Smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace

č.3/2021
podle § 10a a násl. zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "ZákonU)
Poskytovatel:

Obec Vlkov
Sídlo: Vlkov 120
IČO: 00273198
Číslo bankovního účtu: 12629551/0100
Zastoupený starostou obce Ing. Jaroslavem Veverkou

(dále jen "Poskytovatel)
Příjemce:

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vlkov
Sídlo: Vlkov 120, 55101 Jaroměř
IČO: 62727915
Číslo účtu: 214550884/0300
Zastoupený starostkou Marií Havelkovou, DiS.

(dále jen .Přljemce")

1
Preambule
1.

Příjemce podal dne 14.10.2020 žádost o poskytnutí dotace, která obsahovala všechny náležitosti
uvedené v § 10a odst. 3 Zákona (dále jen "žádostU). Poskytovatel se rozhodl žádosti příjemce
vyhovět, a to usnesením č.lj1~/f18:P. ..... Zastupitelstva obce Vlkov ze dne 23. 10. 2020. Tato
smlouva upravuje podmínky poskytnutí dotace a práva a povinnosti smluvních stran.

2.

Dotací se rozumí peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu poskytovatele příjemci na účel
stanovený v bodě 3 této smlouvy.

ČI.2
Výše dotace a úhrada
3. Celková výše dotace činí 50 000 Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet poskytovatele.
Dotace bude Příjemci vyplacena jednorázově v plné výši na bankovní účet číslo 214550884/0300
do 31. 3. 2020.

čJ. 3
Účel dotace a termíny realizace
1.

Dotace se poskytuje na pokrytí provozních nákladů, nákup oděvů, obuvi, opravy a údržbu hasičské
techniky a zařízení, nákup hasičského a sportovního vybavení, podporu pořádání akcí pro veřejnost
a děti, nákup vybavení pro zvyšováníúrovně veřejných akcí, pokrytí nákladů spojených s výstavbou
nové hasičskézbrojnice (dále jen .Projekt").

2.

Příjemce, dotace se zavazuje použít dotaci k účelu popsanému v čI. 3 této části smlouvy a za
podmínek stanovených touto smlouvou a platnými právními předpisy.
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Příjemce se zavazuje dodržet termín zahájení realizace Projektu dne 1. 1. 2021 a termín ukončení
realizace Projektu 15. 12.2021.

ČI. S
Výdaje hrazené z dotace
1.

Finanční prostředky dotace smí být použity pouze na provozní náklady Projektu. Do výdajů nelze
zahrnout náklady na reprezentaci, odměny členů orgánů Příjemce, zákonné sankce.

2.

V případě, že je příjemce dotace plátcem daně z přidané hodnoty a u výdajů hrazených z
prostředků dotace je oprávněn k odpočtu daně na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nesmí být z prostředků dotace hrazena daň
z přidané hodnoty.

ČI. 6
Finanční vypořádání dotace
1.

Příjemce je povinen do 15. 12. 2021 předložit finanční vypořádání dotace na tiskopisu, který tvoří
přílohu této smlouvy.

2.

Nevyužité finanční prostředky dotace vrátí Příjemce na
č. 12629551/0100 nejpozději do dne 15. 12. 2021.

bankovní účet

Poskytovatele

ČI. 7
Přeměna a zrušení Příjemce bez likvidace
1.

Pokud dojde v průběhu realizace Projektu nebo před uplynutím udržitelnosti Projektu ke zrušení
Příjemce bez likvidace, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy na právního nástupce
Příjemce. Stejně se postupuje, pokud Příjemce bude osobou zúčastněnou na přeměně podle
zákona č.125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších
předpisů.

2.

Příjemce je povinen oznámit skutečnosti uvedené v tomto odstavci bez zbytečného odkladu
Poskytovateli a zajistit, aby projekt přeměny obsahoval označení právního nástupce, na kterého
přecházejí povinnosti a práva plynoucí z této smlouvy. Příjemce není oprávněn dokončit přeměnu
bez souhlasu Poskytovatele.

ČI. 8
Přeměna a zrušení Příjemce s likvidací
1.

Pokud dojde v průběhu realizace Projektu nebo před uplynutím udržitelnosti Projektu ke zrušení
Příjemce s likvidací je povinností Příjemce oznámit zrušení a vstup do likvidace bez zbytečného
odkladu Poskytovateli. Tuto povinnost plní jménem Příjemce povolaný likvidátor. Likvidátor je
povinen

•

předložit Poskytovateli nejpozději do 30 dnů od vstupu do likvidace finanční vypořádání
dotace ke dni vstupu Příjemce do likvidace

•

vrátit nevyčerpanou část dotace Poskytovateli na účet uvedený v čl. 6 této smlouvy
nejpozději do 30 dnů od vstupu do likvidace. Prostředky se považují za vrácené dnem
připsání na bankovní účet poskytovatele
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2.

Poskytovatel má právo požadovat nad rámec nespotřebovaných finančních prostředků i další část
dotace, pokud nebudou dodrženy všechny podmínky této smlouvy. Poskytovatel bude v tomto
případě postupovat

podle čI. 9 této smlouvy.

ČI. 9
Další podmínky poskytnutí dotace
1.

Příjemce je povinen při realizaci Projektu uskutečňovat zadávání veřejných zakázek v souladu s
podmínkami stanovenými zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších
předpisů, je-Ii zadavatelem podle tohoto zákona.Ostatní Příjemci jsou povinni při realizaci Projektu
postupovat v souladu s podmínkami § 6 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, ačkoliv se na ně tento zákon nevztahuje.

2.

U veškerých výdajů hrazených z prostředků dotace musí být z dokladů zřetelný účel, na jaký mají
být prostředky vynaloženy.

3.

Příjemce je povinen informovat Poskytovatele o veškerých změnách, které mohou mít vliv na
poskytnutí této dotace.

4. Příjemce je povinen řádně uchovávat originál Smlouvy včetně jejích případných dodatků a její
přílohy, veškeré originály účetních dokladů a další dokumenty souvisejících s realizací projektu po
dobu 10 let od ukončení financování projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v
zákoně Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně Č. 499/2004 Sb. o
archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce
je v této lhůtě povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům Poskytovatele vstup do objektů
a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a umožnit jim přístup k veškeré dokumentaci
projektu. Dáleje příjemce povinen za účelem ověřování plnění podmínek této Smlouvy poskytovat
uvedeným subjektům požadované informace a dokumentaci.
5.

Příjemce je povinen vést oddělenou analytickou účetní evidenci o projektu v souladu se zákonem
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějšíchpředpisů. Příjemci, kteří nevedou účetnictví podle
tohoto zákona, jsou povinni vést v případě poskytnutí dotace daňovou evidenci podle zákona Č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou o dodatečné požadavky:
Č.

a)

příslušný doklad pro subjekty, které nevedou účetnictví, ale daňovou evidenci, musí splňovat
předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu zákona Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů s výjimkou bodu f ustanovení § 11 zákona Č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

b)

předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžné
chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost

c)

při kontrole poskytne příjemce kontrolnímu orgánu na vyžádání daňovou evidenci v plném
rozsahu

d) uskutečněné příjmy a výdaje jsou analyticky vedeny ve vztahu k příslušnému projektu, ke
kterému se vážou, tzn., že doklady musí být řádně a jednoznačně označeny názvem (postačí
i zkrácený název projektu) a registračním číslem (postačí posledních pět číslic registračního
čísla projektu).
6.

Po dobu realizace projektu a po dobu udržitelnosti projektu je příjemce povinen s veškerým,
majetkem získaným, byť i jen částečně, z dotace nakládat s péčí řádného hospodáře a nesmí tento
majetek ani jeho části zatížit zástavním právem, a ani jiným věcným právem třetí osoby (jako je
např. zadržovací právo či zajišťovací převod práva). Věcné břemeno je možné zřídit pouze s
písemným souhlasem poskytovatele.
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7.

Příjemce nesmí majetek pořízený z poskytnuté dotace po dobu realizace projektu a po dobu
udržitelnosti projektu převést na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele.

8.

Příjemce musí zabezpečit, že pronajatý majetek pořízený z dotace nebude dále jeho nájemcem či
vypůjčitelem

přenechán k užívání třetí osobě.

ČI. 10
Porušení rozpočtové kázně
1.

Příjemce dotace se dopustí porušení rozpočtové kázně, pokud nedodrží podmínky stanovené touto
smlouvou. Pokud Příjemce dotace nedodrží účel použití dotace stanovený touto smlouvou, dopustí
se porušení rozpočtové kázně dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě uloží Poskytovatel-odvod za porušení
rozpočtové kázně ve výši částky neoprávněně použitých prostředků spolu s povinností zaplatit
penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, nejvýše však do výše této
částky, a to do 30 dnů od rozhodnutí Poskytovatele o vrácení neoprávněně použitých prostředků
včetně penále.

2. Za méně závažnéporušení podmínek, jehož důsledkem je uložení odvodu za porušení rozpočtové
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, se považuje
zejména nedodržení podmínek stanovených v bodě 8 této smlouvy. V takovém případě uloží
Poskytovatel odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 10% z částky poskytnutých finančních
prostředků, v souvislosti s jejichž použitím došlo k porušení rozpočtové kázně.

ČI. 10
Závěrečná ustanovení
1.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Smlouva smí být měněna pouze písemnými číslovanými dodatky.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk.
4. Na důkaz výslovného souhlasu s obsahem a všemi ustanoveními této smlouvy a své pravé,
svobodné a vážné vůle, je tato smlouva po jejím přečtení smluvními stranami vlastnoručně
podepsána.
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