S M L O U V A č. 2/2015
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce Bulovka
schválená zastupitelstvem obce Bulovka dne 10/11/2015 usnesením č. 9/09-2015
Smluvní strany:
Obec Bulovka
se sídlem:
zastoupený:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Bulovka 101, 464 01 Bulovka
starostkou obce Romanou Šidlovu
00262692
CZ00262692
Komerční banka, a. s.
2925461/0100

(dále jen „poskytovatel“)
na straně jedné
a
název příjemce:
SDH Bulovka
se sídlem:
Bulovka
zastoupený/á:
starostkou Janou Kolesovou
IČ:
bankovní spojení příjemce:
číslo účtu příjemce:

(dále jen „příjemce“)
na straně druhé
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s §10a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění novely č. 24/2015 Sb., a §159 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu
obce Bulovka

Čl. I.
Předmět a účel smlouvy
1. Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace příjemci pro rok
2016 ve výši 50 000,-Kč, slovy padesát tisíc korun českých, která byla schválena usnesením
zastupitelstva obce Bulovka č. 9/09-2015 ze dne 10/11/2015 na účel:


Činnost SDH družstva mládeže, žen a mužů a to na výdaje spojené s úhradou
cestovného na soutěže a nákupu soutěžního a jiného materiálu, úhrada občerstvení a
dalších nákladů spojených s činností SDH Bulovka
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2. Účel, na který je dotace určena:
dotace podle Čl. I odst. 1) této smlouvy se poskytuje výhradně za účelem vymezeným v
Čl. I odst. 1 této smlouvy na účet příjemce uvedený ve smlouvě.
3. Doba, v níž má být stanoveného účelu dosaženo: rok 2016
Čl. II.
Výše dotace a její uvolnění
1. Celková výše účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce Bulovka bude maximálně do
výše 50 000 Kč, slovy padesát tisíc korun českých.
2. Způsob uvolnění finančních prostředků poskytovatelem příjemci:
Finanční prostředky ve výši 50 000Kč budou převedeny do 20 dnů po schválení dotace na
účet příjemce nebo budou uhrazeny v hotovosti z pokladny OÚ Bulovka.
Čl. III.
Povinnosti příjemce a podmínky čerpání dotace
1. Příjemce se zavazuje použít poskytnuté finanční prostředky hospodárným způsobem a
pouze k účelu uvedenému v Čl. I. této smlouvy a v souladu s podmínkami v této smlouvě
uvedenými.
2. Příjemce je povinen o poskytnutých finančních prostředcích vést samostatnou průkaznou
evidenci.
3. Do způsobilých výdajů na realizaci projektu se započítávají jen výdaje, které vzniknou
příjemci v souvislosti s realizací akce dle Čl. I. této smlouvy a v termínu dle Čl. I., odst. 4.
této smlouvy. Daň z přidané hodnoty (dále také jen DPH) je považována za způsobilý výdaj
dle věty první a v případě, kdy příjemce není plátcem DPH, resp. neuplatňuje v souvislosti
s realizací projektu dle Čl. I. této smlouvy nárok na odpočet DPH na vstupu.
4. Termín ukončení realizace projektu je stanoven do 31. 12. 2016.
Termínem ukončení realizace akce se rozumí ukončení veškerých aktivit na akci.
5. Finanční prostředky poskytovatele na akci dle Čl. I. jsou poskytnuty k využití do
30.11.2016.
6. Akce musí být vyúčtována příjemcem poskytovateli nejpozději do 15. ledna 2017, a to
formou závěrečného vyúčtování na formuláři, který je nedílnou součástí této smlouvy,
které musí být v termínu pro vyúčtování předloženo Obecnímu úřadu Bulovka k následné
kontrole pro výbory ZO. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že akce nebyla
realizována.
7. K závěrečnému vyúčtování předloží příjemce dotace kopie účetních dokladů zahrnující
prvotní doklady (faktury, účtenky, paragony) a kopie příslušných dokladů o zaplacení
(výpisy z bankovního účtu nebo výdajové pokladní doklady) týkající se realizovaného
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projektu, minimálně však ve výši poskytnuté dotace z rozpočtu obce, resp. ve výši
odpovídající podmínkám uvedeným v Čl. III. odst. 2, včetně výpisů z účtu prokazující
úhradu jednotlivých faktur, ze kterých bude zřejmý účel a způsob využití poskytnutých
finančních prostředků poskytovatele.

8. Příjemce je povinen vrátit poskytovatelem poskytnuté finanční prostředky nebo jejich část
na účet poskytovatele číslo 2925461/0100, pokud je užil v rozporu s účelem, na který mu
byly tyto finanční prostředky poskytovatelem poskytnuty, a to nejpozději do 10 pracovních
dnů od doručení písemného zjištění poskytovatele o porušení některého z účelu včetně
výše nařízené vratky do rozpočtu poskytovatele. Příjemce je dále povinen nejpozději do 10
pracovních dnů od termínu vyúčtování uvedeného v Čl. III odst. 6. smlouvy vrátit veškeré
poskytnuté finanční prostředky na účet poskytovatele číslo 2925461/0100 pod variabilním
symbolem totožným s číslem veřejnoprávní smlouvy příjemce v případě, že nepředložil
vyúčtování v termínu a rozsahu uvedeném v Čl. III. odst. 6 a 7. Rozhodným dnem pro
vrácení finančních prostředků výše uvedených je den, kdy je platba připsána na účet
poskytovatele dotace.
9. Příjemce je povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat poskytovatele o
jakékoliv změně v údajích uvedených ve smlouvě, účelu a výši dotace, termínu realizace
akce a o všech dalších okolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho
povinností podle této smlouvy.
10. V případě, že je příjemce dotace právnickou osobou, v případě přeměny této právnické
osoby nebo zrušení této právnické osoby s likvidací má povinnost bezodkladně informovat
poskytovatele o této skutečnosti a provést vyúčtování všech doposud poskytnutých
prostředků poskytovatelem dle této smlouvy v jím určeném termínu a rozsahu.
11. Příjemce nesmí využít k realizaci projektu v příslušném období dle Čl. I. této smlouvy jiných
finančních prostředků z rozpočtu obce Bulovka.
Čl. IV.
Kontrola hospodaření a sankce za nedodržení účelu a podmínek smlouvy
1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny zejména v souladu s § 9 odst. 2 zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, provádět kontroly
dodržení účelu a podmínek, za kterých byla účelová dotace poskytnuta a čerpána.
2. Příjemce bere na vědomí, že porušení povinností stanovených touto smlouvou bude
řešeno jako porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
3. Za méně závažná porušení povinností vyplývajících z této smlouvy, se považují následující
porušení, za která se uloží nižší odvod:
a. Za opožděné dodání vyúčtování dle čl. III. odst. 6 této smlouvy nejvýše o 14 dní činí
odvod 1 - 3% z poskytnuté dotace.
b. Za předložení neúplného vyúčtování poskytnutých finančních prostředků v termínu
vyúčtování, kdy chybějící doklady příjemce předloží nejpozději do 30 dnů po termínu
vyúčtování, činí odvod 1 – 2 % z poskytnuté dotace.
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4. Výše odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a pravidla pro ukládání a promíjení
odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně jsou stanovena v ust. § 22 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
5. Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou
bezhotovostního převodu na účet poskytovatele 6328461/0100 pod variabilním symbolem
totožným s číslem veřejnoprávní smlouvy příjemce.

Čl. V.
Závěrečná ustanovení
1. Tuto smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran v souladu s ustanovením § 167 odst. 1
písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Taková dohoda musí být
písemná a musí v ní být uvedeny důvody, které vedly k ukončení smlouvy včetně
vzájemného vypořádání práv a povinností.
2. Poskytnutá dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
3. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě lze činit pouze formou písemných očíslovaných
dodatků.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva musí být
nejprve podepsána příjemcem a následně poskytovatelem.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž si ponechá poskytovatel a
příjemce každý jedno vyhotovení .
6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, porozuměly jí a smlouva
plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.

V Bulovce dne:

Poskytovatel

…………………………………
Romana ŠIDLOVÁ
starostka obce

2015

V Bulovce dne:

2015

Příjemce

………………………………………….
Jana KOLESOVÁ
starostka SDH Bulovka
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