,/

Smlouvu

o

poskytnutí veř ejné Jinanč ní
podpory z rozpoč tu
obce

uzavř ená podle

f

Murkvurtovice

.,

10a zákona 250/2000 Sb'' o rozpoč tovýchpravidlech ú zemní ch rozpoč tů ve, zně ní
pozdě jš í chpř edpisů
mezi smluvní mi stranami:

Obec Markvartovice

$ilheř ovická 491

IČ 3004t
o

1

Zastoupenou: Ing. Pavlem Myslivcem, starostou obce
(dál e,, p o skytov at el ")

č .úl843784389/0800
.

a
Sdruž eníhasič ůč ech,Moravy a Sleuka
SDH Markvartovice
Š ilheř ovtcká
491
747 14 Markvartovice
]Č 66738750
:
Zastoupeno: Anež kouJanoš ovou, starostkou SDH
č . ú :. l 07-9 3 249002 1 7/0 1 00
(dále,, př í jemce dotace ")

č ldnekI.
Př edmě t smlouvy

př í jemciveř ejnoufinanč nípodporu (dotaci)
v ní ž sjednané
e
výš ai př í jemceSe zavazuje tuto dotaci - podporu použ í pouze
t
ke
a splnit dalš povinnosti
plynoucí z té to smlouvy.
sjednané mu ú č elu
í

1.1. Poskytovatel se touto smlouvou zas;azuje poslqltnout

II.
č lú nek
Úč elttotacn
2.

t. Dotace je poslqltována př edevš í m
na provoz dle smě rniceSH Č MS
a zajiš ť ování
chodu sboru, dle
zákona 133/19B5 Sb., ve zně nípozdě jš í ch
př edpisů Dále
.
na č innostsboru sotuisejí cí se
zajiš tě ní morganizace
Soutě ž včí etněcen, prezentaci SDH na veř ejnosti a reprezentování obce,
š koleníč lenůSDH, významnd jubilea, kancelář ské potř eby, vybavení soutě ž ní ho
druž stva
mládež ea dospě lých, zajiš tě ní volnoč asových aktivit
mládež e,zajiš tě kulturní
ní
ch a
společ enslq,ch akcí .

t
2.2. Př í jemceje povinenpouž í dotacipouze
kú č eluspecifikované muv
č l.II. odst.2.].
prostř edlql nesmí být použ ityk jiné mu ú č elu
Poslrytnuté finanč ní
a musí být použ itypouze
v souladu s pí semnou ž ádostípř í jemceze dne 08' 1 1.2017.
2.3. Z poslrytnuté dotace nelze hradit zejmé na.'
a) nóklady na ubytování
b) náklady na telefon

c) nákup nemoviých vě cí
d) nókup alkoholu a cigaret

neodpoví dají rozsahu akce
e) náklady, které svou výš zjevně
í

z

IIt.
Č lttnek
Výš eč erpdnídotace
':

i
000,- Kč (slovy: sto padesát tisí c korun
3.l. Poslrytovatel poslqltne př í jemcidotaci ve výš 150
č eslqlch).
3.2" Dotace bude poslqltnutaformou bezhotovostní ho bankovní ho př evodu na ú č et
př í jemceč ú. ."
107-9321900217/0100, vedený u Komerč níbanky, a. S. a to do 30 dnů od podpisu té to

smlouvy.
3.3.

prostř edlql v rozporu s touto smlotnou nebo nevyč erpá
V př í padě ž, epř í jemcepouž ijefinanč ní
je povinen vrótit poslqltovateli
prostř edlql na stanovený ú č el,
vš echnyposlqltnuté finanč ní
prostř edky bezhotovostní m bankovní m př evodem na ú č etč .ú .:
takové finanč ní
1B437B13B9/0B00, vedený u Č eské
spoř itelny a.s. a to nejpozdě ji do 20. 12. 2018.

IV.
Č ldnek
Vyú č tovdní
í í jemce poslqltovateli bez zbyteč né hoodkladu, nejpozdě ji
4.1. Po ukonč enírealizace akcí př edlož př
vš akdo 30. ] ]. 20I B vyú č tování .
4.2. Vyú č továníbude provedeno formou kopií pí semností mají cí chnálež itostiú č etní ch
dokladů '

1.3. Př í jemceje povinen vé st ř ádnou evidenci č erpánídotace.
č ltÍ nek
V.
č asovéuž itídotace
5. ] .

Finanč níprostř edlql poslqltnuté jako veř ejná finanč nípodpora v souladu
k použ itído 30. ] 1. 201B.

S touto smlouvou

jsou

č ltÍ nek
Vt.
Kontrola
6.1. Poslqltovatelje v souladu se zákonem č 320/2001
'
Sb., ofinanč níkontrole ve veř ejné správě a o
změ něně kterýchzákonů ,ve zně ní pozdě jš ípř
chedpisů oprávně
,
nprovádě t u př í jemcekontrolu
ú č etnictvípř, í padně dalš í chskuteč ností
osvě dč ují cí chdodrž ování
ustanovení té to smlouvy.
6.2. Př í jemceje povinen poskytnout poslqltovateli veš kerounutnou souč innostpř
kontroly podle č l.VL odst. 6.1.

i provádě ní

č ltinekVII.
Sankce
7.1' Př í jemce podpisem té to smlouvy bere navě domí ,ž e kaž dé
poruš ení podleté to smlouvy je
považ ovóno za poruš enírozpoč tovékdzně dle ustanovení $ 22 zókona č . 25/2000 Sb., o
rozpoč tovýchpravidlech ú zemní ch rozpoč tů ve, zně nípozdě jš í ch
př edpisů a, poslqltovatel je
oprávně n pož adovatú hradu odvodu za poruš enírozpoč tovékázně ve výš neoprávně
i
ně
p ouž iýc h ne b o z adr ž enýc h pro s tř e dků .
7'2. Za prodlení s odvodem za poruš enírozpoč tovékózně je př í jemce povinen zaplatit penále ve výš 1i
promile denně z neoprávně něpouž iýchnebo zadrž enýchprostř edků do dne př ipsání na ú č et
obce Markvartovice.

3

VIII
č ltÍ nek
Zdvě reč nd
ustanovení
.:

ř í dípř í sluš nými
smlouvě
výslovně neupravená se
to
B.1.Vzójemnó prava a povinnosti ú č astní ků vté
právní mi př edpisy, zejmé na zákonem o rozpoč toýchpravidlech ú zemní ch rozpoč tůa obč anskym
zákoní kem.
8.2.

Př í jemcebere na vě domí ,ž etato smlouva, jakož i dokumený s plně ní mté to smlouvy souvisejí cí ,
mí t poslEtovatel k dispozici, jsou informacemi, které je poskytovatel povinen
které mó č bude
i
popř . zveř ejnit, na základě zákona č ]06/1999/Sb.,
.
o svobodné m př í stupu
poslqltnout ž adatelů m,
ch edpisů .
k informací m, ve zně nípozdě jš í př

závaž nýchnedostatků př
, i realizaci akce, vč etně
B.3.Př í jemcebere na vě domí ž, evpř í padězjiš tě ní
prostř edků je
, poslrytovatel
nedodrž enítermí nu odevzdání vyú č tovóníposlEtovaných finanč ní ch
oprávně nvylouč itv nósledují cí ch dvou letech jeho ž ódostio poslqltnutí dotace z prostř edků
poslqttovatele.

B.4.Tato smlouva

je

vyhotovena ve dvou stejnopisech. Kaž dáze smluvní ch stran obdrž po
í jednom

vyhotovení .
B.5. Př fiemce je

povinen seznámit poslrytovatele pí semně a neprodleně se změ namistanov, bankovní ho
spojení , statutární ho zóstupce, jakož i jinými změ nami,které mohou podstatně ovlivnit finanč ní
hospodař ení př í jemce a náplň jeho č innosti

B.6.Změ ny té to smlouvy lze provádě t pouzepí semnými dodatlry podepsanými obě ma smluvní mi
stranami.
B.7. Smlouva nabývá

ú č innosti
dnem podpisu obou smluvní ch stran'

l2. 20l7 sým usnesení m

B.8. s uzavř ení m té to smlowy vyslovilo souhlas Zastupitelstvo obce dne ]B.
č .21/1Ad.

V

4ť .1" ,{ .'

Markvartovicí ch dne 15.01.2018
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(za př í jemce podpory)

