
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí
individuální dotace z rozpočtu obce Dětřichov

č.212016

uzavŤená dle zákona 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech uzemních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

1. Obec Dětřichov
IČ 0027656t
DIČ: CZ00276561
ě.účtu: 12833 4I3 19/0800
zastoupena starostou obce parrem Tomášem Mrštným
(dále jen,,poskytovatel")

a

2. Subjekt: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka
Okresní sdružení hasiěů Svitavy

sídlo: Lanškrounská I899l2 Svitavy- Předměstí,568 02 Svitavy
zastoupena: starostou Janem Souralem
tel.:736716422
bankovní spoj ení: I21 67 56389/0800
(dále jen ,,příjemce")

uzavirajídle §159 a násl. zékonač.500l2004Sb., správní řád, ve zněnípozdějších předpisů, tuto
smlouvu:

I.
Předmět smlouvy

1 . 1 Poskytovatel poskytne příj emci na niže uvedený účel za podmínek uvedených v článcích
IL aržIII. účelovou neinvestiční individuální dotaci z rozpočtu obce ve výši 2000 Kč,
slovy: dvatisíce korunčeských,účel dotace - nový prapor osH svitavy

1.2 Dotace bude převedena na účet příjemce do 1.9.2016

1.3 Projekt bude ukončen k 3I.12.2016

II.
Splatnost peněžních prostředků

2.1 PoskYovatel se zavazuje poskýnout příjemci dotaci za úěelem uvedeným v ělánku I. na
účet příjemce uvedený v zátiavítéto smlouvy.

2.2FÍnančníprostředkylzepoužitnaúhradunákladůvzniklýchvobdobíod 1.9.2016do
3I.12.2016 vztahujících se ke stanovenému účelu poskytnutí, které budou uhrazeny
nejpozději do 30.11.2016. Finanční prostředky nelze převádět do následujícího
kalendrářního roku.



2.3 V termínu pro předložení vyúčtovaní dle článku III. odstavec 3.2 vráti příjemce

nevyěerpané finanění prostředky do 15.|2.2016 na úěet poskytovatele. NeuČinÍ-li tak,

jedná sJo porušení rozpočtovékánné dle § 22 zákonač.25012000 Sb., o rozpoČtoqfch
pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů.

III.
Podmínky udělení peněžních prostředků

3.1 Příjemce je oprávněn použít dotaci pouze k účelu uvedenému v Článku I. této smlouvy.

3.2 Vyučtování dotace předloží příjemce Obecnímu úřadu v Dětřichově nejpozději
do 30.1t.20t6. Vyúčtovaním dotace se rozumí předložení vyplněné tabulky, která tvoří
přílohu ě. 1 této smlouvy a je k dispozici na internetových stránkách poskytovatele a

předložení dokladů prokazujících vznilďuhrazení nákladů na projektu vedený v Č1. I. této

smlouvy ve výši poskytnuté dotace - kopie faktur (či jiných daňových dokladŮ) a

dokladů o j ej ich zaplacení, přičemž za zílčtov ací doklady se nepovažuj Í tzv. záIohov é

faktury. V případě, že doklady předložené příjemcem nebudou splňovat náležitosti dle

požadavků poskýovatele, je poskytovatel oprávněn tyto doklady jako neprukazné z
vyúčtovaní vyloučit a příjemce je povinen vrátit poměmou část dotace, vyČÍslenou
administrátorem, nejpozději do 30 dnů po uzavření kontroly vyúětovaní bezhotovostním
převodem na účet poskytovatele.

3.3 Doklady prokazujícívyužití dotace musí b}t viditelně oznaěeny ,,Dotace obce Dětřichov
(označeny musí být již originály dokladů). Příjemce je povinen umožnit poskytovateli na

základějeho požadavku provedení kontroly všech prvotních úěetních dokladŮ za ÚČelem

prověření předloženého vyúčtovaní projektu. Poslqrtovatel bude vykonávat u příjemce

kontrolu, vyplývajíci ze zákonaě.3201200I Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,

ve znéní pozdějších předpisů.

3.4 Příjemce je povinen do 15 dnů oznámit poskYovate|izahájení insolvenčního řizenÍ,
vstup právnické osoby do likvidace, změnu statutámího orgánu nebo jeho Člena, změnu

názvtl, bankovního spojení, sídla či adresy.

Iv.
Sankce

4.1 V případě porušení rozpočtové káznéze strany příjemce bude poskytovatel postupovat v
souladu s ustanovenim § 22 zékonaě.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

4.2 Neoprávněné použití finančních prostředků ze strarty příjemce (tj.každé porušení

smlouvy - účel použití finančních prostředků, termín vyričtování, porušení právních
předpisů), nebo zadržení peněžních prostředků při povinnosti vrátit tyto finanční
prostředky poskytovateli ve stanoveném termínu, je považováno zaporuŠení rozpoČtové
kéu:ně podle ustanovení § 22 zákonaě.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů a poskytovatel je oprávněn požadovat úhradu penále za poruŠení
rozpočtové kénné ve výši 0,01Yo zakaždý den prodlení zneoptávněně použitých nebo

zadtženýchprostředků, nejvýše však do výše částky odvodu.



v.
Ukončení smlouvy

5.1 Smlouvu lze ukončit nazák\adé písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou
výpovědí smlouvy, ato zapodmínek dále stanovených.

5.2 Poskytovatel může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace.

5.3 Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemcem dotace stanovených touto
smlouvou nebo obecné závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí
zejména pokud:

a) svým jednáním poruší rozpoětovolkéneřl, d|e zikona č. 25012000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

b) poruší pravidla veřejné podpory

c) je on sám, případně jako právnická osoba či některá osoba tvořící statutární orgán
příjemce odsouzerýa za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání nebo činností příjemce, nebo pro trestn;ý čin hospodářský,

d) bylo zahájeno insolvenčnířizeni podle zékonač. 18212006 Sb., o úpadku a
způsobechjeho řešení, ve znění pozdějších předpisů,

e) příjemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se víůe uzaťení
této smlouvy

0 je v likvidaci

g) opakovaně neplní povinnosti stanovené smlouvou, ikdyžbyl k jejich nápravě vyzván
poskýovatelem.

5.4 V případě výpovědi této smlouvy před proplacením dotace, narok na vyplacení dotace
nevzniká ane|ze se jej platně domáhat. V případě výpovědi smlouvy po proplacení
dotace, se příjemce zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním
převodem na účet poskytovate|ebez zbýečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od
doručení výpovědi.

5.5 Výpověď smlouvy musí bft učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího
udělení.

5.6 Výpovědní lhůta činí 1měsíc azaéneběžet od prvního dne měsíce následujícího po
měsíci, v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Úeinry doručení pro účely této
smlouvy však nastávají i tehdy, pokud příjemce sqým jednaním nebo opomenutím
doručení zmařil

S.Z ÚOinky výpovědi nastávají dnem uplynutí v}povědní lhtny zapodmínky, že příjemce
dotace vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení
smlouvy dojde ažvypořádáním všech práv apovinností smluvních stran.

5,8 Příjemce je oprávněn tuto smlouw kdykoliv písemně vypovědět nejpozději však do
konce lhůty pro podaní vyúětovaní, přičemž v}pověď je účinná dnem jejího doručení



poskytovateli. V takovém případě je příjemce povinen vrátit poskytnutou částku dotace
poskytovateli do 15 dnů ode dne účinnosti výpovědi.

5.9 Při ukončení smlouvy dohodou je příjemce povinen vrátitbezhotovostním převodem na
účet poskýovatele poskytnutou částku dotace, která mu jižbylavyplacena, atobez
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení dohody podepsané oběma
smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

vI.
závéreéná ustanoyení

6.1 Jako kontaktní místo poskytovatele se pro účely této smlouvl,stanovuje: Obecní uřad
Dětřichov, é.p.46.

6.2Tato smlouva nabyváúčinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

6.3 Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými
ustanoveními zálkonaé. 50012004 Sb., správnířád,ve znéní pozdějších předpisů, zákona
č.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů a dalšími obecně závaznýmipředpisy.

6.4 Smlouva může b/t měněna či doplňovánapouze písemn;frni, vzestupně číslovanými
dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek se
neuzavírá v případě změny názvupříjemce, statutárního zástupce, sídla či bankovního
ÚČtu kterékoli ze smluvních stran. V takovém případě postačí písemné oznámení o
změně, které v případě změny bankovního účtu příjemce musí b;it doloženo kopií
smlouvy o ňízeniúětu.

6.5 Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech ridajů obsažených v této
smlouvě.

6.6 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, znichžposkytovatel obdrží dvě
vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

6.7 Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smlouva byla sjednananazákladě jejich pravé
a svobodné vůle, nikoli v tísni, zanápadné nevýhodných podmínek.

6,8 Poskytnutí dotace avzavření této smlouvy bylo schváleno na svém 8 zasedání ZO obce
Dětřichov, dne 2.8.2016.

6.9 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 Vyúčtovaní.

V Dětřichově dne: 3.8.2016

Poskytovatel dotace: Příjemce dotace:
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"*oó'Éf,C pĚrfucnov 5družení hasičú (eó, Monvy a Slezska

0kresní sdružení hasičů Svitavy

!anškrounská 'l 899/2

568 02 svitavy
568 02 $vlTAVY


