Veřejnoprávnísmlouva

o poskyhrutídotacez rozpočtuobce na trtrradunákladů
01219Ma1áBystřice
souvisejících
s provozemprodejnyčís1o
Nížeuvedenéhodne,měsícea roku uzavřely smluvnístany
PoskýoVateldotace:
obec; Malá Bystřice
sídloobecního
uřadu:MaláBystiice 55'15621
IC: 00304085
zastoupenií:Lucií Kotrlovou, DiS
TeI.:571443 5'10
e-mail:starcsta@malabyshice.cz
/dálejen obec/
Příjemcedotace:
Jednota,spotřebnídřužstvove vsetÍně
sídlo|smelano\a] l ]0, 755]] vselín
IČ:0003244I
DIČ CZ00O3244I
zastoupené:
Ing. FruntiškemJurčou generáInímředitelem
Komerční
banka"a.s.,čísloúčtu
11i851/0100
bankovníspojení:
je
dnržstvo zapsáÍlov obchodnímrejstříkuKrajskéhosouduv ostavě, oddílDr)oíII, vioŽka
214
te|.:5'11419 230
e'mail: fiurca@ ednota-vs.cz
/ďílejen Družstvo/
tuto veřejnoplávnísmlouvu o posk}tnutídotacez rozpočtuobce
ČlánekI.
předpisů(dálejen
ve smysluziákonač.128/2000sb., o obcích(obecníziízení),
ve zněnípozdějších
pravidlechúzernních
Ťozpočtů,
ve zÍění
zríkond
č.250/2000Sb.,o rozpočtových
,'zríkono obcích..),
pravidlechúzemních
posk}'tuje
pozdějších
předpisů(dále jen ''zákon o Iozpočtových
rozpočtů.')
III. tétosmlowY a DruŽstvo tuto dotaci
obec Družstlu dotaci ve výši a na účeluvedenýv člrínl'.u
přijímá'
článek II.
Družstvoplovozujeprodejnupotavin a smíšeÍrého
zbožína adreseMalá Bystřice 163, intemě
označenou
č.01.219Malá Bysťice
ČlánekIII.
provozuprodejnyza účelem
zásobováníob}.Vatel
obce a okolníchlokalit
K zabezpečení
zajištění
potravin.iiským
zboám, zejméÍa
zbožím
dennípoťeby,se obec zavazujev roce2019
a spotřebním
poskýnout Družstvu dotaci z lozpočtu obce' Učelem posk}'tnutédotace je částečnáúhrada

nezbytíých provozlích níkladů a sníženíekonomickéztrátovosti prodejny za situace' kdy její
plovozje lTsoce nelentabihí.
výše dotaceje smlu\alěstanovenana 80.000,-Kč (slo\T: osmdesáttisíckorun)
obec se zavazujeuhradit částkudotacedo 30 dnůod podpisu tétosmlourT na účetDťužsfva,
čísloúčtul1l851/0100'vs 201801221
výše dotace z rozpočtuobce stanovenátouto veřejnoprámí smlouvou se vztahuje na příslušný
kalendrířlírok' Rozhodn1firrobdobímpro fuírokna poskytnuí dotaceje obdobíleden prosinec
2019.
ČlánekIv.
Družstvoproblašuje,žedotaci pÍljifiá a zayazujese finančníprcstředky \,)'uŽítv souladuse zněním
čl.nI' tétosmlouly'
V případě,ženebudedotacev}užitana stanovenýúčel,nevzilcí Družstvuna dotaci právní írok a
DruŽstvoje povinno dotaci obci Wátit převbdem na její účeta to nejpozději do 30 dnůod tohoto
zjištění.
Dotace neÍíposkpovrínajako veřejná podpora, neboťjejím posk}'tnutímnedocházík ovlivnění
obchodumezi elensl)'misLáq El ropsLéunie.
Za účelemnáslednéveřejnoprávníkontroly posk}'tnuté
dotacepodle zákona č. 320/2001Sb.
o finanční
kontrolev platnémzněníse Družstvozavazujenejpozdějido 31. 3. následujícího
roku
písemnězplacovat a předat obci výčtování dotaceza předchozíka]enďířnílok poskrnuté podle
tétoveřejnopÍávnísmlouvy.
Článekv.
DruŽstvo se zaýaz je zajistit po celý rok provoz prodejny, a to minimálně po dobu 5 dnův týdnu
s výjirkou s1í1ních
svátkůa dnů,kdy musíbý prodejnaz provozníchdůvodůuzaviena'
v případě ukončeníprovozu prodejny, náIežíDIužst\'u,jako příjemci dotace, alikvotní část
posk}'tnutéloění dotace v příslušnérn
roce podle počtukalendráŤních
měsíců,ve kterych byla tato
plodejna družstvemprovozoviína.Zůstatekdotacese zaýazlje DnržstvoWátit obci nejpozději do
30 dnůod úončeníprovoguprodejny.
Článek\rI.
K uzavření této veřejnopráWí smlouly o posk}'tnutídotace z rozpočtu obce udě1ilo soúlas
dĎe24'6.2019
zastupiteistvo
obce s\".hnusnesením
č.8/6/2079
na zuedánízastupitelstva
ČlánekvII.
TatoveřejnopÍávní
smlouvase wavírána dobuurčitouod 1. 1.2019do 31' 12.2019.
K zániku tétoveřejnoplá\a1ísmlou\T dochází:
plovozu prodejny
1) t]končením
2) Dohodou smlur,níchstran
Změny a dodatky tétoveře,jnoprávnísmlouvy musí bý provedeny píseÍrnoufomou a musí být
podepsánystatutámímizástupci smlu\,níchstran'

Tato veřejnopráWí snlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních,znichž každá smluvní stana
obdržíjedno lyhotovení.
Tato veřejnoprá!Ťťsmlouva byla sepsiinana základě pravéa svobodné\'rile, oplávnění zástupci
smlu\aúchstran smloul,u přečetli,jejímu obsahu lozumí a na důkaz souhlasu sjejím zněním
připojují svoje vlasboťuční
podpisy.
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