O – 5 /2020
Smlouva o poskytnutí dotace
(veřejnoprávní smlouva)
I.
Smluvní strany
Obec:
Chlumčany
sídlo:
Družstevní 332, 334 42 Chlumčany
IČO:
00256650
zastoupena:
starostkou Mgr. Vladimírou Štejrovou
číslo bankovního účtu: 2728361/0100, KB Přeštice
(dále jen "poskytovatel")
a
Název právnické osoby: Sbor dobrovolných hasičů Chlumčany
sídlo:
Komenského 11, 334 42 Chlumčany
IČO:
49182919
zastoupena:
předsedou Liborem Fuxem, nar. 26.4.1977

trvale bytem Svatopluka Čecha 51, 334 42 Chlumčany
číslo bankovního účtu: 115-3515430257/0100 u KB
(dále jen "obdarovaný")

uzavírají podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník,
tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.
II.
Předmět smlouvy
1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci na jeho účet neúčelovou neinvestiční
dotaci z rozpočtu obce ve výši 140 000,- Kč, stočtyřicet tisíc korun českých.
2. Dotace je poskytnuta výhradně na hlavní činnost spolku v souladu s předloženou a schválenou
žádostí příjemce.
III.
Platební podmínky
1. Platba dotace bude provedena v jedné splátce dle dohody a to formou bezhotovostního převodu na
bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy.

V.
Povinnosti příjemce dotace
1. Příjemce je povinen využívat dotaci v souladu s touto smlouvou a za podmínek v ní sjednaných,
přičemž se zavazuje vyčerpat poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 12. 2020.
2. Příjemce je povinen vyúčtovat dotaci do 28.2. 2021 Radě obce předložením zprávy o realizaci
dotovaných aktivit.
3. V termínu do 30. 6 2021 vrátí příjemce nevyčerpané finanční prostředky na bankovní účet
poskytovatele.
4. Příjemce je povinen informovat poskytovatele o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na plnění
povinnosti příjemce podle této smlouvy.
5. Příjemce se zavazuje při jakékoliv prezentaci dotovaného projektu uvádět obec jako poskytovatele
části finančních prostředků. Za tímto účelem je oprávněn použít znak nebo logo poskytovatele v
souladu se zásadami pro jejich používání.
6. Příjemce je povinen poskytovateli oznámit přeměnu společnosti, zrušení společnosti, změnu
právní formy, zahájení konkurzního řízení, vstup do likvidace, změnu statutárního orgánu a
změny související s činností, na kterou se dotace poskytuje, a to vše do 15 dnů ode dne rozhodnutí
o změně.
7. Poskytnuté finanční prostředky budou využity v tomto členění : na akce 80.000 Kč, mládež
35.000 Kč, tábor 20.000, tělocvična 5.000 Kč. Nelze je použít ke krytí nákladů vynaložených na
schválený projekt jako např.
- finanční dary
- leasing
- úhrada úroků, platby pokut, penále
- pořízení nemovitostí anebo odpisy nemovitostí
- dotaci jiným subjektům.
8. V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, bude
prováděna u příjemce veřejnoprávní kontrola (předběžná, průběžná a následná). Příjemce je povinen
vytvořit podmínky k provedení kontroly, poskytnout veškeré doklady vážící se k dotovanému projektu
a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly.
V.
Ukončení smlouvy
1. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí.
2. Při ukončení této smlouvy dohodou je příjemce povinen vrátit poskytnutou částku dotace, bez
zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů, bezhotovostním převodem na účet poskytovatele.
Dohoda o ukončení smlouvy nabývá účinnosti dnem připsání vrácených peněžních prostředků na účet
poskytovatele.
3. Výpověď smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího udělení.

4. Pokud příjemce ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí v souladu s tímto článkem
poskytovateli, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

VI.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník a dalšími právními předpisy.
3. Veškeré změny a doplňky jednotlivých ustanovení této smlouvy mohou být provedeny pouze formou
písemného dodatku podepsaného oběma účastníky.
4. Účastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli na základě své pravé a svobodné vůle, že při jejím
uzavírání nejednali v tísni či za nevýhodných podmínek, smlouvu si řádně přečetli a s jejím obsahem
plně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
5. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením zastupitelstva obce č. 8, bod 16 ze dne 19.12.
2019.
6. Dáno ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom
vyhotovení.

V Chlumčanech dne 5. 2. 2020.
podpisy účastníků smlouvy:

....................................................
poskytovatel
Obec Chlumčany
Mgr.Vladimíra Štejrová-starostka

.......................................................
příjemce
SDH Chlumčany
Libor Fux - předseda

