VEŘEJNoPnÁvNÍ sMtoUVA
o PoSKYTNuľÍ DoTAcE
uzavřená ve smyslu ustanovení $ 10a odst. 5 zákona č.25012000 Sb., o ľozpočtových pľavidlech

územních rozpočtű, ve znění pozdějšíchpředpisů nížeuvedeného dną měsíce a ľoku, mezi:

sH ČMs - Sboľu dobľovolných hasičůKlimkovice
Požáľnická 290,742 83 Klimkovice
zast. ondřejem Mikou, staľostou sboľu
IČz 65472 01'

Bankovní spoj ení: Raiffeisenbank
Čísloúčtu:654725019 15500
dále jen jako ,,pţíjemce"
a

Město Klimkovice

Lidická

1, 742 83

Klimkovice

zast. Jaľoslavem Vaľgou, staľostou města

IČ:0029805L

DIČ: CZ00298051'
Bankovní spojení: Česká spořítelna a.s., pobočka Klimkovice
Čísloúčtu'27 -17 647 69g59/0800
dáIe jen jako,, poskytovatel"

všichni dále jen jako ,,smluvní stľaĺly"

I.

Předmět smlouvy
Předmětem ţétosmlouvy je poskytnutí dotacą a to na základě příjemcem podané žádosti ze dne 2.2
2021

Účele- poskytnutí dotace

je zlepšení zázemi mladých hasičůve spoľtovním areáIu SDH Klimkovice
Takto vymezeného účelubude příjemcem dosaženo nejpozději do dne 15'1'1'.2021,.

il.
Výše dotace

Příjemci je ve smyslu

čl' I této smlouvy

stodvacettisíckoľunčeských)'

Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se

ji

poskytována dotace

ve výši L20 000,- Kč (slovy:

použítvýlučně v souladu

s

účelemposkytnutí dotace

uvedeným V

č1. I.

této smlouvy.

III.

Pľáva a povinnosti příjemce dotace
Příjerrce je oprávněn čeľpatdotaci za účelemuvedeným v čl. I' této smlouvy nejpozději do 15. 11.2021

Dotace bude příjemci poukázána jednoľázově bankovním převodem na účetpříjemce uvedený
v záhlavi této smlouvy.
Příjemce je oprávněn pľovádět podstatné změny účelu,pľo který byla dotace poskytnuta, jen s
předchozím písemným souhlasem poskytovatele.

Příjemce je povinen polžit dotaci maximálně hospodáľným způsobem a výhradně
uvedenému v čl. I. této smlouvy.

k

účelu

Všechny náklady musí být kalkulovány včetrrě daně z přidané hodnoty

Po splnění účelupřiděIené dotace je příjemce povinen poskytovateli předložit finančnívypořádání
dotace, a to nejpozději do dne 30. 11. 2021. Nejpozději k tomuto termínu je příjemce ľovněž povinen
vrátit převodem na účetposkytovatele, jenž je uveden v záhlavi této smlouvy, případnou nepoužitou
část peněžních prostředků z poskytnuté dotace. Příjemce do|ožívyúčtovánísoupisem, popř' kopiemi
všech pľvotních a dalšíchdokladů, kteľése vztahují k účelupřiděIení dotace.
Příjemce je povinen pľůběžněabez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o všech změnách,
kteľéby mohly zhoľšitjeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky při vymáhání zadržených
nebo neopľávněně použitých pľostředků dotace. Zejménaje příjemce povinen oznámit poskytovateli,

že dojde k jeho přeměně nebo zľušení.O uvedeném je příjemce povinen poskytovatele písemně
informovat ve lhůtě deseti dnů ode dne, kdy se o takovéto změně dozvěděl.

Příjemce se zavazuje dbát dobrého jména poskytovatele.

Příjemce souhlasí stim, že bude tato smlouva, včetně jeho identifikačních údajůuvedených v záhlaví
zveřejněna na úřední desce poskytovatele clotace.

IV.
Finančníkontľola
Poskytovatel je opľávněn v souladu se zvláštnírn pľávním předpisem, zejména pak zákonem
č.320lŻ001Sb., o Íinančníkontrole ve veřejné spľávě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontľole), ve znění pozdějších předpisů, kctykoli kontľolovat dodľženípodmínek, za kterých by\a
příjemci dotace poskytnuta.
Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli součinnost při výkonu kontľolní činnosti dle tohoto
článku smlouvy, zejména pak předložit korrtľolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí
oľiginály všech účetníchdokladů pľokazujícíchvyužitípľostředků dotace v souladu s jejím účelem.

v.

Důsledky poľušenípovinností příjemce

V případě, že příjemce použije dotaci nebo její část na jiný účelnež účelsjednaný v č1' I. této smlouvy,
poľušíněkterou z jiných podmínek použitídotace, nebo poľušíněkteľou z povinností uvedených v
této smlouvĘ dopustí se porušeníľozpočtovékázné ve smyslu ustanovení $22 záI<onač'.25O|2OOOsb',
o ľozpočtovýchpľavidlech územníchľozpočtů,ve znění pozdějšíchpředpisů.

V případě

neopľávněného použitídotace nebo její části je příjemce povinen poskytnutou dotaci,
případně její část, k nížse neopľávněné použitívztahuje, vľátit na bankovní účetposkytovatele
uvedený v záhlaví této smlouvy.

vI.
Závěľečná ustanovení
UzavŤit tuto smlouvu o poskytnutí dotace ĺozhodlo Zastupitelstvo města Klimkovic dne 24.2.2021 na
svém 22. zasedání, číslousneseni 221396.7.
Tato smIouvanabývá platnosti a účinnostiokamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Tato smlouva se řídípľávním řádem Českérepubliky, zejména pak zákonem č.. 25Ol2O00 Sb., o
ľozpočtových pravidlech územníchrozpočtů,ve znění pozdějšíchpředpisů.
obsah této smlouvy můžebýt měněn výlučně ve formě vzestupně číslovaných písemných dodatků
podepsaných oběma smluvními stľanami.
V případě, že se kterékoli ustanovení této smlouvy stane neúčinným,zůstávajíostatní ustanovení této
smlouvy v platnosti. Smluvní stľany se zavazuji nahľadit toto neúčinnéustanovení smlouvy
ustanovením 1iným, účinným,které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu
ustanovení původního neúčinnéhoustanovení smlouvy.
Tato smlouva je vyhotovena Ve dvou vyhotoveních s platností oľiginálu, znichźkaždâsmluvní stľana
obdržípo jednom vyhotovení.

Smluvní stľany pľohlašují,že se důkiadně seznámily
souladu

s

s obsahem této smlouvy,

jejich svobodnou avážnou vůlí,na důkaz čeho připojují svoje podpisy.

V Klimkovi.'.n

oľ

-

{

-03-

2021

že by\a sepsána v

četl a souhlasí v Klimkovicích
dne.......-9,{3...2021 ..

