VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA ÚHRADU
VÝDAJŮ NA CELOROČNÍ ČINNOST PŘÍJEMCE
č. 2022 - 005

Smlouva o poskytnutí dotace
uzavřená v souladu s § 159 a násl.zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních
předpisů, a se zákonem č.250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších právních předpisů
Městys Senomaty
Náměstí Karla Buriana 55, 270 31 Senomaty
IČO: 00244384
DIČ: CZ00244384
Zastoupený: Mgr. Tomášem Valerem, starostou městy se
Bankovní spojem: 540610379/0800
(dále jen "poskytovatel")
a

Sbor dobrovolných hasičů Senomaty

Náměstí Jiřího Holého 24, 270 31 Senomaty
IČO: 63805570
Zastoupený: Tomášem Hejdou

Bankovní spojení: 218191794/0300
(dále jen "příjemce")
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce, roku
tuto smlouvu o poskytnutí dotace:
I.
l. Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci dotaci ve výši
50.000 Kč, slovy padesát tisíc korun českých (dále jen "dotace").

Účelem poskytnutí dotace je: Celoroční činnost sboru/spolku (celoroční provoz, provozní
náklady, doplnění výstroje a výzbroje, techniky, startovně na závodech, doprava na závody,
soustředění mladých hasičů...)
2. Dotace bude poskytnuta příjemci v hotovosti/ na účet do 30 dnů ode dne uzavření této
smlouvy.

3. Dotace se poskytuje na účel stanovený v či. I.odst. 2 této smlouvy jako dotace
neinvestiční.

II.
l. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje seji použít výlučně v souladu s účelem poskytnutí
dotace dle čl.I. odst. l této smlouvy, v souladu s podmínkami stanovenými v této smlouvě.
Dotace musí být použita efektivně, účelně a hospodárně. Příjemce je oprávněn dotaci použít
pouze na Celoroční činnost sboru/spolku.
2. Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31.12.2022.

3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provedení kontroly dodržení účelu a podmínek
použití poskytnuté dotace. Při této kontrole je příjemce povinen vyvíjet veškerou
poskytovatelem požadovanou součinnost.
4. Příjemce je povinen nejpozději do 31.12.2022 předložit poskytovateli vyúčtování
poskytnuté dotace (dále jen "vyúčtování").
Vyúčtování musí obsahovat:
závěrečnou zprávu k vyúčtování dotace
fotokopie všech pokladních nebo bankovních dokladů dokládajících náklady
na danou akci, činnost...

5. V případě, že dotace nebyla použita v celé výši ve stanovené lhůtě, je příjemce povinen
vrátit nevyčerpanou část dotace ne účet poskytovatele nejpozději do 15 dnů ode dne
předložení vyúčtování poskytovateli. Nevrátí-li příjemce nevyčerpanou část dotace v této
lhůtě, dopustí se porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust.§22 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech úzeiimích rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
6. V případě, že příjemce použije dotaci nebo její část na jiný účel než účel sjednaný touto
smlouvou v čl.I. odst.l, poruší některou z jiných podmínek použití dotace nebo poruší
některou z povinností uvedených v této smlouvě, dopustí se porušení rozpočtové kázně ve
smyslu ust.§22 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších obsahovat předpisů.
Pokud příjemce předloží vyúčtování a závěrečnou zprávu v termínu stanoveném v či.
II.odst.4 této smlouvy, ale vyúčtování nebo závěrečná zpráva nebudou obsahovat všechny
náležitosti stanovené v čl.II.odst.4 této smlouvy, dopustí se příjemce porušení rozpočtové
kázně až v případě, že nedoplní nebo neopraví chybné nebo neúplné vyúčtování nebo
závěrečnou zprávu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy poskytovatele.
7. Za porušení rozpočtové kázně uloží poskytovatel příjemci odvod ve výši 2% z celkové
poskytnuté dotace.
8. V případě, že je příjemce dle této smlouvy povinen vrátit dotaci nebo její část nebo
uhradit odvod nebo penále, vrátí příjemce dotaci nebo její část, resp.uhradí odvod nebo
penále do pokladny úřadu městyse nebo na účet poskytovatele č. 540610379/0800, VS je
číslo smlouvy.
9. Dojde-li po podání žádosti ke změnám týkajících se identifikačních údajů žadatele, právní
subjektivity žadatele, statutárního orgánu žadatele apod., musí být taková změna
poskytovateli neprodleně písemně oznámena a doložena, a to nejpozději do 14 dnů od této
změny.

10. Příjemce je povinen označit propagační materiály znakem městyse Senomaty a umístit
ve svém areálu po dobu poskytování dotace reklamní panel či billboard se znakem městyse

a následujícím textem "Činnost Sboru dobrovolných hasičů Senomaty je podporována z
rozpočtu městyse Senomaty". Současně je příjemce povinen na všech propagačních
materiálech uvést, že poskytovatel finančně přispívá na činnost příjemce. Totéž je příjemce
povinen uvádět po dobu poskytování dotace při kontaktu s médii, případně na svých
webových stránkách a při propagaci svých aktivit. V případě nedodržení tohoto ustanovení,
bude k této skutečnosti přihlíženo v následujícím roce při rozhodování o výši poskytované
dotace.

11. Poskytovatel uděluje příjemci souhlas s bezúplatným užitím znaku městyse Senomaty
způsobem a v rozsahu uvedeném v čl.II.odst.10 této smlouvy.
III.

l. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky.
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním textu této smlouvy v
souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.
4. Poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva
městyse Senomaty dne 11.5.2022.
5. Tato smlouvaje sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž poskytovatel obdrží l vyhotovení a
příjemce l vyhotovení.

18, 05. 2022
V Senomatech dne..

Za poskytovatele:

Za příjemce:

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA

Měsíys Senomaíy

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SENOMATY

Náměstí Karla Buriana 55

Náměstí Jiřího Holého 24,270 31 Senomaty

27031 Senomaťy
tel.: 313 540 375, IČO: 00244384

• IČO; 63805570 •

/!^
Tomáš Valer
starosta městyse Senomaty

Tomáš Hejda

