaceneníposkytovánajako veřejnápodpora,neboťjejím posk}'tllutím
nedochií k ovlivnění
obchodumezi členskými
státyEvlopskeunle'
Za úěelemnáslednéveiejnop.ávníkontroly poskýnutédotacepodle zákona č. 320/2001Sb.
o Íinančni
kontlolev platnémzněni se Družstvozavazujenejpozdějido 31. 3' následujícího
roku
pisemnězplacovata předatobci vyúčtování
dotaceza předchozíkalendríiní
rok poskynutépodle
tétoveřejnoprávní
smlouvy.
čtánekv.
Družstvose zavazujezajistitpo celý rok provozprodejny,a to minimálněpo dobu 5 dnův týdnu
s výjimkoustátníchsvátkůa dnů,kdy musíby1prodejna
z provozních
důvodů
uzavřena.
V případěukoÍčeníprovozu prodejny,náleži Družstvu,jako příjemci dotace' alikvotní část
posk}tnuté
ročnídotacev příslušném
roce podle počtukalondářních
měsíců,
ve kter'ýchbyla tato
plodejnadruŽstvemplovozována.Zůstatekdotacese zavazujeDťužstvo
Wátit obci nejpozdějido
30 dnůod ukončení
provozuprodejny'
ČláíekvI.
K uzavřenítétoveřejnoplávní smlouvy o posk1tnuti dotacez lozpočtuobce udělilo souhlas
zastupitelstvo
obce svým usnesením
č' ...':.('<'c'11..''.''
na zasedánjzastupitelstva
drc 25. 7.
2018
ČlánekvII.
Tato veřejnoplávní
smlouvase uzavírána dobuu.čitouod 1' l ' 20l8 do 31' l2. 2018.
K zánikutétoveřejnoprávní
smlouvydochází:
l) Ukončenírn
provozuprodejny
2) Dohodousmluvníchstran

Změny a dodatky tétoveřejnoprávnísmlouly musí bý provedeny písemnouformou a musí bý
podepsánystatutámímizlástupcismluvníchstan.
Tato veřejnoprávnísmlouva je vyhotoveía ve dvou \Thotoveních,znj'chž každá smluvní strana
jednovyhotovení.
obdrží
Tato veřejnoprá\'nísmlouva byla sepsiinana zríkladěpravéa svobodnévůle, opráWění zásfupci
smluvníchstran smlou!'rrpřečetli,jejímu obsahulozumí a na důkazsoúlasu sjejím zněním
podpisy'
připojujísvojevlastnoruční

V MaléBystřici.
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ve vsetíně,
dne:8. 8.2018
druŽstvove vsetíně:
Jednota,spotřební
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