
Smlouva o podpoře provozu prodejny
v obci Bartošovice v Orlických horách - Neratov

1. Obec Bartošovice v Orlických horách
IČ: 0027469I
se sídlem: Bartošovice v Orlických horách č.p. 35
517 61Rokytnice v Orlických horách

zastoupená: starostou ing. Lubošem Tylšem
(na straně jedné dále jen jako ,,Obec")

a

Sdružení Neratov, z.s.
IČ 46456970, DIČ : CZ4645697 0
Se sídlem: Bartošovice v Orl.h. 84,
5I7 6l Rokytnice v Orlických horách
zastoupené Janou Němcovou, předsedkyní Rady spolku
Číslo účtu: 12 42 34 53 99 / 0800 (Česká spořitelna)
(na straně druhé dále jen jako,,Provozovatel")

I.
úvodní ustanovení

Provozovatel je organizací, která v obci Bartošovice v Orlických horách - Neratov
provozuje prodejnu potravin a smíšeného zboži v , objekt občanské vybavenosti, postavené
na pozemku 22ll v k.ú. Neratov v Orlických horách (dále jen jako ,,Prodejna").
Majitelem budovy č.p. 86, ve které se Prodejna nachází,je provozovatel.

Obec Bartošovice v Orlických horách mázájem na tom, aby Prodejna, uvedená v čl. I. odst.
l této smlouvy, byla zachována, nebot'zajišt'uje možnost nákupu potravin a smíšeného
zboží pro občany Obce a okolí, kdy provoz Prodejny mávýznampro rozvoj Obce a doplňuje
základní služby v Obci a je jedním z důležiíých faktorů pro stabilizaci a růst počtu obyvatel
v Obci a pro cestovní ruch v oblasti. Z toho důvodu Obec požádala Královéhradecký kraj o
poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje v programu Podpora
provozu prodejen na venkově - 20RRD10, název projektu: Podpora prodejny smíšeného
zboží v Neratově, které bylo vyhověno. Tato smlouva bude přílohou Smlouvy o poskytnutí
dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 20RRD10-0012, která bude uzavíena
mezi Obcí a Královéhradeckým krajem, jejimž předmětem bude poskytnutí účelové
neinvestiční dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na financování výdajŮ
vynaložených na podporu Prodejny ve výši 50 000,- Kč. Obec tuto dotaci ve výši 50 000,-

Kč a dále částku ze svého rozpočtu ve výši 50 000,- Kč, tj. částku v celkové výši 100 000,-

Kč použije na finanční podporu Prodejny. Tato smlouva je uzaviránaza účelem dohodnutí

konkrétních podmínek podpory Provozovny ze strany Obce.
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Finanční podpora

l. Poskytovatel se zavazuje, že bude vobci Bartošovice vOrlických horách - Neratov

provózovat Prodejnu potravin a smíšeného zboží s nabídkou mlékárenSkých výrobkŮ
masných výrobků auzeniny, ovoce aze\eniny, pekařských výrobků, drogistiCkého zbOžÍ,

domácích potřeb a dalšího, a to nejméně do 3l. 12.2020.
2. Zapodmínky splnění závazku Provozovatele, sjednaného věl. II. odst. 1 této smlouvy,

obec poskytne Provozovateli příspěvek na provozní náklady Prodejny jmenovitě na

mzdové náklady, úhrady energií a služeb zarok2020.
Zaúěelem uvedeným v čl. II. odst. 2 této smlouvy Obec poskytne
příspěvek ve výši 100 000,- Kč.
Finanční příspěvek bude Provozovateli převeden na jeho béžný
spořitelny, č.ú. 12 42 34 53 99 / 0800,

III.
Podmínky použití podpory

Finanění příspěvek (podpora) bude Provozovate|i poskytnuta pouze v případě, že bude po

celý kalendářní rok 2020 provozovat v obci Bartošovice v Orlických horách - Neratov
prodejnu potravin se smíšeným zbožim,jak je sjednáno v čl. I. odst. l a v čl. II. odst. l této

smlouvy.
Provozovatel se zavazuje použít finanční příspěvek k účelu, pro který byl poskytnutý a
odpovídá za jeho hospodárné, účelné a efektivní využit|
Provozovate| zajistí ve svém účetnictví nebo daňové evidenci řádné vedení a viditelné
oznaěení originálních účetních dokladů prokazujících použití finančního příspěvku dle této
smlouvy a vsouládu soo-ecně platnými předpisy, zejména zákonem č.563/l991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

IV.
Kontrola a vyúčtování podpory

1. Provozovatel je povinen předložit kompletní vyúčtování dotace v termínu nejpozději do
17.12.2020.
V případě, že Provozovatel poruší touto smlouvou stanovené podmínky, nebude mu
fi nanční příspěvek vyplacen.
Provozovatelje povinenbez zbytečného odkladu informovat Obec o všech skutečnostech,
které mají vliv na možnost použití finaněního příspěvku (zánik Provozovatele, změna
názvu, změna bankovního spojení, sídla či adresy, zahájení insolvenčního Yizení, apod.).

v.
Sankce

1. Nesplní-li Provozovatel informační povinnost dle čl. IV. této smlouvy, či nepředloží-li
v poskytnuté lhůtě doklady o využití poskytnutých finančních příspěvků, je povinen
poskytnuté finanční příspěvky vrátit do 30 dnů ode dne doručení výzvy Obce k vrácení
finančního příspěvku.
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Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech anabýváplatnosti a účinnosti dnem podPisu

oběma smluvními stranami.
Smluvní strany podpisem stvrzují, že smlouva byla sepsánanazák|adě pravdivých ÚdajŮ,

podle jejich svobodné avážné vůle a že se seznámily s obsahem smlouvy a souhlasí s ním.

V Bartošovicích v O.h. dne 23.6.2020 V Neratově dne 23. 6,2020
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