Pouze pro potřeby poskytovatele:

I

Veřejnopľávní smlouva č.202107
o poskytnutí dotac e

z rozpočtu OBCE DvoRCE v roce 2021'

uzavřená podle $ 10a zákona č)' 25ol2}00 Sb.' o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,
a podle $ l59 a násl. zákona č).50012004 Sb.' správní řád, ve znění pozdějších předpisů'
a v souladu s ust. $ 85 písm. c) ztlkonač,. 12812000 Sb.' o obcích (obecní zŕizení), ve znění pozdějších předpisů

mezt:

1.

Poskytovatelem dotace:
se sídlem:

tČ:
DIČ:
zastoupeným:
Bankovní spojení:

Telefon:
E-mail:

WEB:

OBEC DVORCE

Náměstí |3,793 68 Dvorce
00Ż95973
CZ00Ż95973
starostou panem Janem Božovským
ČS a.s.' olomouc, č,. ű. 1847 65Ż35910800
554745 27Ż,775 136777
podatelna@obecdvoľce.cz
www.obecdvorce.cz
(dále jen,,poskytovatel")
a

)

Příjemcem dotace:
se sídlem:

IČ:

typ příjemce:
zastoupeným:
Bankovní spojení:

Telefon:
E-mail:

sH ČMS - Sboľ dobľovolných hasičůDvoľce
Komenského 368, 793 68 Dvoľce
65471431
právnická osoba - poboěný spolek
starostou spolku panem Bc. Josefem Gajdošem
FIo banka' č. ú. 2500806456ĺŻ010
603 856 365

gajdos joza@seznam.cz
(dále jen,,příjemce")

I.

Pľeambule

l.
2.
3.
4.

Dotace poskýnutá dle této smlouvy je ve smyslu ustanovení $ 2 písm. j) zźĺkonać,.3Ż0lŻ00ĺsb.,
o finanění kontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů (zźlkon o finanění kontľole), ve znéní
pozdějších předpisů, (dále jen ,,ztlkon o finanění kontrole")' veřejnou finančnípodporou atudíž'podléhá
kontrole dle uvedeného zákona.
Poskytnutí dotace podle této smlouvy je považováno za sdělení zźnazných ukazatelů v souladu
s ustanovením $ 14 odst. 2 zákona č,. 250lŻ000 Sb., o rozpočtoqých pľavidlech územníchrozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,zákon o ľozpočtoýchpravidlech lizemních rozpoětů").
Dotace bude čerpána podle vyhlášky č). 32312002 Sb., o rozpočtovéskladbě, ve znění pozdějších
předpisů, z paragrafu 551Ż - Požární ochrana - dobrovoln á ěást a položky 5ŻŻŻ - Neinvestičnítľansfery
spolkům.
Na poskýnutí této dotace nęní pľávní náľok.
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il.

Předmět smlouvy
Poskýovatel poskýne příjemci na níŻe uvedený íěel za podmínek uvedených v čl. III. a IV. této
smlouvy dotaci z ľózpočtu obce Dvorce ve uýši 15.000,- Kč (slovy Patnácttisíc korun českých).
Úěel poskytnutí dotace:
I)otace je uľčenana úhľadurnýdajů spojených se zajištěním soutěže v hasičskémvíceboji TFA

2

-

HARTAMAN 2021 (tzn. výđaje_nakancelářské potřeby, cestovné, občerstvenípľo soutěžícía

pořadatele, pojištěnísoutěže, pľonájem mobilních toalet, ceny pľo vítěze, diplomy a medaile).
Účelu, na kteý je poskýovaná dotace určena, stanovenému v odst. 2 tohoto článku, bude příjemcem
dosaŽeno v období od 1. 1. 202I do 3l. 12- 20Ż1.

-

J

III.
pľostředků
peněžních
Splatnost

1.

Ż.
3.

jednoľázově
Poskýovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci uvedenou v článku II. této smlouvy
smlouvy na
podepsané
přijetí
oboustľanně
převódem na účetpříjeňcó nejpozději do 7 pľacovních dnů od
podatelně obecního úřadu Dvorce.
Finančníprostředky |ze poużit na úhradu nákladů vzniklých vobdobí od l' 1. Ż0ŻI do 31. 1Ż. Ż0Ż|
vĺahujícíbhse ke stanovenému úěelu poskýnutí dotace, kteľébudou uhľazeny nejpozději do 31. 12.

20Ż1.Finanční prostředky nelze převádět do následujícího kalendářního roku.
Nevyěerpané finančníprostředky vrátí příjemce na účetposkýovatele nebo do pokladny poskýovatele
do 31. 12.Ż1zĺ.Neuě'inĹli tak, jedná śeô poľušeníľozpočtovékázně dle $ 22 zákona o rozpočtových
pľavidlech územníchrozpočtů.

IV.
Podmínky poskytnutí dotace

l.
2.

Příjemce je oprávněn použítdotaci pouze k účeluuvedenému v článku II. této smlouvy.
Finančnívypořádání dotace (tzv. zttvěrečné vyúětování dotace) předloží příjemce na podatelnu
obęcního úřadu Dvorce nejpozději do 31. 12.202I.
Finančnímvypořádáním dotace se rozumí ľozpis jednotlivých výdajů v rozsahu vzorového foľmuláře,

poskýnut zároveňse smlouvou, a předložení fotokopií prvotních dokladů prokazujících
vzniguhrazenĺ náklaďti na úěel specifikovaný v čl. II odst. Ż a3 této smlouvy ve výši poskýnuté dotace
(faktury, pokladní doklady, výpisy zuětu, a jiné), přiěemž za zűětovací doklady se nepovažujítzv.
iĺlol'oue iaktury a čestnép.ot'iás"nĺ příjemce o vynaložení finančníchpľostředků' V případě' že cęlková
částka předložených dokládr: bude pŕesahovat qýši poskýnuté dotace, bude na předložených dokladech
příjemcem vyznaćenauplatněná částka tak, aby v souhľnu uplatněná ěástka nepřekročila výši poskýnuté

ktery je příjemci

3.
4.
5.
6.
7'

dotace.

je povinen viditelně oznaěit vúčetnictvívšechny doklady pľokazujícívyuźitídotace takto:
obce Dvorce _ smlouva č.. 202107* (označeny musí bý jiż'originźiy
,,Financováńo
".o"počtu
dokladů).

Příjemce

Příjemce je povinen umožnit poskýovateli na zźlk|adě jeho požadavku provedení kontľoly všech
p*otnĺ"n íeełníchdokladů za ú8elem pľověření předloženého finančníhovypořádání dotace, a to i l0 let
)pětně. Poskýovatel budę vykonávat u příjemce kontrolu vyplývající ze zákona o finančníkontrolę.
Příjemce je povinen do 15 dnů oznámit poskýovateli zahájení insolvenčníhoÍízeni,vstup pľávnické
o.oby doiikvidace, změnu statutárního oľgánu nebo jeho ělena, změnvnázvv, bankovního spojení, sídla
či adľesy.
Příjemce je povinen oznźtmitposkýovateli svou přeměnu do 15 dnů od rozhodnutí příslušnéhoorgánu.
Vrácení prostředků podle ělánku IÍI. odst. 3 této smlouvy nezak|ádá pľávo příjemce na dočerpání
finaněních pľostředků v následujícím roce'

Strt,nkaz
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v.

Sankce

l.

V případě porušeníľozpoětové kázně ze strany příjemce bude poskýovatel postupovat v souladu s
ustanovením $ 22 zákona o rozpočtových pľavidlech úzęmníchrozpočtů.V případě porušenírozpočtové
kázně je příjemce povinen odvést poskýovatelem uložený odvod zpět. V opačnémpřípadě se příjemce
vystavuje riziku, źezaplatípenále podle odstavce 8 citovaného ustanovení.

Ż' V

případě méně závaźného porušeníľozpočtovékázně je příjemce povinen odvést zpět do ľozpočtu
poskýovatele 5 %o z celkové ěástky dotace. Za méně zźxażnéporušení ľozpoětové kázně se ve smyslu
$ l 0a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtůpovažuje:
a) předložení finančníhovypořádání dotace (tj. závěreěného vyúčtovánídotace) po stanoveném
termínu, nejdéle však dva měsíce po termínu'
b) nesplnění podmínky uvedené v ělánku IV. odst. 3 této smlouvy.

vI.

Ukončenísmlouvy

Ż
3

Smlouvu lze ukončit na zźlkladě písemnédohody obou smluvních stľan nebo písemnou výpovědí této
smlouvy, ato za podmínek dále stanovených.
Poskýovatel můŽe tuto smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po pľoplacení dotace.
Výpovědním důvodem je poľušenípovinností příjemcem stanovených touto smlouvou nebo obecně
závaznými právními předpisy' kteľého se příjemce dopustí zejména pokud:
a) svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona o ľozpočtových pravidlech územních

b)

c)

d)
e)

Đ

g)
4

5.
6.

7

rozpoětů,

poľušípravidla veřejné podpory,
bylo zahájeno insolvenćní ŕízenípodle zákona č,. 18212006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
( inso lveněn í zákon), v ę znění pozděj šíchpředp i sů,
příjemce uvedl nepravdivé, neúplnénebo zkreslené údaje, na které se váže uzavÍení této smlouvy,
je v likvidaci,
změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pľo danou oblast podpory,
opakovaně neplní povinnosti stanovené smlouvou, i když. byl kjejich nápľavě vyzván
poskýovatelem.

V případě výpovědi této smlouvy před proplacením dotace nárok na vyplacení dotacę nevzniká a ne|zę
se jej platně domáhat. V případě výpovědi smlouvy po proplacení dotace se příjemce zavazuje

poskýnuté peněžnípľostředky vľátit bezhotovostním převodem na účetposkytovatele nebo v hotovosti
do pokladny poskytovatelebez zbýečnéhoodkladu, nejpozději však do 15 dnů od doľučenívýpovědi.
Výpověď smlouvy musí být uěiněna písemně a musí v ní bý uvedeny důvody jejího udělení.

Výpovědní lhůta činí2 měsíce azaćne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci,vněmž
byla výpověď doručena příjemci dotace. Úeĺnty doruěení pľo účelytéto smlouvy však nastávají i tehdy'
pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručenízmaŕil.

ÚoĺnLy výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, te příjemce dotace vľátí
poskýnuté peněźnípľostředky před jejím uplynutím. Jinak kukoněení smlouvy dojde aŹ vypořádáním
všech práv a povinností smluvních stľan.

8.

9

Příjemce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět, nejpozději však do konce lhůty pľo
podání finančního vypořádání dotace' přičemž výpověď je účinnádnem jejího doručeníposkýovateli.
V takovém případě je příjemce povinen vrátit poskytnutou ěástku dotace poskýovateli do 14 dnů ode
dne účinnostivýpovědi.

ukončenísmlouvy dohodou je příjemce povinen vrźúitbezhotovostním převodem na účet
poskýovatele nebo v hotovosti do pokladny poskýovatele poskytnutou částku dotace, kteľá mu jlźbyla
vyplacena, atobez zbytečnéhoodkladu' nejpozději do 30 dnů ode dne uzavÍeni dohody, nedohodnou-li
se smluvní strany jinak.

Při
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l0. Dohoda o ukončenítéto smlouvy nabývá úěinnosti dnem připsání vrácených peněžních pľostředků na
účetposkytovatele nebo dnem jejich odevzdání do pokladny poskýovateĺ", nôdohodnou-li se smluvní
strany jinak.

1

1. Smlouva zaniká

tak_é. z důvodůuvedených v
$ l67 odst. 1 písm. b) až e) zákona ě. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějšíchpředpisů, (dále jen ,,správní řád"). Návrh na zrušení této smlouvy musí b;yt
učiněn písemně a musí v něm bý uvedeny důvody, kteľévedou k zániku smlouvy.

l2. Pokud příjemce Ve stanovené lhůtě poskynuté prostředky nevľátí v souladu s tímto článkem
poskýovateli, považujíse Ęrto prostředky za zadrżené ve smýslu zákona o rozpočtových pravidlech
územníchrozpoětů.

vu.

Doložka platnostĺ pľávního jednání
dle ust. $ 41 zákona č,.12812000 sb., o obcích (obecní zřuení),
ve znění pozdějšíchpředpisů
Poskytnutí dotace ve výši 15.000,- Kě zrozpočtu Obce Dvoľce vroce 2021 příjemci a uzavÍení této
veřejnoprávní smlouvy o poskýnutí dotace schválilo Zastupitelstvo obce Dvoľce dne'l. 12.2O2O usnesením
číslo277120Ż0.

VIII.

Záryérečná ustanovení

1.

2.

3-

4.
5.
6.

Tato smlouva nab;ývá účinnostidnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Právní vztahy, kteľénejsou přímo upraveny touto smlouvou' Se řídí příslušnými ustanoveními správního
řádu, zákona o rozpočtovych pľavidlech územníchľozpočtůa dalšímiobecně závaznými předpisy.

Tato smlouva můžeb;it měněna či doplňována pouze písemnými vzestupně číslovanýmidodatky
podepsanými opľávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek se neuzavirá v případě změny názvu
přijemce, statutárního zástupce, sídla či bankovního účtukterékoli ze smluvních stran. Vtäkovém
případě postačípísemné oznámení o změně, kteľév případě změny bankovního účtupřijemce musí
být
doloženo kopií smlouvy o zřízení ućtu.
Smluvní strany bezvýhľadně souhlasí se zveřejněním všech ridajů obsažených v této smlouvě a jejích
případných dodatcích.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech , z nichž poskýovatel obdľŽíjedno vyhotovení a příjemce
jedno vyhotovení.

Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné
vůle, nikoli v tísni zanápadně neýhodných podmínek.

Ve Dvoľcíchdne: 2 5 -01-

Ve Dvoľcíchdne:

2021

oBč'ft

?5

-01- 2021

Sdrużenl hpsičü čech, Moĺavy a Slezska
Sboľ dobmvdných hasičúDvoĺcę
793 68 Dvoľce

Ô

\
{ĺ}
za

BoŽovský _

Bc. Josef Gajdoš - starosta spolku
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Finančnívypořádání dotace poskytnuté z rozpočtu Obce Dvoľce
dle smlouvy č. 202107
Poř.č.

číslodokladu

Částka v Kč

Účel použitídotace

I

2.
3
4.
5.

6.
7
8.

9
t0.

ll
t2
13.

t4.
15.
16.
t'7
18.
19.

20.

2l
Ż2
23.

24
25.

VYDAJE CELKEM:

REKAPITULACE:

v Kč:

Výdaie celkem:
Přiiatá dotacę od obce
z toho pouŽito

Vlastní prostředky celkęm:
Nevyčeľpaná část dotace

Příj emce dotace (název)

Zpracováno dne:

(tzn. částka k vrácenĺ poskltovateli):

:

Podpis a razitko statutárního
orgánu přĺjemce dotacę:

