dotace
neinvestiční
individuální
Smlouvao poskytnutí

č,.3l2ot9

pravidlechúzemních
ve znění
rozpočtů,
pod|e5 10aa násl.zákona25o/2ooo5b.,o rozpočtov'ých
jen
pozdějších
předpisů(dále ,,7ákon,,|
Poskytovatel:ObecVlkov
V|kov120
Sídlo:

lčo:oozzgtgs
účtu:
L262955l/oto0
číslobankovního
Veverkou
Zastoupenýstarostouobce lng.Jaros|avem
(dálejen,,Poskytovate|)
Příjemce:

hasičů
Vlkov
sH čMs- Sbordobrovotných
V|kov120,55101Jaroměř
Síd|o:
|Čo:627279t5

21455o884/o3oo
čísloúčtu:
DiS.
Zastoupený
starostkouMariíHave|kovou,
(dá|ejen,,Příjemce'.)
I
Preambule
podaldne L2.12.2018Žádosto poskytnutí
všechny
ná|ežitosti
1. Příjemce
dotace,kteráobsahovala
Poskytovatelse rozhodlžádostipříjemce
uvedenév $ 10a odst. 3 Zákona,({á|ejen ,,žádost,,).
vyhovět,a to usnesenímč.Il.4/..Q,!!....Zastupitelstva
obce Vlkov ze dne 14. 12. 2018.Tato
poskytnutí
sm|ouvaupravujepodmínky
dotacea právaa povinnosti
smIuvních
stran.
2, Dotacíse rozumípeněžníprostředkyposkytnutéz rozpočtuposkytovatelepříjemcina úče|
stanovený
v bodě3 tétosmlouvy.

čl.z
Výšedotace a úhrada
3. Ce|kováuýšedotacečiní50 000 Kč.Zdrojemkrytídotaceje v p|névýširozpočetposkytovate|e.
jednorázově
DotacebudePříjemcivyplacena
214550884/0300
v plnévýšina bankovní
účet
číslo
d o 3 1 . 3 .2 0 1 9 .
čl.g
Účel dotace a termíny rea|izace
L. Dotacese poskytujena pokrytíprovozních
nákladů,
opravya údržbu
hasičské
technikya zařízení,
potřebného
nákupnovéhohasičského
a sportovního
vybavení
k rnýjezdům
a moŽnostiúčastnit
se
jen
podpora
pořádání
na závodech,
a zlepšení
akcíproveřejnosta děti (dá|e ,,Projekt,,).
popsanému
2. Příjemcedotacese zavazujepoužítdotacik úče|u
v č|.3 tétočástism|ouvya za
podmínek
právními
předpisy.
stanovených
toutosm|ouvou
a p|atnými

Projektudne 1. L.20L9 a termínukončení
reaIizace
Příjemce
se zavazujedodržettermínzahájení
realizaceProjektuL5.L2.2OL9.

čt.s
Výdaje hrazenéz dotace
nák|adyProjektu.Do výdajůnelze
prostředkydotacesmíbýt použitypouzena provozní
Finanční
zákonné
sankce.
orgánůPříjemce,
odměnyč|enů
zahrnoutnák|adyna reprezentaci,
V případě,Že je příjemcedotace plátcem daně z přidanéhodnoty a u uýdajůhrazenýchz
sb.,o dani
prostředků
dotaceje oprávněnkodpočtudaně na Vstupupodlezákonač.23512004
prostředků
hrazena
daň
pozdějších
předpisů,
dotace
nesmí
být
z
z přidanéhodnoty,ve znění
z přidanéhodnoty.

Ó.e

Finanční
vypořádánídotace
1.

je povinen
kteýtvoří
vypořádání
dotacenatiskopisu,
finanční
Příjemce
do 15.t2,20L9před|ožit
pří|ohu
tétosm|ouvy.

2, Nevyužitéfinančníprostředky dotace vrátí Příjemce na bankovníúčetPoskytovate|e
č'.L2629s5t/0100nejpozdějido dne L5. L2,2ot9.

z
čt.
Přeměna a zrušeníPříiemcebez likvidace

\

Projektuke zrušení
uplynutímudržitelnosti
L . Pokuddojdev průběhurea|izaceProjektrr+ebe.před

Příjemcebez likvidace,přecházejípráva a povinnostiz této sm|ouvyna právníhonástupce
na přeměně pod|e
Příjemce.
Stejněse postupuje,pokud Příjemcebude osobouzúčastněnou
ve zněnípozdějších
spo|ečností
a družstev,
zákonač.L25l2oo8
5b., o přeměnáchobchodních
předpisů.

odkladu
uvedenév tomto odstavcibez zbytečného
2 . Příjemceje povinenoznámitskutečnosti

právníhonástupce,na kterého
Poskytovate|i
a zajistit,aby projektpřeměnyobsahovaloznačení
přeměnu
přecházejí
povinnosti
neníoprávněn
dokončit
Příjemce
a právap|ynoucíz
tétosm|ouvy.
bezsouhlasuPoskytovatele.
Ó.g
Přeměna a zrušeníPříjemces !ikvidací

Projektuke zrušení
udržite|nosti
Projektunebopřed uplynutím
L. Pokuddojdev průběhurea|izace

Příjemceoznámitzrušení
a Vstupdo likvidacebez zbytečného
Příjemce
s likvidacíjepovinností
Tuto povinnostp|níjménemPříjemcepovo|anýlikvidátor.Likvidátorje
odk|aduPoskytovateli.
povinen
o před|ožit
finančnívypořádání
Poskytovate|i
nejpozději
do 30 dnůod vstupudo |ikvidace
dotaceke dnivstupuPříjemce
do |ikvidace
o vrátit nevyčerpanou
částdotace Poskytovatelina účetuvedenýv čl.6 tétosm|ouvy
za vrácenédnem
nejpozdějido 30 dnůod Vstupudo likvidace.Prostředkyse považují
připsánína bankovní
poskytovate|e
účet

i da|šíčást
prostředků
finančních
nadrámecnespotřebovaných
má právopožadovat
2' Poskytovate|
v tomto
bude
Poskytovate|
dotace,pokud nebudoudodrženyvšechnypodmínkytétosmtouvy.
podlečl.9tétosmlouvy.
případěpostupovat

Ó.g
poskytnutídotace
podmínky
Da|ší
zadáváníveřejnýchzakázekv sou|adus
je povinenpři realizaciProjektuuskutečňovat
1 . Příjemce
ve zněnípozdějších
zákonemč',t37/2006Sb.,o veřejnýchzakázkách,
stanovenými
podmínkami
Projektu
při
povinni reaIizaci
podletohotozákona.ostatníPříjemcijsou
je-lizadavateiem
pr.opi,ů,
ve znění
Sb.,o veřejnýchzakázkách,
$ 6 zákonač.L3712006
v sou|adus podmínkami
postůpovát
se na ně tentozákonnevztahuje.
předpisů,
ačko|iv
pozdějších
na jakýmají
dotacemusíbýt z dokladůzřetelnýúče|,
výdajůhrazenýchz prostředků
U veškených
b'ýtprostředkyvynaloženy.
změnách,kterémohou mítv|iv na
Příjemceje povineninformovatPoskytovateleo veškených
poskytnutí
tétodotace'
dodatkůa její
je povinenřádně uchovávatoriginátSm|ouvyvčetnějejíchpřípadných
4. Příjemce
po
s reaIizacíprojektu
souvisejících
a da|šídokumenty
dokladů
originályúčetních
přňohy,veškeré
v
uvedeným
projektu.Dokladybudouuchoványzpůsobem
financování
dobu 10 let od ukončení
Sb.o
předpisů,
a v zákoněč,.49912004
ve zněnípozdějších
zákoněč.563/1991Sb',o účetnictví,
předpisů.
Příjemce
ve zněnípozdějších
zákonů,
služběa o změněněktených
spisové
archivnictvía
vstupdo objektů
Poskytovatele
nebozmocněncům
zaměstnancům
je v tétoIhůtěpovinenumožnit
dokumentaci
jim
a umožnit přístupk veškeré
projektema jeho rea|izací
. n. po..'ky dotčené
ověřováníp|něnípodmínektétosm]ouvyposkytovat
proieltu.Dáleje příjemcepovinenza účeiem
požádované
informacea dokumentaci.
Lueienymsubjektům
evidencio projektuv souladuse zákonem
účetní
je povinenvéstoddělenouanalytickou
5 . Příjemce
účetnictvípodle
kteřínevedou
předpisů.
Příjemci,
ve zněnípozdějších
i.íaglEgtSb., o účetnictví,
dotacedaňovouevidencipod|ezákonač.
tohotozákona,jsou povinnivéstv případěposkytnutí
požadavky:
o dodatečné
rozšířenou
předpisů,
ve zněnípozdějších
o daníihz příjmů,
586lLgg2Sb.,
musísp|ňovat
a|edaňovouevidenci,
kterénevedouúčetnictví,
dokladprosubjekty,
a). přís|ušný
ve
dokladuve smys|uzákonač.563/1991Sb.,o účetnictví,
účetního
ná|ežitosti
předepsané
o
Sb.,
č.
563/1991
zákona
11
s
předpisůs výjimkoubodu f ustanovení
iněnípozdějších
předpisů
ve zněnípozdějších
účetnicwí,
a průběžné
srozumite|né
b) předmětnédoklady musí být správné,úplné,průkazné,
jejichtrvaIost
zaručujícím
vedenézpůsobem
chronologicky
evidencivp|ném
orgánuna vyŽádánídaňovou
kontro|nímu
c) při kontro|eposkytnepříjemce
rozsahu

projektu,ke
vedenyve vztahuk přís|ušnému
přÚmya výdajejsou ana|yticky
d) uskutečněné
(postačí
jednoznačně
názvem
označeny
musíbýtřádněa
se vážou,tzn,,Žedoklady
kterému
pět čís|ic
registračního
posledních
(postačí
čís|em
i zkrácenýnázevprojektu)a registračním
projektu).
čísla
projektuje příjemcepovinens veškeným,
6. Po dobu rea|izaceprojektua po dobu udržite|nosti
řádnéhohospodářea nesmítento
s péčí
z dotacenak|ádat
uýtijen částečně,
majetkemzískaným,
právem,a ani jinýmvěcnýmprávemtřetíosoby(jakoje
zástavním
majetekanijeho částizatížit
převod práva).Věcnébřemenoje moŽnézříditpouzes
právo či zajišťovací
naiř. zadržovací
písemným
souhlasemposkytovatele.

7. Příjemcenesmímajetekpořízený

z poskytnutédotace po dobu reatizace
projektua po dobu
udržite|nosti
projektupřevéstna;inouo,Ju
bezpředcho;ňopí,"'néhosouh|asu
poskytovate|e.

- poříze
ný,aot...nebudedálejehonáje
mcemč
i
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čt.ro

Porušenírozpočtovékázně
1. Příjemcedotacese dopustíporušení
rozpo.čtové
kázně,pokudnedodrží
podmínky
stanovené
smlouvou.
touto
PokudPříjemce
dotacenedodrží
použiííiot...,t.novenýtouto
účet
sm|ouvou,
se porušení
dopustí
rozpočtové
káznědle s 22 zákonae.zsolzooóJu.,
o ,o.počtov,ých
pravid|ech
rozpočtů,
územních
ve zněnípozdějších
předpisů.
V takovémpřípaděuložíPoskytovatet
odvodza porušení
rozpočtové
kázně ve vrýši
částkyneoprávněnepouiití.r.
irostředků spolu s povinnostízap|atit
pená|eve výši1promi|e.denně
z neoprávněne'pou!ity.r.irostředků,
nejvýše
všakdo výšetéto
30 dnůod rozhodnuti-no,rytouatele
o u,.acenineoprávněněpoužitých
;::ll!;"T'[:
prostředků
2. Za ménězávaŽné
jehoždůsledk.em
je uložení
T'.u::lípodmínek,
odvoduza porušení
kázněnižší,
rozpočtové
nežodpovídá
výšineopraínonc
použitých
ieuo,.a,z"n,7crr
proitreJl.:,,.
zejménanedodržení
považuje
podminekstanovených
v uoác 8 til sm|ouvy.V takovém
případě
Poskytovatel
uloží
odvod.zaporušení
rozpočtové
kázně'. ňsiió* z částkyposkytnutých
prostředků,
finančních
v souvislosti
jejichž
s
pou:i.i. došlok po'usánirozpoetové
kázně.

čt.
ro

1.
2.
3.
4.

Závěrečnáustanovení
Tatosmlouvanab'ývá
účinnostidnem
podpisuoběmasm|uvnímistranami.
Smlouvasmíbýtměněnapouzepísemnými
čístovanými
dodatky.
Smlouvaje vyhotovenave dvou
stejnopisech
, z nichžkaždá
stranaobdrží
jedenrnýtisk.
Na důkazvrýslovného
souh|asus obsahema všemiustanoveními
této smlouvya svépravé,
vážné
vůle,je tatosmtouva

ll.l"'ilÍ.:

VeVlkověan".(Í.(?.:..Mď

OBEC VLKOVo
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