Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Vlčí
uzavřená, §10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
a §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
I.
Smluvní strany
Obec Vlčí
se sídlem: Vlčí 13, 334 01 Přeštice
IČO: 00 574 279
bankovní ústav: KB Přeštice 270 28 361/0100
č. účtu: 270 28 361/0100
kontakt (tel., e-mail): starosta@obce-vlci.cz
zastoupená starostou obce Václavem Preislerem
(dále jen „poskytovatel“)
a
Sbor dobrovolných hasičů Vlčí
Sídlo: Vlčí 13
IČO: 49183648
bankovní účet: …………………….
tel.: 721 065 067
e-mail: nemo51@seznam.cz
kontaktní osoba: Jan Jelínek
(dále jen“ příjemce“)
II.
Předmět smlouvy
1)
Poskytovatel se za podmínek stanovených touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci finanční
podporu z rozpočtu obce formou individuální dotace ve výši 26 500,00 Kč, slovy dvacetšesttisícpětset Kč na
pokrytí nákladů spojených s předmětem činnosti občanského sdružení.
2)
Individuální dotace se poskytuje na základě žádosti ze dne 20. 11. 2017, která byla projednána
Zastupitelstvem obce Vlčí dne 3. 12. 2017 a schválena výše individuální dotace usnesením č.150/15.
3)
Výše uvedená částka bude uhrazena proti dokladu v hotovosti dle individuálních požadavků.
III.
Podmínky užití dotace
1)
Příjemce individuální dotaci přijímá a zavazuje se ji použít výhradně k účelu uvedeném v čl. II. bodu
1 této Smlouvy a za podmínek stanovených touto Smlouvou a platnými právními předpisy maximálně
hospodárným způsobem.
2)
Po ukončení realizace předmětu individuální dotace, sestaví příjemce přehled o čerpání individuální
dotace, nejpozději do 30. listopadu 2017 a předloží jej obci Vlčí.
3)
Nevyužité finanční prostředky vrátí příjemce nejpozději do 30. listopadu 2018 v hotovosti do
pokladny proti dokladu.
4)
Příjemce přidělené dotace je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu v průběhu čerpání i
po skončení čerpání individuální dotace a předložit příslušné doklady osvědčujících užití individuální
dotace.
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IV.
Smluvní sankce
1)
Nedodržení účelu použití individuální dotace se považuje za porušení rozpočtové kázně ve smyslu
ustanovení § 22zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění
pozdějších předpisů, je povinen provést poskytovateli odvod, který odpovídá částce neoprávněných
použitých nebo zadržených prostředků včetně penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých
prostředků, nejvýše však do této částky, a to do 30 dnů od rozhodnutí poskytovatele o vrácení
neoprávněně použitých prostředků včetně penále. Pokud bud penále nižší než 1 000 Kč, neuplatní se.
V.
Závěrečná ustanovení
1)
Tato smlouva nabývá platnost a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.
2)
Změny a doplňky této Smlouvy mohou být provedeny pouze se souhlasem obou stran, a to
písemnou formou.
3)
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel i příjemce obdrží po jednom
vyhotovení.
4)
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že byla po vzájemném
ujednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.
5)
Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru poskytovatele příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto
skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním jeho údajů poskytovatelem s ohledem na zákon č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se
zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě.

Ve Vlčí dne 10. 12. 2017

………………………………………………………

………………………………………………………

za poskytovatele

za příjemce
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