Smlouva číslo 7-2019
o poskytnutí finanční dotace pro rok 2019
uzavřená ve smyslu §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 10a odst.
5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Zastupitelstvo obce Adamov rozhodlo svým usnesením č. 03/08 podle § 85 písm. c)
zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
o poskytnutí dotace ve výši a za podmínek dále uvedených v této smlouvě.
Smluvní strany:
POSKYTOVATEL
Obec:
Obec Adamov
Adresa:
V Chalupách 47, 373 71 Adamov
IČ:
00581160
statutární zástupce: Petr Schicker, starosta
bankovní spojení:
104005666/0300
na straně jedné ( dále jen obec )
a
PŘÍJEMCE
Spolek:
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Adamov
Adresa:
V Oblouku 130, 373 71 Adamov
IČ:
65059620
statutární zástupce: Jaroslav Hanus, starosta
bankovní spojení:
264826930/0300
na straně druhé ( dále jen spolek )
Článek I.
Předmět smlouvy
Finanční dotace na rozvoj činnosti členů spolku v roce 2019.
Finanční dotaci ve výši 50.000,-Kč lze použít na úhradu nákladů spojených s nákupem
potřeb vybavení pro soutěžní družstva dětí a juniorů, nákladů na účast v soutěžích dětských
a juniorských družstev.
Finanční dotace ve výši 45.000,-Kč bude použita jako investiční příspěvek na pořízení
čestného praporu SDH Adamov.
Finanční dotaci nelze použít na výplatu odměn funkcionářů spolku.
Finanční dotaci nesmí příjemce poskytnout jiným právnickým nebo fyzickým osobám,
pokud nejde o úhrady spojené s realizací účelu, na nějž byla dotace poskytnuta.

Článek II.
Výše dotace
Obec se zavazuje, že na činnost uvedenou v článku I. uvolní finanční částku ve výši:

95 000,- Kč (slovy: devadesát pět tisíc Kč)
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Článek III.
Povinnosti spolku
Použít dotaci výhradně k účelům uvedeným v článku I..
Odpovídat za hospodárné využití dotace a její řádné a oddělené sledování v
jednoduchém či podvojném účetnictví.
Zajistit využití dotace a nejpozději do 30. listopadu 2019.
Finanční dotace podléhá finančnímu vypořádání. Vyúčtování dotace, které bude
obsahovat závěrečnou zprávu o účelnosti dotace, bude předloženo nejpozději do
30. listopadu 2019.
V případě změny adresy nebo čísla účtu uvedených v této smlouvě je spolek povinen
ihned tuto změnu nahlásit obci.
Spolek zodpovídá v plném rozsahu dle platných zákonů a předpisů souvisejících za
archivaci originálů účetních dokladů, jejich obsah a pravost. Dále je povinen provést
veškeré daňové odvody vyplývající z příslušných zákonných norem.
V případě, že je příjemce právnickou osobou a má dojít k jeho přeměně podle
příslušného zákona a příjemce má být zanikající právnickou osobou, má povinnost tuto
skutečnost oznámit s dostatečným předstihem poskytovateli se žádostí o udělení
souhlasu s přechodem práv a povinností z tohoto smluvního vztahu na právního
nástupce. Přitom musí respektovat, že každá taková skutečnost musí být projednána v
tom orgánu poskytovatele, který schválil poskytnutí dotace. V případě kladného
vyjádření poskytovatel uzavře dodatek ke smlouvě.

Článek IV.
Povinnosti obce
1. Poskytnout spolku dotaci do 30 dnů od podpisu smlouvy.
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Článek V.
Závěrečná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na rok 2019 a nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemně formou dodatku ve shodě
smluvních stran.
V případě nedodržení smlouvy může kterákoli strana od smlouvy odstoupit, avšak vždy za
splnění podmínky, že bude poskytnutá dotace vrácena na účet obce nejpozději do
30. listopadu 2019.
Smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží po jednom výtisku.
Tato smlouva byla schválena usnesením č. 03/08 ze dne 31. ledna 2019.

V Adamově dne: 18.02.2019

…………………………………….
Petr Schicker
starosta obce

………………………………….
Jaroslav Hanus
starosta SDH
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