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POskytovatel si r,l'hrazuje mo¾ nost po¾ adovat vráceru posk_vtnuté dotace. V pří padě z_ru¹ ení právnické
osoby pří jemce s likvidací v době trvání té to smlou\,y je pří jemce povinen o té to připravované
likvidaci poskytovatele předstihem pí semně inť ormovat a je povinen dotaci v celé vý¹ i vrátit na ú č et
poskytovatele před zabájení m ru¹ ení právnické osoby,.
12. Dotace je ve smyslu zákona č . 32aDOa1 Sb., o finanč ní kontrole ve veřejné správě, v platné m znění ,
veřejnou finanč ní podporou a vztahují se na ni v¹ echna ustanovení tohoto zákona.
1 3 . Proká¾ e-li se po poskytnutí dotace, ¾ e taí o naplňuj e znaky veřejné podpory dle č l. 87 a¾ 89 Smklulry o
zalo¾ ení evropské ho společ enstvi, zavazttje se pří jemce poskytnutou dotaci neprodleně vrátit zpět na
ú č etposkytovatele.
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Ukonč ení smlouvy
Smlouvu lze ukonč it na záHadě pí semné dohody obou smluvnich stran nebo pí semnou qýpovědí
Snrlouv,v, a.to zapodmí nek dále stanovených.
Poskytovatel mů ¾ eSmloul,u vypovědět jak před proplacení m, tak i po proplacení dotace.
Výpovědní m dů vodem je poru¹ ení povinností pří jemcem dotace stanovených touto Smlouvou nebo
obecně závaznými právní mi předpisy, které ho se pří jemce dopustí zejmé na pokud:
a) svým jednání m poru¹ í rozpoětovoukázeň dle zákona é ,25012000 Sb., o rozpoětových pravidlech
ú zemní chrozpoč tů ,ve znění pozděj¹ í chpředpisů ,
b) poru¹ í pravidla veřejné podpory,
c) je on sám, pří padně jako právnická osoba č i některá osoba tvoří cí statutámí orgán pří jemce
odsouzen/a za trestný č in, jeho¾ skutková podstata souvisí s předmětem podnikání nebo č innclstí
pří jemce, nebo pro trestný č in hospodářský, anebo trestný č in proti maietku ve smyslu zákona č .
40DOa9 Sb., trestní zákoní k, ve znění pozděj¹ í ch předpisli a zákona ě. 41812011 Sb., o trestní
odpovědnosti právnických osob, ve zněni pozděj¹ í chpředpisů ,
d) bylo zahájeno insolvenč ní ří zení podle z¾ kona č . 18212006 Sb., o ú padku a způ sobech jeho ře¹ ení .
ve znění pozděj¹ í chpředpisů ,
e) pří jemce uvedl nepravdivé , neú plné nebo zkreslené ú daje, na které se vá¾ e uzaví etú té to smlouvy,
0 je rr likvidaci,
g) změní právní fbrmu a stane se tak nezpů sobilým pří jemcern dotace pro danou oblast podpory,
h) opakovaně neplní pclvinnosti stanovené smlouvou, i kdy¾ byl kjejich nápravě vyz.vÉ n
poskytovatelem.
připadě
V
l}povědi té to smlour,y před proplacení m dotace, narok na vyplacení dotace nevzniká a
nelze se jej platně domálrat. V pří padě výpovědi smlouvy po proplacení dotace, se přrjemce zavazuje
poskytnuté peně®ní prostředky vrátitbezltotovostní m převodem na ú č etposkytovatelebez zbyteč né ho
odkladu. nejpozději v¹ ak do 15 dnů od doruč ení výpovědi.
výpověď smlouq, musí být uč iněna pí semně a musí v ní bý-t uvedeny dů vody její ho udělení .
Výpovědní lhů ta č iní ieden měsí c a zač ne bě¾ et od první ho dne měsí ce následují cí hopo měsí ci,
v něm¾ byla qýpověď doruč erra pří jemci dotace. Úri*y doruč ení pro irč ely té to smlouvy v¹ ak
nastávají i tehdy, pokud pří jemce svým jednánim nebo opomenutim doruč ení zmařil.
Uč inky r,ýpovědi nastávají dnem uplynutí rlýpovědní lhů ty za podmí nky, ¾ e pří jemce dotace vrátí
poskytnuté peně¾ ní prostředky před její m uplynutí m. Jinak k ukonč ení smlouly dojcle a¾
*rypt:řáďání m v¹ ech práv apovinností Smluvní ch stran.
Pří jemce je oprávněn tuto smloul,u kdykoliv pí semně vypovědět nejpozději v¹ ak do konce lhů ty pro
podání ryú č tování přič
, em¾ výpověď je ú č innádnem její ho doruč ení poskytovateli. V takové m
pří padě je pří jemce povinen vrátit poskytnutou č ástku dotace poskytovateli do 14 dnů ode dne
ú č innostivýpovědi.
Při ukonč ení smlourry dohodou je přfiemce povinen vratit bezhotovostní m převodem na ú č et
poskytovatele poskytnutou č ástku dotace, která mu ji¾ byla vyplacena, atobez zbyteč né ho odkladu,
nejpozději do 30 dnů ode dne donrč ení dohody podepsané oběma smluvní mi stranami, nedohodnou-li
se smluvní strany jinak.
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pří loha č . 1 smlouly o poskytnuti ú č elovéclotace z rozpoč tu dobrovolné ho svazku obcí

ponis pod:,orované č innosti
od roku 200]

Bať ově kanálu,
se zabýváme rozvojem a propagací cestovní ho ruchu na

t'ýkají cí se
provozujeme také Informač ní centrum Bať ova kanálu" kcle vyřizuieme Ye© keródotazY
elektronické Po© tYa hlavně
pť ovozu 113 t3ttr tr_rristické vodní cestě a to osobně, prostřednictví m
elektronickl.
se na rozvojových projektech, V té to
Dále pr.,,r.lzu_ielne internetový portál Bat'ova kanálu. Podí lí me
propagaci turistických mo®ností na Bat ově
obla_sti pintirle také roli iniciaEní . Sna¾ í mese o maximální
a veletrhy cestovní ho ť uchu,
_
kanálu l ¹ enli tlostupnými nástroji akce na vodní cestě, mé dia,iYstaly

sociá]ní sí tě apod.

cesty, samosprávami
Kt.tlrdinrrieme komunikaci mezi podnikateli, správcem vodní
státní ho dozoru,

a

orgánem

rrbce dobrovolné ho svazku obcí
Zaii¹ tění dostač ují cihomno¾ ství propagač ní ch materiálů pro č lenské
Obce pro Bať ů vkanál,

pra,idelná informovanost (1x za ětvftleti) starostů č lenských obcí na shromá®dění DSO- obce Pro
Bat'ů v kanál o č innosti Bat'ů v kanál o,p,s,
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