
Smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace
č,.3l2ot9

pod|e 5 10a a násl. zákona 25o/2ooo 5b., o rozpočtov'ých pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,7ákon,,|

Poskytovatel: ObecVlkov
Sídlo: V|kov 120
lčo: oozzgtgs
číslo bankovního účtu: L262955l/oto0

Zastoupený starostou obce lng. Jaros|avem Veverkou
(dále jen,,Poskytovate|)

Příjemce: sH čMs - Sbor dobrovotných hasičů Vlkov
Síd|o: V|kov 120, 551 01Jaroměř
|Čo:627279t5

číslo účtu: 21455o884/o3oo

Zastoupený starostkou Marií Have|kovou, DiS.
(dá|e jen,,Příjemce'.)

I
Preambule

1. Příjemce podal dne L2.12.2018 Žádost o poskytnutí dotace, která obsahovala všechny ná|ežitosti
uvedené v $ 10a odst. 3 Zákona ,({á|e jen ,,žádost,,). Poskytovatel se rozhodl žádosti příjemce
vyhovět, a to usnesením č. Il.4/..Q,!!.... Zastupitelstva obce Vlkov ze dne 14. 12. 2018. Tato
sm|ouva upravuje podmínky poskytnutí dotace a práva a povinnosti smIuvních stran.

2, Dotací se rozumí peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu poskytovatele příjemci na úče|
stanovený v bodě 3 této smlouvy.

čl.z
Výše dotace a úhrada

3. Ce|ková uýše dotace činí 50 000 Kč. Zdrojem krytí dotace je v p|né výši rozpočet poskytovate|e.
Dotace bude Příjemcivyplacena jednorázově v plné výši na bankovní účet číslo 214550884/0300
do 31.3.  2019.

čl. g

Účel dotace a termíny rea|izace

L. Dotace se poskytuje na pokrytí provozních nákladů, opravy a údržbu hasičské techniky a zařízení,
nákup nového hasičského a sportovního vybavení potřebného k rnýjezdům a moŽnosti účastnit se
na závodech, podpora a zlepšení pořádání akcí pro veřejnost a děti (dá|e jen ,,Projekt,,).

2. Příjemce dotace se zavazuje použít dotaci k úče|u popsanému v č|. 3 této části sm|ouvy a za
podmínek stanovených touto sm|ouvou a p|atnými právními předpisy.



1.

Příjemce se zavazuje dodržet termín zahájení reaIizace Projektu dne 1. L.20L9 a termín ukončení
realizace Projektu L5. L2.2OL9.

čt. s
Výdaje hrazené z dotace

Finanční prostředky dotace smí být použity pouze na provozní nák|ady Projektu. Do výdajů nelze
zahrnout nák|ady na reprezentaci, odměny č|enů orgánů Příjemce, zákonné sankce.

V případě, Že je příjemce dotace plátcem daně z přidané hodnoty a u uýdajů hrazených z
prostředků dotace je oprávněn kodpočtu daně na Vstupu podle zákona č.23512004 sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nesmí být z prostředků dotace hrazena daň
z přidané hodnoty.

Ó.e
Finanční vypořádání dotace

Příjemce je povinen do 15. t2,20L9 před|ožit finanční vypořádání dotace na tiskopisu, kteý tvoří
pří|ohu této sm|ouvy.

2, Nevyužité finanční prostředky dotace vrátí Příjemce na bankovní účet Poskytovate|e
č'. L2629s5t/0100 nejpozději do dne L5. L2,2ot9.

čt. z
Přeměna a zrušení Příiemce bez likvidace \

Pokud dojdev průběhu rea|izace Projektrr+ebe.před uplynutím udržitelnosti Projektu ke zrušení
Příjemce bez likvidace, přecházejí práva a povinnosti z této sm|ouvy na právního nástupce
Příjemce. Stejně se postupuje, pokud Příjemce bude osobou zúčastněnou na přeměně pod|e
zákona č.L25l2oo8 5b., o přeměnách obchodních spo|ečností a družstev, ve znění pozdějších
předpisů.

Příjemce je povinen oznámit skutečnosti uvedené v tomto odstavci bez zbytečného odkladu
Poskytovate|i a zajistit, aby projekt přeměny obsahoval označení právního nástupce, na kterého
přecházejí povinnosti a práva p|ynoucíz této sm|ouvy. Příjemce neníoprávněn dokončit přeměnu
bez souhlasu Poskytovatele.

Ó . g
Přeměna a zrušení Příjemce s !ikvidací

Pokud dojde v průběhu rea|izace Projektu nebo před uplynutím udržite|nosti Projektu ke zrušení
Příjemce s likvidacíje povinností Příjemce oznámit zrušení a Vstup do likvidace bez zbytečného
odk|adu Poskytovateli. Tuto povinnost p|ní jménem Příjemce povo|aný likvidátor. Likvidátor je
povinen

o před|ožit Poskytovate|i nejpozději do 30 dnů od vstupu do |ikvidace finančnívypořádání
dotace ke dnivstupu Příjemce do |ikvidace

o vrátit nevyčerpanou část dotace Poskytovateli na účet uvedený v čl. 6 této sm|ouvy
nejpozději do 30 dnů od Vstupu do likvidace. Prostředky se považují za vrácené dnem
připsání na bankovní účet poskytovate|e

L .

2.

L.



2' Poskytovate| má právo požadovat nad rámec nespotřebovaných finančních prostředků i da|šíčást

dotace, pokud nebudou dodrženy všechny podmínky této smtouvy. Poskytovate| bude v tomto

případě postupovat podle čl.9 této smlouvy.

1.

Ó . g
Da|ší podmínky poskytnutí dotace

Příjemce je povinen při realizaci Projektu uskutečňovat zadávání veřejných zakázek v sou|adu s

podmínkami stanovenými zákonem č', t37/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

pr.opi,ů, je-li zadavateiem podle tohoto zákona. ostatní Příjemcijsou povinni při reaIizaci Projektu

postůpovát v sou|adu s podmínkami $ 6 zákona č. L3712006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

pozdějších předpisů, ačko|iv se na ně tento zákon nevztahuje.

U veškených výdajů hrazených z prostředků dotace musí být z dokladů zřetelný úče|, na jaký mají

b'ýt prostředky vynaloženy.

Příjemce je povinen informovat Poskytovatele o veškených změnách, které mohou mít v|iv na

poskytnutí této dotace'

Příjemce je povinen řádně uchovávat originát Sm|ouvy včetně jejích případných dodatků a její

přňohy, veškeré originály účetních dokladů a da|šídokumenty souvisejících s reaIizacíprojektu po

dobu 10 let od ukončení financování projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v

zákoně č. 563/1991Sb', o účetnictví, ve zněnípozdějších předpisů, a v zákoněč,.49912004 Sb. o

archivnictvía spisové službě a o změně něktených zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce

je v této Ihůtě povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům Poskytovatele vstup do objektů

. n. po..'ky dotčené projektem a jeho rea|izací a umožnit jim přístup k veškeré dokumentaci

proieltu. Dále je příjemce povinen za účeiem ověřování p|nění podmínek této sm]ouvy poskytovat

Lueienym subjektům požádované informace a dokumentaci.

Příjemce je povinen vést oddělenou analytickou účetní evidenci o projektu v souladu se zákonem

i.íaglEgtSb., o účetnictví, ve zněnípozdějších předpisů. Příjemci, kteřínevedou účetnictvípodle

tohoto zákona, jsou povinni vést v případě poskytnutí dotace daňovou evidenci pod|e zákona č.

586lLgg2Sb., o daníih z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou o dodatečné požadavky:

a) přís|ušný doklad pro subjekty, které nevedou účetnictví, a|e daňovou evidenci, musísp|ňovat
. 

předepsané ná|ežitosti účetního dokladu ve smys|u zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve

inění pozdějších předpisů s výjimkou bodu f ustanovení s 11 zákona č. 563/1991 Sb., o

účetnicwí, ve znění pozdějších předpisů

b) předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumite|né a průběžné

chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvaIost

c) při kontro|e poskytne příjemce kontro|nímu orgánu na vyŽádánídaňovou evidenciv p|ném

rozsahu

d) uskutečněné přÚmy a výdaje jsou ana|yticky vedeny ve vztahu k přís|ušnému projektu, ke

kterému se vážou, tzn,,Žedoklady musíbýt řádně a jednoznačně označeny názvem (postačí

i zkrácený název projektu) a registračním čís|em (postačí posledních pět čís|ic registračního

čísla projektu).

6. Po dobu rea|izace projektu a po dobu udržite|nosti projektu je příjemce povinen s veškeným,

majetkem získaným, uýt ijen částečně, z dotace nak|ádat s péčí řádného hospodáře a nesmítento

majetek anijeho části zatížit zástavním právem, a ani jiným věcným právem třetí osoby (jako je

naiř. zadržovací právo či zajišťovací převod práva). Věcné břemeno je moŽné zřídit pouze s

písemným souhlasem poskytovatele.

4.

5.



Příjemce nesmí majetek pořízený z poskytnuté dotace po dobu reatizace projektu a po dobuudržite|nosti projektu převést na;inou o,Ju bez předcho;ňo pí,"'ného souh|asu poskytovate|e.
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čt. ro
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nab'ývá účinnostidnem podpisu oběma sm|uvnímistranami.
2. Smlouva smí být měněna pouze písemnými čístovanými dodatky.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech , z nichžkaždá strana obdrží jeden rnýtisk.4. Na důkaz vrýslovného souh|asu s obsahem a všemi ustanoveními této smlouvy a své pravé,

ll.l"'ilÍ.: 
vážné vůle, je tato smtouva po jejím přečtení smtuvními stranami vlastnoručně

Ve Vlkově an" .(Í.(?.:..Mď

čt. ro
Porušení rozpočtové kázně

1. Příjemce dotace se dopustí porušení rozpo.čtové kázně, pokud nedodrží podmínky stanovené toutosmlouvou. Pokud Příjemce dotace nedodrží účet použiííiot... ,t.novený touto sm|ouvou, dopustíse porušení rozpočtové kázně dle s 22 zákona e. zsolzooóJu., o ,o.počtov,ých pravid|ech územníchrozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě uloží Poskytovatet odvod za porušenírozpočtové kázně ve vrýši částky neoprávněne pouiití.r. irostředků spolu s povinností zap|atitpená|e ve výši 1promi|e.denně z neoprávněne'pou!ity.r.irostředků, nejvýše však do výše této
;::ll!;"T'[: 

30 dnů od rozhodnuti-no,rytouatele o u,.aceni neoprávněně použitých prostředků

2. Za méně závaŽné 
T'.u::lípodmínek, jehož důsledk.em je uložení odvodu za porušení rozpočtovékázně nižší, než odpovídá výši neopraínonc použitých ieuo,.a,z"n,7crr proitreJl.:,,. považujezejména nedodržení podminek stanovených v uoác 8 til sm|ouvy. V takovém případě uložíPoskytovatel odvod.za porušení rozpočtové kázně'. ňsiió* z částky poskytnutých finančníchprostředků, v souvislosti s jejichž pou:i.i. došlo k po'usáni rozpoetové kázně.

7.
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