VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Staré Místo
č. DS 2020/02
kterou v souladu s ustanovením § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, § 159 a násl. zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na příslušná ustanovení zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, uzavřely tyto smluvní strany:
Obec STARÉ MÍSTO
se sídlem:

Staré Místo 70, 506 01 Jičín

zástupce:

František Másnica, starosta

IČO:

00578584

DIČ:
bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s. Jičín

č. účtu:

1163529309/0800

(dále jen „poskytovatel“)
a

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Staré Místo
se sídlem:

Staré Místo 70, 506 01 Jičín

zástupce:

Oldřich Kocián, starosta

IČO:

60119004

DIČ:
bankovní spojení:

ČSOB, a.s. Jičín

č. účtu:

221139006/0300

(dále jen „příjemce“)
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I. úvodní ustanovení, předmět dotace
1. Cílem činnosti SH ČMS je:
a. spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a
majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných
událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo majetek (dále jen
mimořádné události)
b. vytvářet podmínky pro činnost s dětmi a mládeží, podporovat zdravý rozvoj
jejich osobnosti, zejména pak jejich psychických, intelektuálních, mravních,
sociálních a fyzických schopností, vést mladé členy k odpovědnosti za rozvoj své
osobnosti, úctě k vlasti, přírodě a celému lidskému společenství jako i k
dodržování preventivně výchovných zásad v oblasti požární ochrany, ochrany
obyvatelstva a dalších mimořádných událostí
c. podporovat všeobecnou sportovní činnost svých členů s ohledem na zdravý
rozvoj jejich osobnosti, jejich intelektuálních a tělesných schopností, zvyšování
fyzické kondice v duchu zásad sportu pro všechny a zdravého životního stylu,
sportovní reprezentaci a přípravu na ni a vytvářet podmínky pro tuto činnost
d. organizovat a podporovat výkon dobrovolnictví
2.
Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové investiční/neinvestiční dotace z rozpočtu
poskytovatele za účelem podpory všeobecné sportovní činnosti členů sboru dobrovolných
hasičů Staré Místo v roce 2020, evidovaného pod číslem DS 2020/02 (dále jen „předmět“).
II. výše dotace, podmínky jejího poskytnutí a užití
1.

Příjemci je poskytována
a. investiční dotace ve výši 45 000,-Kč, na pořízení přenosné motorové stříkačky PS
b. neinvestiční dotace ve výši 10 000,-Kč, na materiální vybavení v požárním sportu
vše v souladu s rozpočtem uvedeným v žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce
Staré Místo (dále jen „žádost o dotaci“).

2.
Poskytovatel se zavazuje převést celou výši dotace ze svého bankovního účtu uvedeného
v záhlaví této smlouvy na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do
30 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
3.
Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že předmět bude realizovat na svou vlastní
zodpovědnost, v souladu s právními předpisy, podmínkami této smlouvy.
4.
Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o obcích“) a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“).
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5.
Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „
zákon o finanční kontrole“), veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení
tohoto zákona.
6.
Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných
celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů EU, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto
podpor nevylučují.
7.
Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k účelům uvedeným v čl. I. této smlouvy
realizovaných v období od 2. 1.2020 do 30. 11. 2020. Prostředky nelze převádět do roku
následujícího. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných nákladů vzniklých při realizaci
předmětu. Uznatelné náklady ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v
účetnictví příjemce nejpozději do dne určeného v tomto odstavci.
8.
Příjemce zajistí ve svém účetnictví nebo daňové evidenci, v souladu s obecně platnými
předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, řádné a
oddělené sledování čerpání dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení
originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace, číslem této smlouvy. U účetních
dokladů, které nejsou plně hrazeny z dotace, je třeba uvést výši částky hrazené z dotace.
9.
Příjemce je povinen předložit poskytovateli nejpozději do 31. 12. 2020 finanční
vyúčtování dotace. Nejpozději k tomuto termínu je příjemce rovněž povinen vrátit převodem na
účet poskytovatele případnou nepoužitou část dotace. Příjemce doloží vyúčtování čerpání
dotace soupisem všech prvotních účetních a dalších dokladů prokazujících její čerpání.
III. Kontrola
1.
Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zvláštním právním
předpisem kdykoli kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta,
v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem č. 250/2000 Sb.
2.
Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1
tohoto článku, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí
originály všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků dotace.
3.
Za dodržení účelu, na který byla dotace poskytnuta, a za pravdivost i správnost
závěrečného finančního vyúčtování odpovídá osoba oprávněná jednat jménem příjemce, která
tuto skutečnost na vyúčtování písemně potvrdí.
IV. důsledky porušení povinností příjemce
1.
V případě, že příjemce nejpozději do 31. 12. 2020 nevrátí převodem na účet
poskytovatele nevyčerpané prostředky dotace, považují se tyto prostředky za zadržené ve
smyslu zákona č. 250/2000 Sb. Příjemce je v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto
zadržené prostředky.
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2.
V případě, že příjemce do 31. 12. 2020 nepředloží finanční vyúčtování dotace, považují se
poskytnuté prostředky dotace za zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb. Příjemce je v
takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto zadržené prostředky.
3.
V případě neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen poskytnutou
dotaci, případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet poskytovatele.
Prostředky se považují za neoprávněně použité počínaje dnem, kdy byly použity v rozporu s
touto smlouvou.
4.
Smluvní strany se dohodly pro případ, že poskytovatel vypoví smlouvu podle čl. V. této
smlouvy, že příjemce poskytnutou dotaci vrátí poskytovateli do 10 dnů po uplynutí výpovědní
doby. Nevrátí-li příjemce dotaci v tomto termínu, považují se veškeré finanční prostředky
poskytnuté do doby odstoupení za zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., kdy příjemce je
povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky.
V. zrušení smlouvy, výpověď smlouvy
1.
Závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit na základě písemné výpovědi.
Výpovědní lhůta činí 10 dnů. Zrušit smlouvu lze na základě oběma stranami akceptovaného
písemného návrhu z důvodů uvedených v § 167 správního řádu.
VI. závěrečná ustanovení
1.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2.

Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran.

3.
Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určeny pro
poskytovatele a jedno pro příjemce.
4.
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů,
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5.
Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce Staré Místo dne 16.03.2020
usnesením číslo Z9/4/2020.
V Starém Místě, dne 18.03.2020

V Starém Místě, dne 18.03.2020.

________________________

__________________________

Příjemce

Poskytovatel
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