
Veřeinoprávní smlouva
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Francova Lhota

číslo: 412019

(uzavřená dle §159 a násl. zákona č. 500/2OO4 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

mezi:

Poskytovatelem dotace: Obec Francova Lhota
se sídlem: Francova Lhota č. 325,756 14
zastoupená: Miroslavem Brlicou, starostou obce
lČ:00303755
bankovní spojení: ČSOB, a,s., č.ri. 21O383O89/O3OO
(dále jen,, poskytovatel'')

a

příjemcem dotace: sdružení hasičů čech, Moravy a slezska
Sbor dobrovolných hasičů Francova Lhota
sídlo: Francova Lhota é.46,75614
lČ:63701855
typ příjemce: právnická osoba, právnl forma - pobočný spolek
zastoupený: Radkem Piastkem - starostou
bankovní spojení; 21 5673800/0300
vedeno u Městského soudu v Praze - spis. značka L 35887
(dále jen,,příiemce'')

l.

Předmět smlouvy
'1.1 Poskytovatel posky_tne příjemci na níže uvedený účelza podmínek uvedených v čtáncích ll. až 1ll.

účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu obce ve výši 60 0oo,oo kč, sloúy: šedesát tisíc korun
českých.

1.2 Dotace je poskytována na materiálové náklady - materiálové náklady, opravy a cestovné

1 .3 Stanoveného r]čelu bude dosaženo v době od 1.1 .2019 do 15.12.2019

l!.

SpIatnost peněžních prostředkú
2.1. PoskYtovatel se_T^v?J!Le__poskytnout příjemci dotaci za rjčelem uvedeným včlánku l.jednorázově na účet 21567380010300 do 30 dnů po nabytí rlčinnostitéto smlouvy.



2.2. Finanční prostředky lze použít na rlhradu nákladů vzniklých vobdobí od 1,1,2019 do15,12,2019

vztahujících ."-,ř" 
-štánovenému ú;jil 

-ň.iytnutÍ,. které budou uhrazeny nejpozději do

15.12.2o1g.rinaneňr ňiórtr"or.v nelze převá,oet ob následujícího kalendářního roku,

2,3 V termínu pro předložení vytičtování dle ělánku lll. odstavec 3,2 vrátí PřÍjemce nevYěerPané

finanóní prostředky na úěet po_skytovatáé. Ňéucinr-ri tak, jedná se o porušení rozpoětové kázné

dle § 22 zarona'e,'-25ol2óoo šo., Ó-io.póětových právidlech územních rozPoČtŮ, ve znění

pozdějších předpisů.

ll !.

Podmínky udělení peněžních prostředkťt

3.1PřÍjemcejeoprávněnpouŽÍtdotacipouzekúčeluuvedenémuvčlánkul.tétosmlouvy.

3.2VyriětovánídotacepředloŽÍpřÍjemce-naobecnírlřaddo15.12'2019.
vyrlětováním d;i€.H;rrózúmt preJróieňi oóruotr prokazujících uhrazení .nákladů na úóel

uvedený v čl, l, řěi;Hl"Ňuá uýs1;;-.,*yňrté Jotace 1ropie taktur_či.jiných daňových dokladŮ

a dokladů o jejich zaplacení, přiěemž Žá iiitor."í doklady s'e nepovažuji tzv. zálohové faktury),

3.3 příjemce musí zajistit ve 9y_em, 
úěetnictvívedenl analytické riěetní evidence související s realizacÍ

akce, tzn. uetovái-ňa zvláštní analytické riěty, na samostatné hospodářské středisko nebo na

samostatno u zakázku, Musí být ieonozřJňá prorgzatglné, zda koht<rétni výdaj nebo Příi9T.j"
(nebo není) uvŘážóuán na poópórova-nou árici'a skuteóně odpovídá charakteru akce. SubjektY,

které vedou daňovou evidenci u ,ourááú iá zaronem ě. 586/1992 Sb., o danÍch z PřÍjmů, ve

znění pozdějších předpisů, ;sou poffi použít.jjný.prokazatelný způsob vedení evidence o

finaněních tocích akce. Doklaov proxárůíici výuziú .o91"." musí být viditelně označeny ''Dotace

obce Francova Lhota." (oznaěeny ;ňiýt iii óriginarv dokladů), příj9Tc9 je povinen umožnit

poskytovateri naiarŘďpno pozáoa;ú pió""d;nřroŇ.ty všecň prvótnlcn r]četních dokladů za

rjóelem prověření předloženéhg 
"ylieiÓ"áni 

projekly. Pos-kYtovatei bude vYkonávat u Příjemce

kontrolu, vyplývající ze záRona e. ežójžoól Šb.,'o finanční 
'kontrole ve veřejné správě, ve znění

pozdějších předpisů.

3.4PřÍjemcejepovinendol5dnůoznámitposkytovatelizahájenÍinsolvenčnÍhořízenÍ,vstup
právnické osoby do likvidac", ,Íněnu státutainino orgánu hebo jeho člena, změnu názvu,

bankovního spojení, sídla či adresy,

Příjemce, který je @d+j+J!q9r?cí dle zákona é, gol2o12 Sb" je povinen zaslat poskytovateli

informaci o přeiněně spoleónosti, jáiňfiňiii"p,i"xt přeměny, a to.alespoň 1 měsíc přede

dnem, kdy má být přeměna scnvatena zŇsouem 9jan_wenÝm 
zákónem, U oslatních právnickÝch

osob je příjemóe povinen orna.ii-p.irr,vióvateli přeměnu Právnické osobY do 15 dnŮ od

rozhodnutí příslušného orgánu,

3.5 vrácení prostředků podle odstav ce 2.3 této smlouvy nezakládá právo příjemce na dočerpání

finančních prostředků v následujícím roce,

3.6 Způsobitými výdaji (tj. proplacené náklady, jež mohou !Ýt hrazenY z dotace.a vyhovují zásadám

úěelnosti, efekúvnosti a hospodár.;il ň.i6'aron^ é,'g2ol2oo7 Sb., o finaněnÍ kontrole' ve

znění pozdějších předpisů) nejsou:

_ výdaje na školení a kuzy, které nesouvisí s účelem, na který je d.otace poskytována

- výOaje na propagacia marketing příjemce

- výdaje na pohoštění
- UCetňe nedoložitelné výdaje



4.1

5.1

lV.

Sankce

V PřÍPadě PoruŠení rozpočtové kázně ze strany příjemce bude poskytovatel postupovat v souladu
s ustanoven|m § 22 zákona ě, 25012000 Sb., o rozpočtových'pravidlech uŽemntbn rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů,

V.

závěrečná ustanovení

Jako kontaktní místo. poskytovatele se pro ričely této smlouvy stanovuje: kancelář obecního
úřadu - p, Alena Kurtinová, te|.571422305.

5.2 Tato smlouva nabývá ričinnostidnem jejího podpisu oběma smluvnímistranami.

5.3 Právní vztahY, k!9rélejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními
zákona é, 50012004 Sb-, správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zbkona ď, zsotzooo Sb., o
rozPoČtových pravidlech Územních rozpoětů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně
závaznými předpisy.

5.4 Smlouva mŮŽe být měněna ěi doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky
PodePsanými oprávněnými zástupci obou smluvnich strán. Dodateť se neuzavířá v případé
změny názvu přÍjemce, statutárního zástupce, sídla či bankovního rjčtu kterékoli ze smluvních
stran. Vtakovém_přÍpadě postačí písemné oznámení o změně, které vpřípadě zmený
bankovního tičtu příjemce musí být doloženo kopií smlouvy o zřízení účtu,

5,5 SmluvnÍ strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech ridajů obsažených v této smlouvě,

5.6 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel obdržl jedno vyhotovení
a příjemce jedno vyhotovení.

5,7 SmluvnÍ strany svými. podpisy stvrzují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé
a svobodné vůle, nikoliv tísniza nápadně nevýhodných podmínek,

Doložka dle § 4í zákona č.12812000 Sb., o obcích, ve znění pozoějSictr preopisu
Schváleno zastupitelstvem obce Francova Lhota
Datum jednání a číslo usnesení 22,2.2019 - 3/53

Ve Francově Lhotě dne25,2,2019

za poskytovatele

Ve Francově Lhotě dne 25.2.2019

oE}Ec
756 u FrancovďLhota

lcp 003 03 755
r\ !.^, 1_'ži"|í, irt 1?r.; 5

za příjemce

2,r
Radek piastek - starosta

Sdíužoní hasičů Čoď, Mravy a Slczlke
§bor dobrovolíťti, lurlíl Frarrcon Lhoh

Francova Lhote 46
lÓ:63701855

_1-

Miro§íav Brlica - starosta




