
Veřejnoprávní smlouva č.412017 uzavíená v souladu s § 159 a násl.
zákona 50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů a

podle § 10a, odst. 4) zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v e znéní pozděj ších předpisů

1. Městys NovY Hrozenkov,75604 Nový Hrozenkov 454
zastoupen starostkou městyse Bc. Stanislavou Špruncovou
IC: 00304131
bankovní spojení: ČS a.s., 1765309389/0800
( dále jen ,, městys" )

2. SDH NovY Hrozenkov, 756 04 Nový Hrozenkov č.p. 458
zastoupen: Janou Kysučanovou, starostkou
IC:63701731
( dále jen ,, příjemce")

I.
úvodní ustanovení
Městys Nový Hrozenkov nazákladě žádosti ze dne23.II.2016 čj.123012016, v souladu
se zákonem ě.12812000 Sb. o obcích, v platném znéni, zákonem č.25012000 Sb., o pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění,na záklaďě usnesení ě. Zll6l3ld ze zasedání
Zastupitelstva městyse, konaného dne 19.12.2016 poskýuje příjemci níže uvedenou
dotaci.

il.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlour,y je poskytnutí neinvestiční dotace ze strany městyse příjemci
ve výši 80.000,- Kč (slovy osmdesáttisíckorunčeských) azávazekpříjemce, nakládat s touto
dotací v souladu s účelem této smlouvy.

ilL
Účel smlouvy
Městys poskyuje dotaci uvedenou v čl. il. této smlouvy výhradně za:účelem:
Uhrady přestavby soutěžní požámí stříkačky.

Iv.

Práva a povinnosti městyse
1. Městys se zavazuje poskytnout dotaci dle čl. il. této smlouvy ve výši

80.000,- Kč jednorázově, po podpisu smlouvy, atobezhotovostním převodem
na účet příjemce u CSOB a.s., číslo 302632910300.

2. Zásfilpce městyse je oprávněn v souladu se zákonem č.552lI99I Sb. o státní kontrole,
v platném znění azékonemč.3201200l Sb. o finanční kontrole, vykonávat kontrolu
nad nakládáním s poskytnutou dotací, přičemž příjemce je povinen tuto kontrolu strpět,
poskytnout zástupci městyse součinnost, jakož i poskýovat navyžádání veškerou
dokumentaci, včetně ťrnančních a účetních výkazi,vztahulících se k předmětu plnění této
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SmlouVY, ato i zPětně. V případě porušení těchto povinností si je příjemce vědom možnosti
sankČního Postihu, v souladu se zákony uvedenými ve větě p.ur,i,ioňoto odstavce.

Povinnosti příjemce 
V'

1. Příjemce dotace je povinen vyažítposkytnuté finanční prostředky výhradně pro účel
stanovený ve čl. III. této smlouvy.

2. ZástuPce městyse je oprávněn kontrolovat, zdapříjemce užívádotaci v souladu s účelem
této smlouvy. Při 4ištěnípochybení příjemce při nakládání s poskýnutými finančními
Prostředky je příjemce povinen v určené lhůtě sjednatnápravu. V opačném případě je
městys oprávněn od této smlouvy odstoupit a příjemce je povinen vrátitpostytnuté-
finanční prostředky na účet městyse.

3. VPříPadě, ŽepŤÍjemcenevyčerpáposkýnutoudotacido 15.prosince 2017vplnévýši,je
Povinen nevyČerpanou Část příspěvku vrátit městysi na účet městyse uvedený v úvodu 

-

smlouvy, a to do 31.12.20t7.
4. Do konce kalendářního roku, ve kterém byla dotace poskytnuta , předloží organizace

výkaz o vyúčtování poskýnutého příspěvku.

vI.
Sankce za porušení rozpočtové kázně

1. Příjemce se dopustí rozpočtové kazně v případě, kdy nedodrží stanovený účel
PouŽití uvedený v Č1. ilI. této smlouvy nebo nevrátí na účet městyse nevyčerpanou
část dotace v termínu stanoveném v čl. V. odst. 3.

2. Za PoruŠení rozpočtové kérzně budou příjemci vyměřeny sankce stanovené v §22,
odst. 4) až 8) zákona25012000 Sb., o rozpočtoých pravidlech územních,orpóčtů
v platném znéní.

VII.
závérečná ustanovení
1. Příjemce bere na vědomí, že městys je povinen ta dotaztřetí osoby poskytnout informace

v souladu se zákonem č. 10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s výjimkou
informací majících povahu obchodního tajemství dle občanského zákoníku,
Tato smlouvanabýváplatnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Tuto smlouvulze zrušit písemnou dohodou smluvních stran nebo písemným odstoupením
městyse od této smlouvy v souladu s č1. V. odst. 2, přičemž účinky odstoupení, naŠtávají
dnem doručení písemného odstoupení příjemci.
Tato smlouva mŮŽe být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma
smluvními stranami.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, znichžkaždý má platnost originálu.

V Novém Hrozenkově dne: 4{ r kW SDRUŽEN|HAs|cU cMs
SDH NOVý HROZENKOV

756 04 !čoi 63,101737

íurr--;----
Jana Kysučanová

starostka SDH Nový Hrozenkov

2.
a
_,) _

4.

5.

k§Řs"fr,trž§
NOVÝ F{Rorfi,NKOV


