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Statutární město Ostrava

městský obvod Proskovice Sm|Ouva

Číslo smlouvy poskytovatele: S0008512021

VEŘEJNOPRÁVNÍSMLOUVA

o poskytnutí individuální neinvestiční účelové dotace z rozpočtu

městského obvodu Proskovice

Smluvní strany
 

   

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. SH ČMS — Sbor dobrovolných hasičů

1803/8 Proskovice — pobočný spolek

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava Světlovská 272

IČO: 00845451 724 00 OstraVa-Proskovice

DIČ: CZOO845451 (plátce DPH) zastoupený starostkou SH ČMS — Sbor

Adresa koresgondenční: dobrovolných hasičů Proskovice

městský obvod Proskovice, Světlovská 82/2 Zdeňkou Mynářovou

724 00 Ostrava-Proskovice IČO: 64989925

zastou en starostkou M . Marií Matějovou DIČ: ne látce DPH

 

 

(dále jen poskytovatel) (dále jen příjemce)

se dohodly na uzavření této smlouvy o poskytnutí neinvestiční 'čelové dotace:

Obsah smlouvy
 

čl. I.

Uvodni ustanoveni

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy jsou V souladu se skutečností V době

jejího uzavření. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí písemně

bez prodlení nejpozději do 8 dnů druhé smluvní straně.

čl. ll.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí neinvestiční účelově vymezené dotace (dále jen dotace) příjemci z

rozpočtu poskytovatele. Dotace podle této smlouvy je veřejná finanční podpora poskytnutá z rozpočtu

statutárního města Ostravy, městského obvodu Proskovice.

2. Poskytnutí dotace je V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

pozdějších předpisů.

3. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou finanční podporou

a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

čl. Ill.

Učel dotace

Poskytovatel podle této smlouvy poskytuje příjemci dotaci k následujícímu účelu:

- oprava povrchu cvičné hasičské závodní tratě u požární zbrojnice v Proskovicích
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Statutární město Ostrava

městský obvod Proskovice Sm|Ouva

Číslo smlouvy poskytovatele: 80008512021

čl. IV.

Výše dotace

Dotace se příjemci poskytuje V celkové maximální výši 135 000,- Kč (slovy: stotřicetpěttisíckorun českých).

Peněžní prostředky budou bezhotovostně převedeny na účet příjemce uvedený V záhlaví smlouvy, do 15 dnů

po nabytí účinnosti této smlouvy.

čl. V.

Podmínky použití dotace

1. Příjemce je povinen použít dotaci pouze v souladu s účelem této smlouvy k úhradě uznatelných nákladů

prokazatelně souvisejících s realizací účelu dotace dle čl. III. této smlouvy.

2. Uznátelným nákladem pro účely této smlouvy je náklad, který lze financovat z dotace poskytnuté touto

smlouvou při splnění následujících podmínek:

a) vznikl příjemci a byl příjemcem uhrazen V období počínaje od 20.9.2021 V rozsahu uznatelných

nákladů vymezených touto smlouvou,

b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. III.

c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti á hospodárnosti dle zákona č. 320/2001 Sb., o

finanční kontrole, ve znění pozděj ších předpisů;

d) byl zanesen v účetnictví příjemce, je identifikovatelný a podložený ostatními záznamy.

3. Jiné náklady na realizaci účelu nesmí být z dotace hrazeny. Dotaci nelze použít na náklady, které byly

vynaloženy příjemcem dotace pro jiný subjekt a byly refakturovány, nebo na náklady, které má příjemce

dotace zakalkulovány v ceně služby, kterou poskytuje cizímu subjektu.

4. Příjemce se zavazuje využívat dotaci co nejhospodárněji a Vést řádnou evidenci čerpání dotace V souladu

se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Táto evidence musí být

podložená účetními záznamy. Čestné prohlášení příjemce o vynaložení finančních prostředků V rámci

uznatelných nákladů realizovaného projektu není považováno za účetní záznam. Příjemce je povinen na

požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetních záznamů a ostatních dokumentů týkajících

se dotace.

5. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli nejpozději ve lhůtě do 15.12.2021 závěrečné finanční

vypořádání dotace vtištěné podobě. Příjemce je povinen kzávěrečnému finančnímu vypořádání

dotace doložit přehled skutečných celkových nákladů vynaložených v obdobi od 20.9.2021

do 15.12.2021.

6. Finanční vypořádání dotace se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě

provozovateli poštovních služeb nebo podáním ná podatelně poskytovatele.

7. Příjemce dotace je povinen vrátit převodem na účet poskytovatele případnou nevyčerpanou část

peněžních prostředků z dotace ve lhůtě stanovené pro předložení závěrečného finančního vypořádání

dotace, včetně písemného odůvodnění vrácení dotace.

8. Příjemce je povinen před případnou přeměnou příjemce či zrušením příjemce s likvidací předložit

finanční vypořádání dotace a vrátit nevyčerpanou část dotace na účet poskytovatele s písemným

odůvodněním, a to v takovém časovém předstihu, aby nedošlo ke krácení práv poskytovatele.

čl. Vl

Kontrola

1. Příjemce je povinen podrobit se průběžné a následné kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční

kontrole a o změně některých předpisů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem prověření dodržování

podmínek této smlouvy pro nakládání s poskytnutými prostředky. Příjemce je povinen na požádání

předložit kontrolnímu orgánu za účelem provedení kontroly veškeré účetní a ostatní potřebné doklady,

vztahující se k nakládání s poskytnutými finančními prostředky.

2. Poskytovatel je oprávněn provádět kontrolu realizace předloženého projektu a poskytovaných služeb

(aktivit) pověřenými zaměstnanci Úřadu městského obvodu Proskovice, a to i namátkově.
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Statutární město Ostrava

městský obvod Proskovice Sm|Ouva

Číslo smlouvy poskytovatele: 80008512021

čl. VII.

Sankční ujednání

1. Neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu poskytovatele je

porušením rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

ve znění pozděj ších předpisů. Při porušení rozpočtové kázně bude postupováno podle § 22 tohoto zákona.

čl. VIII.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření.

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků,

které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány

oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-

mailových či jiných elektronických zpráv.

3. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět, a to písemnou formou vpřípadě, že příjemce

sdělí poskytovateli neúplné nebo nepravdivé ůdaje související s poskytnutim dotace, jejím finančním

vypořádáním nebo prováděním kontroly,

Výpovědní doba činí 2 týdny ode dne doručení písemné výpovědi příjemci.

4. Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 vyhotovení obdrží poskytovatel

a 1 vyhotovení příjemce.

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena svobodně,

určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv V tísni a za nápadně nevýhodných podmínek,

což stvrzují svými podpisy.

7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán

v rozporu s výslovnými ujednáními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné

ze stran.

8. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., 0 obcich (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů: o uzavření této smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace rozhodlo

Zastupitelstvo městského obvodu Proskovice usnesením č. 0154/ZMOb-Pro/l822/18 ze dne 15.9.2021.

.
U
‘

 

 

Za poskytovatele Za příjemce

Datum: Datum:

Místo: Ostrava-Proskovice Místo: Ostrava-Proskovice

Mgr. Marie Matějova Mynářová Zdeňka

starostka starostka SH CMS — Sbor dobrovolných hasičů

Proskovice
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