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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

:ákonu č. 250l'20()0,Sb., rl rozpočítlt1',cltpruvitllech ú:enlnícll ro:počííi,s\ 85 zákona c'. 128/2000 Sb., o
ohcích a § l59 a nú,sl, :úkonu č. 500,/2()01 Sb., ,sprrivního řátttt
u:ayřená nížetn,edeného dne. ntěsíce a rok.t
tlt,,: i
,s

nt l ul, rt ítt t i,s l r a n u ln

i

()bec Dříteč
se sídlem: Dřítečl ]6. 533 05 Dříteč

lČo:00273546

Bankovníspojení: Československá obchodrlí banka, a.s., čísloúrčtu:260 339 9l610300
zastou pena : Jozefenr Petretlcem. starosto
dále také jako ..poskytovate|"
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SH ČMS - Sbor dobrovo|ných hasičůDřítcč
pobočný spolek zapsaný ve spo|kovén rejstříku vedeném Městskýnl soudem v Praze, oddíl L, vložka
34 633
se sídlern Dříteč121, 533 05 Dříteč
zastoupený Ottou Viterrrou, starostou sboru

IC:65668166
Název bankovního ústavu: Poštovrrí spořitelna a.s,
Bankovní spojení: Č.účtu:178441 I92l0300
Emai l,korrtakt: o.viterna@centrun].cz
dá le

také.jako,.příjemce"

čtánetr l.
Předmět smlourry, účeldotace
1.

2.

Předmětem této smlouvy je poskytrrutí peněžníchprostředků ze slrany poskytovatele přijemci na
základě jeho individuální žádosti z rozpočtu obce Dříteč ve formě dotace (dále,.dotace") na účel
stanovený a lrrčený v odst. 2 tolroto článku snrlouvy.
Příjemce dotace je povirien použítdotaci na činnost sboru dobrovolných hasičův obci Dříteč
vroce 2018 (v souladu se žádostí),a to zejnréna na chod sboru - nákup výstroje, podpora

mladých hasičů,nákup PHM, náhradních dílůapod. (dá|e také jako ,,Cinnost"). PoskytnLrté
finančníprostředky musí být použity pouze v souladu s písemnou žádostí příjemce.

Poskytovatel si v této souvislosti vylrrazuje. že dotace nesmí být použita k úhradě darů a výdajů,
které nesouvisejí s činnostípříjemce.
J.

Příjenlce dotaci přijímá azavazuje se, že Činnost bude realizovat na svou vlastní zodpovědnost, v
souladu s právrrími předpisy, podrnínkarni této smlouvy, když je povinen plnit povinnosti pro
něho z této smlouvy vyplývající.

čtánek II.
Výše a způsob čerpánídotaceo časovépoužitídotace

1.

Poskýovatel poskytne příjemci dotaci ve výši 40.000,- Kč (slovy: čtyřicettisíckorunčeských) a to
do 30.4.20l8.

2.

Dotacc btrde poskyttruta fortrrou bezhotovcrstního barlkovrlíIlo př-evodu lla ítčctpříjernce uvedenÝ
v záltlaví této sI-nlouv1,.

3.

Příjerlce jc povinen vyčerpat dotaci v souladu s ítčelernstanovetrýltt touto snllotrvou ne.ipozději
do l 5. l2.20l 8.

4. V

případč, že pr'íienrce použije ílrtarlčIlíprostředk),, v rozporu stouto slllouvou nebo ncl,yčerpá
r,šechnv poskytnuté finatičníprostřeclky na stanovetlý účelnejpozdě.ji do ]5.12.2018, je povitlen
vrátit posk1,,tovirteli 1akové firrančníprostředky bezhotclvostním bankovnínl pi,evodem na ťtčet
poskytovatele uvedený v záhlaví této srnlouvy a to nejpozději do 30 dnů od doručenípísenrné
výzvy, poskytovatele k.iej ich vráccttí.

Článek III.
Vvúčtovánía vl,pořádání dotace

l.
2,

Příjerrrce je povinen předložit poskytovateli přehledné vyúčtovánípoužitícelkově poskytnuté
dotace nejpozději do l5.12.20l8.

K vyúčtovárlíje příjernce povinen předložit v jednom vyhotovení fotokopie účetníchdokladů.
t}kajícíchse vytržitíposkytnLrté dotace. Úeetllí dokladv budou doIoženy výpisy z bankorního
účtu,výpisy z pokladrrího deníkLr apod.. z nichž bude zř,e.imé, že účetnípříjmovv doklad
(poskytnutí dotace) a úrčetnídoklady výdajové byly zaúčtoványa využity na poskl,tnr.ttou dotaci.
Doklady prokazující použitídotace v souladu se smlouvou se nesmí dublovat. příjenlce ncst"ní
předložit duplicitně použitelnédoklady.

J.

V případě, že příjernce rredodržíterrlín předložení vyúčtovárrídotace, nepoužije poskl,tttutolt

dotaci ke stanovenému účelu,má poskytovatel právo požadovat vrácení dotace v plné výši rrebo
v.iejí části. Příjernce dotace je v tomto případě povinen vrátit poskytnuté peněžní prostředky nebo
jejich část do 30-ti dnů po výzvě poskytovateli dotace.

Článek IV.
Kontrola, sankce
1.

2.

Poskl,tovatelje v souladu se zákonerrl č.3201200l Sb., o finančníkontro|e ve veřejné správě a o
znlěně některý,clr zákonů, ve zlění pozdějších předpisťr, oprávněn provádět u příjemce kontrolu
účetnictl,í.případně dalších skutečnostíosvědčujícíclrdodržování ustanovení této smlouvy.
Př,íjernce je povilren poskytnout poskytovateli veškeror"r nutnou součinnosti při provádění
kontroly.
Příjenrce podpisenr této smlouvy bere na vědomí, že každéporušenípovinností podle této
smlouvy je považováno za porušení rozpočtovékázně dle ustanovení § 22 zákona č.25012000
Sb,. o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů,ve znění pozdějších předpisů, a poskytovatel

je
_).

4.

oprávněn požadovat úhradu odvodu za porušení rozpočtovékázně ve výši neoprávněně

použitých nebo zadržených prostředků.
Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtovékázně je příjemce povinen zaplatit penále ve ýši
1 promile z částky odvodu zakaždý den prodlení, nejvýše l,šak do ýše tohoto odvodu.
V případě závažného porušenísnrlouvy ze strany příjemce je poskytovatel oprávněn snl|ouvu
vypovědět a to ve lhůtě 2 měsíců,která počne běžet dnern následr,rjícím po dni, kdy byla písenrná
a odůvodněná výpověd'ze strany poskytovatele příiemci doručena. Příjemce je pak povinen vrátit
poskytnutou dotaci do 7 dnů po r_rplynutí výpovědní doby.

I

C|ánek V.
zár,č,rečná ustanoyení

l.

Vzájerllrlá prlir a a por itltltlsti srllLtr ních stratl r islovIlě neupravetlé v této srnloLtvě se řídí
přísiušrlínliprárníIrli pr'edpisr. zejlnéna zákotrclll o rozpočtových pravidlech ítzemníchrozpočtťr
a sprár Ilírll řádern.

2.

J.

4.

5.

6.
1.

8.

9.

Pr'íjellce je polirrcrr bcz zbrlečného odkladtt itlfbntlovat poskytovalele o své přenrěně (fúzi,
rozdělcrrí apod.) či r,stupu do likl idace. V případě přenlěny příiemce přecházejí práva a
poviIlnosti z této snlloll\,}, lla prár rlího llástLtpce,
PříjeInce bere na vědonrí. žc tato snllouva. jakož i dalšídokumenty s plněrrírn této snllouvy
soLrvisející, které Ittá či bude nlít poskytovatel k dispozici, jsou inlornracemi, které je
poskytovatel povinctr poskt,tnout žadatelůrn. popř. zveřejnit, na základě zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodnéln přístupu k infonnacít1-1. l,e znětlí pozdějších předpisů.
Příjemce bere na vědorní, že v případě zjištění závažnýcl^l nedostatků při čerpánídotace, včetně
nedodrženíterrnínu odevzdání vyírčtol,áníposkytovaných peněžníclrprostředků, _je poskl,tovatel
oprávněn ly|oučit v nás|edLrjících dvott letech jeho žádosti o poskytnutí dotace zprostředků
poskytovatele.
Smlouva můžebýt lněněna či doplriováIla pouze písemnýrni, vzestupně číslovarrýmidodatky
podepsanými oprávněnými zástupci obou srnluvních stratl s předcházejícím souhlasenl
zastupitelstva obce. Dodatek se neuzal,írá r, př,ípadě změny názyu příjemce, statutárnílro zástupce,
sídla či bankovr-rího účtukterékoli ze snlluvních stran. V takovém případě postačípísernné
oznámení o změně, které v případě změny bar-rkovního účtupříjernce musí být doloženo kopií
smlouvy o zíízeníúčtu,
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. znlchž po jednom stejnopisu obdržíkaždáze
smluvních stran.
Srrrluvní strany shodně prohlašují. že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si smlouvl"t
před.je_iírn podpisem přečetly. rozumí jí a s jejínr obsahem souhlasí, aže1l uzavírajísvobodně a
r,ážrlě, Na dLikaz vý,še trveder-rého připojují své vlastnoručnípodpisy.
Srll1ur tli stranv bezvýhradně souhlasí se zveřejněrrím všeclr údajůobsažených v této smlouvě.
PoskltnLrtí dotace za podmínek vtéto smlouvě uvedených bylo schváleno zastupitelstvem obce
Dříteč.usnesením č. 112017 dne 20.12,2011
.

Ve Dřítčidne B. ledna 2018
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