Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace-

příspěvku na podporu činností organizací 2/2022
Obec Hodějice
zastoupená: starostkou Blahoslavou Suchánkovou
se si'dlem úřadu: Hodějice 41, 684 01 Slavkov u Bma
IČO: 00291773

Bankovní spojení: 562673 l /O l oo

poskytovatel př]'spěvku (dá]e jen obec)

a

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Hodějice
zastoupený starostkou SDH Drahomírou Kolečkovou
se sídlem: Hodějice 351, 684 01 Slavkov u Bma
IČO: 65840151

bankovni' spojeni': 1561285389/0800

jako příjemce příspěvku(dále jen příjemce),
uzavřeli níže uvedeného dne , měsíce a roku tuto smlouvu:
[.

1. Obec touto smlouvou poskytuje příjemcj finanční při'spěvek ve výši 270.000,-Kč(slovy

dvěstěsedmdesáttisíckorunčeských) za účelem podpory činnosti organizaci' a dle žádosti o poskytnutí
příspěvku ze dne 5.11.2021, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
Příjemce prohlašuje, že od obce tento příspěvek na uvedený účel bezjakýchko]i výhrad přijímá.

:.3Ííj::S3j5ág::aFvz:Í:%:í;paětv;řt,sppoěuvžeít#pr3:::j:áosj;:r,a2Tžoú2č2e.].Čepánímpříspěvkuserozum,,
úhrada výdajů hrazených z př]'spěvku.
4. Podmínky, které je příjemce povinen při použití peněžních prostředků splnit:
- příspěvek musi' být použit toliko na účel podpory činnosti organizace dle Žádosti tvořící nedi'lnou
součást této smlouvy
- výše uvedeného účelu musí být dosaženo do 31.12. 2022

-vyúčtování použití při'spěvku na předepsaném formuláři musi' být předloženo obci nejpozděj i
do 31. ] .2023

5. Žádné další podmi'nky souvisej íci' s účelem poskytnutého finančního příspěvku strany nesjednávají.
6. Příjemce odpovídá za řádné veden]' a viditelné označeni' prvotních dokladů(tj. Zejména faktur,
zálohových faktur, paragonů, pokladních dokladů, smluv apod.) prokazujících použití dotace uvedením:

" Dotacez rozpočtu obce Hodějice, smlouva č.

, ve výši

Kč".

7. Poskytnutí tohoto příspěvku bylo schváleno na veřejném zasedám' zastupitelstva obce Hodějice
1/2022, dne 26.1.2022 , číslem usnesení 8.
J[.

1. Obec vyplati' příspěvek příjemci na účet číslo 1561285389/0800 do 30ti dnů od uzavření této

smlouvy. Smlouvaje uzavřena dnem, kdy dojde kjejímu podpisu všemi jeji'mi účastníky( tj . dnem
podpisu posledm'ho účastníka).
2. Použije-li při'jemce prostředky k jínému účelu než je uvedený v této smlouvě, považuji' se tyto

prostředky za neoprávněně zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů. V takovém při'padě je příjemce povinen vrátit takto neoprávněné použité prostředky
včetně penále dle platných právních předpisů.
3. V případě nedočerpání příspěvku se příjemce zavazuje vrátit nepoužité peněžní prostředky na účet
obce číslo 5626731/0100 nejpozději do 31.12. 2022

4. Nevrátí-l i příjemce v temínu vyúčtování nevyčerpané prostředky na účet poskytovatele. považují se

tyto prostředky za neoprávněně zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb. 0 rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů. V takovém případě je příjemce povinen vrátit takto neoprávněné použité prostředky
včetně pená]e dle platných právních předpisů.
5. Nepředloží-li příjemce řádně a včas vyúčtování příspěvku, je povinen vrátit 100% při'spěvku na účet
poskytovatele včetně penále dle platných právních předpisů.
6. Příjemce je povinen umožnit orgánům obce provést kontrolu čerpání příspěvku po dobu 5-ti let,
následujících po roce , v němž byl příspěvek poskytnut.
111.

1. V případě přeměny při'Úemce ( právnické osoby ) nebo zrušení příjemce ( právnické osoby ) s
lik`/idací je příjemce povinen obec o této skutečnosti neprodleně, tj. nejpozději do 10 dnů ode dne,

kdy tato skutečnost nastane, infomovat. V případě přeměny příjemce ( právnické osoby ) dojde
k přechodu práv a povinností z této smlouvy vyplývajících na právního nástupce příjemce.
V případě zrušení příjemce ( právnické osoby ) s likvidací je příjemce povinen dosud nevyčerpané

poskytnuté finanční prostředky na základě této smlouvy bezodkladně vrátit na účet obce číslo
5626731/0100, nejpozději do 1 O-ti dnů ode dne přijetí rozhodnutí o zrušení právnické osoby s likvidaci'

příslušným orgánem této právnické osoby.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích. Po podpisu oběma smluvními stranami obdrži'

každá strana jeden výtisk.
3. Účastníci prohlašují, Že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoli v tísni za nápadně
nevýhodných podmínek, a že text této smlouvy si přečetli a stvrzují vlastnoručními podpisy . že
odpovídá jejich pravé vůli.
4. Přljemce prohlašuje. že se seznámil s Pravidly pro pHspěvky z odvodů loterií a jiných podobných her
na podporu činnosti organizací pracuji'ci'ch s mládeží a je si vědom všech povinností z nich
vyplývajících.

VHodějici'ch

dne: 27.l.2022

za poskytovatele:

V Hodějíci'ch dne:

zapřljemce:

OBEC HODĚJICE

Sdmžen(haslčůčech,Moravyaslezska
Sbordobrovolnýchhasičů
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Blahoslava Suchánková - starostka obce

/' Hodějice

Drahomíra Kolečková, starostka SDH

