Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace


Na základě usnesení Zastupitelstva obce Horní Lhota ze dne 14.02.2022 č.191/20/2022  a Zastupitelstva obce Sehradice ze dne 24. 11. 2021, č. 07/09/24.11.2021, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Článek I.
Smluvní strany

	Obec Sehradice

Sehradice 64
763 23 Dolní Lhota
IČ 00568724
zastoupená starostkou Silvií Pospíšilovou
/ dále jako „poskytovatel“/

a

	Obec Horní Lhota

Horní Lhota 27
763 23 Dolní Lhota
IČ 00568554
zastoupená starostou  Ing. Josefem Šenovským
/ dále jako „příjemce“/


Článek II.
Preambule

1.  Obec Horní Lhota je provozovatelem veřejného pohřebiště Obce Horní Lhota umístěného na pozemku p.č.1634/2, k.ú. Horní Lhota u Luhačovic. 

2.  Veřejné pohřebiště slouží k pronajímání míst pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů či hrobek, pro ukládání zpopelněných lidských ostatků v urnách především zesnulých občanů Horní Lhoty, Dolní Lhoty a Sehradic. 

3.  První etapa – rekonstrukce páteřní komunikace, dešťová kanalizace a osvětlení byla realizována jíž v roce 2018 nákladem 2 401 419,- Kč s dotací Ministerstva zemědělství 700 000,- Kč.
4.  Druhá etapa spočívá v realizaci úprav chodníků mezi hroby a výsadbě nové zeleně v místech mezi páteřní komunikací a hrobovými místy. Původní betonové chodníky staré takřka 50 let byly ve značně dezolátním stavu, stav rozpraskání hrozil nebezpečím úrazu při chůzi.  Celkové náklady obnáší 1 934 664,24 Kč, z toho na chodníky 1 722 226,11Kč a na zahradní úpravy 212 438,13 Kč.  Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj činí 500 000,- Kč, Požadovaný příspěvek na realizaci z obce Dolní Lhota činí 300 000,- Kč, příspěvek z obce Sehradice 300 000,- Kč.

Článek III.
Účel dotace

1.   Předmětem této smlouvy je poskytnutí investiční finanční podpory z rozpočtu obce Sehradice ve formě dotace (dále jen „dotace“) jakožto příspěvek na opravu chodníků mezi páteřní komunikací a hroby a terénní a sadové úpravy dle bodu 4. článku II.
2. Příjemce dotaci přijímá se závazkem použití poskytnutých finančních prostředků v souladu s předpisy a podmínkami této smlouvy.
Článek IV.
Výše dotace

1.  Výše dotace je stanovena na základě podané žádosti a na základě schválení Zastupitelstva obce Dolní Lhota ve výši 300 000,- Kč, slovy „tři sta tisíc korun českých“.


Článek V.
Způsob úhrady dotace

1.  Dotace bude poukázána na účet příjemce dotace do 15 dnů po podpisu této smlouvy.



Článek VI.
Kontrola použití finančních prostředků

1. Poskytovatel provede kontrolu správného použití finančních prostředků:

1.1. Kontrolou daňových a účetních dokladů prokazujících pořízení investice.

1.2. Fyzickou kontrolou pořízeného investičního majetku.


Článek VII.
Závěrečná ustanovení

1.  Tato veřejnoprávní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2.  Vztahy touto veřejnoprávní smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
3. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. 
4. Smluvní strany prohlašují, že tato veřejnoprávní smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.




V Sehradicích :        	               V Horní Lhotě:



………….…………                              ..…..…………….………… 
Silvie Pospíšilová                                  Ing. Josef Šenovský 
starostka obce Sehradice                      starosta obce  Horní Lhota                          

