
vEŘEJNopnÁvruí sMLouvA o posKyTNuTí oorncr

obec Raškovice
zastoupená starostou obce panem Jiřím Blahutou
se sídlem Raškovice 207,739 04 Pražmo
tčo: ooszzoo0
Ba n k. spoje ní: 27 2237 8L/ 07OO, Komerčn í ba nka, a.s.

(dálejen ,,obec")

a

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Raškovice
zastoupený starostou Bc. Martinem Hrabcem
se sídlem Raškovice Z29,739 04 Pražmo
doručovací adresa: Raškovice 229, 739 04 Pražmo
lČo: 64I22t23
Bank. spojení: 155 8I434o/o3o0, ČSoB, a.s.

(dálejen "příiemce")
uzavírajípodle § 10a zákona č. LiO/}OOOSb., o rozpočtových pravidlech územních rozpoČtŮ ve znění

pozdějších předpisů a § 85 písm. c) zákona č. L28|20OO Sb,, o obcích, tuto

VEŘEJNOPnÁVrUÍ SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE

čl. l

L. obec poskytuje příjemci účelovou dotaci pro rok 2022 na úhradu běžných výdajŮ, spojených

s činností mladých hasičů ve výši 2oo OOO,- Kč, slovy: Dvěstětisíc korun českých, a to na základě řádně

podané žádosti ze dne I.12,2o2I. Částka 7o.0o0,- Kč bude použita pro financování Činností mladých

hasičů a částka 130.000,_ Kč bude použita pro rozvoj spolkové činnosti, dostavbu dřevěného přístřeŠku

a zabezpečení Procházky s lampióny.

2. obec se zavazuje dotaci vplné výši poskytnout přúemci (na jeho účet uvedený vzáhlavísmlouvy),

a to do 15 dnů od podpisu smlouvy.

čl. ll
Při čerpání této dotace se příjemce zavazuje dodržet tyto podmínky:

1. poskytnutou dotaci čerpat pouze na realizaci akcí uvedených v čl. l a specifikace, kterou uvedl příjemce

ve své žádostize dne 1,.L2.2O2L

2_ Nepřevádět dotaci na jiné fyzické a právnické osoby, pokud se nejedná o přímou Úhradu související

s realizací akcí dle čl. l.

l. Úhrady provádět pouze na základě vystavených faktur a pokladních dok|adů.

a. Výdaje realizovat a dotaci vyčerpat nejdéle do 30.11.2022, vyúčtovat nejpozději do 30.11.2022.

Vyúčtování musí obsahovat rozpis skutečných nákladů na jednotlivé poloŽky - seznam a koPie

předložených účetních.dokladů z účetnictví příjemce.

5. V případě, že příjemce nevyčerpá celou dotaci ve stanoveném termínu, je povinen tyto nevyČerpané

prostředky vrátit obci na výše uvedený účet nejpozd éji do 2.l,2.2022.
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čl. Ill
1. Pokud obec zjistí kdykoliv v průběhu čerpání a užívání dotace jakékoliv porušení rozpočtové kázně ve

smyslu § 22 zákona č.25012000 Sb., (např. použití dotace kjinému, než sjednanému účelu,

nepředložení vyúčtování dotace ve sjednaném termínu, porušeníjiných podmínek, za kterých byla

dotace poskytnuta, nevrácení nevyčerpaných prostředků v termínu stanoveném v bodě 5), je příjemce
povinen celou dotaci vrátit na účet obce, a to do 10 dnů po té, co bude obcí k vrácení dotace vyzván,
Příjemce je povinen umožnit oprávněným zaměstnancům obce provádět kontrolu dodržování
podmínek čerpání a užití dotace.

V případě porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále ve výši 1, promile z částky
odvodu (neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků) za každý den prodlení, nejvýše však do

výše odvodu ve smyslu § 22 odst, 8 zákona č. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů.

čl, lV
Příjemce je povinen do ]_5 dnů oznámit poskytovateli zahájení insolvenčního řízení, vstup právnicl<é

osoby do likvidace, změnu statutárního orgánu nebo jeho člena, změnu názvu, bankovního spojení,
sídla či adresy.

Je-li příjemce dotace právnickou osobou, v případě přeměny právní formy přljemce přechází
podmínky a povinnosti dané smlouvou na nástupnickou organizaci. V případě zrušení právnické osoby
s likvidací je povinností příjemce vrátit nevyčerpanou část prostředků dotace na bankovní účet
poskytovatele, uvedený v záhlaví smlouvy, do 14 dnů ode dne vstupu do likvidace. Do stejného
term ínu před loží poskytovatel závěrečné finanční vypořádá n í dotace.

Pokud nebudou splněna všechna ustanovení uzavřené smlouvy, nebude na následné žádosti brán
zřetel.

čl. V
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Případné změny a doplňky smlouvy budou smluvnístrany řešit písemným dodatkem k této smlouvě,

Příjemce bere na vědom í a výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva v plném znění včetně případ ných

dodatků bude uveřejněna po dobu 3 let ode dne zveřejnění na úřední desce obce Raškovice způsobem
umožňujícím vzdálený přístup.

4. Tato smlouva je zpracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží obec a jedno

vyhotovení obd rží příjemce,

DotoŽKA
O poskytnutí dotace a uzavření této veřejnoprávní smlouvy rozhodlo zastupitelstvo obce Raškovice
usnesením č.31 dne 28.2,2022 dle § 85 písm. c) zákona č.I28/20OO Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů.

V Raškovicích dne 7 .3.2022
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