Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí finančnídotace

l.

smluvnístřany
obéc Ho.ní počaply,

zastoupená starcstou obce Jiřim svačinou'
lČ : 00236829
jako strana poskytující,
a

sdružení hasičúěech, Mořavy a slezska
sbor dobrovolných hasičůHorní Počaply
zastoupený Martinem Hartlichem starostou sDH Horní Počapay
'
lC:49521861

jako strana přijímajicí
ll. Předmět smlouvy

Předmětem smÍouvy je poskytnutí dotace dle s 10a odst' 2 zákona č' 250/2000 sb'' o
rozpočto\^ých pravidlech Územních rozpočtú,V platném znění na účeluvedený Žadatélém
V Žádosti o posk},tnutí dotace ze dne 31'1.2o19 V celkové výŠi
60 000 Kč (slovy : šedesáttigíc korun českých).
Dotace se poskýuje na Úhradu Výdajů nekrytých rozpočtem přijímajicí strany nebo
příjmy z Vlástní činnosti přijímajícístrany na účeluvedený V Žádosti o poskytnltÍ dotace'
Dotace je účelověuázána na' činnost sDH, především V souvislosti s pořádáním
společenských akcí pro veřejnost, návŠtěva akcí s hasičskou tématiko; dotaci nelze použít
na úhradu kancelářských potreb a poŠtovné'
Uzavření této smlouvy a poskytnutí dotace bylo schváleno usnésením č' 61112019
zastupitelstva obce Horní Poč€ply ze dne 20'3'2019'
lll. čas plnění.

strana posk},tující poskytne dotaci přÍjemcj převodem na účetč' 208012174/0300'

Vedený u PoŠtovníspořitelny do sedmi dnů od podepsání této smlouvy oběma smluvními
stranami.lV. ostatni ujednání

1.strana přÚimající je povinna do 31.01'2020 predlaŽiÍ straně poskýující VyÚčtovánÍ
o pouŽiti dotace na účeluvedený V této smlouvě'

2'V případě nedodžení povinnosti uvedené v bodu 1) je strana přijÍmajícípovinna Vrátit
poskytnutou dotacido patnácli dnú na Účet stÍany poskytujíci, vedený U KB Lilělnlk,

č'Ú.5425 - 171l01o0'rotéž se týká nevyčerpanéčástiposky,tnuté dotace v roce2019 či
finančnich prosťédkůpoužibich na jjný Účel' néŽ je uvedeno Ve smlouvě'

V' závěrečná ustanovéní

1'obě smluvnÍstrany uzavkají tuto smlouvu na základě pravé a svobodné vůle a zavazují
se plnit povinnostiz télo smlouvy Vyplývající' což stvrzujÍsvými podpisy'
2.Tato smlouva je sepsána ve dvou Vyhotoveních' z nichž kaŽdá stíana obdÍžíjeden
Výtisk'
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