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SMLOUVA
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Branka u Opavy na rok 2020

I.
SMLUVNÍ STRANY

1. Obec Branka u Opavy
se sídlem: Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy
zastoupen: PhDr. Michael Rataj, Ph.0. - starosta '"'
IČ: 47812303
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1846405399/0800

(dále jen ,,poskytovatel")

a

2. SDH Branka u opa'y
se sÍdlem: Skolní 53, 747 41 Branka u Opavy
zastoupen: j
IČ: 667 38 041
bankovní spojeni: -

(dále jen ,,přýemce")

II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle § 10a odst. 5 zákona Č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon
Č. 250/2000 Sb.").

2. Dotace je ve smyslu zákona Č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon
o finanční kontrole"), veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni ustanoveni tohoto zákona,

3. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu
poskytovatele je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona č, 250/2000 Sb. V případě
porušení rozpočtové kázně bude postupováno dle zákona Č. 250/2000 Sb.

m.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále sjednaných
podmínek účelově určenou dotaci a závazek přůemce tuto dotaci přijmout a užit v souladu s jejím
účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou,

lV.
ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE

1. Poskytovatel podle této smlouvy poskytne příjemci neinvestiční dotaci ve výši 59.000,-KČ,
(slovy: Padesátdevěttisít korun českých) účelově určenou k úhradě nákladů na pořádání
hasičských sportovních soutěžj, akcí pro děti a tradičních společenských akci dle žádosti o
poskytnutI dotace - bezpečnostní odpoledne, vatra, voděni medvěda, májka, pohádkáč,
přeshraniční spolupráce dětí s pl, zajištěni bezpečnosti při sjezdu řeky Moravice, soustředění
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mladých hasiČů s výukou, pohárová soutěž, halloweenská zábava pro děti, pořádání okrskového
kola hry Plamen, herni odpoledne a soutěž poslední výstřik.

2. ÚČelem poskytnutí dotace na Činnost je podpora Činnosti realizované příjemcem za podmínek
stanovených v této smlouvě a Směrnici o zásadách pro poskytováni dotace na činnost z rozpočtu
obCe Branka u Opavy.

V.
ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci na Činnost v hotovosti proti předtoženýni
originálním dokladům nebo převodem na účet.

2. Příjemce se zavazuje při použití peněžních prostředků splnit tyto podmínky:
a) řídit se při použití poskytnuté dotace na Činnost touto smlouvou;
b) použit poskytnutou dotaci v souladu s jejím účelovým určením dle ČI. IV této smlouvy;
C) nepřevést poskytnutou dotaci na Činnost na jiný právni subjekt;
d) dodržovat Směrnici o zásadách o poskytování dotace.

3. PřÔemce se zavazuje dodržet tyto podmínky souvisejÍcÍ s účelem, na nějž byla dotace poskytnuta:
a) řídit se při vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou a právními předpisy;
b) zrealizovat Činnost vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a naplnit

účelové určení dle ČI. IV této smlouvy;
C) dosáhnout stanoveného úČelu, tedy realizace, nejpozději do 30.11. kalendářního roku;
d) na požádáni umožň it poskytovateli nahlédnuti do všech účetních dokladů týkajících se dotace

na činnost;
e) umožnit poskytovateli v souladu se zákonem o finanční kontrole řádné provedení průběžné

a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použiti
dle účelového určeni stanoveného touto smlouvou, provedeni kontroly faktické realizace
činnosti na místě a předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady, Kontrola na
místě bude dle pokynu poskytovatele provedena v sIdle příjemce, v místě realizace projektu
nebo v sídle poskytovatele, nepřevést realizaci projektu na jiný právní subjekt;

f) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářnIch dnů, informovat poskytovatele o vlastní
přeměně nebo zrušení s likvidaci, v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou práva a
povinnosti z této smlouvy.

VI.
NÁKLADY NA ČINNOST

1. ,,Náklady na Činnost" jsou výdaje, které splňujI všechny níže uvedené podmínky:
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období od 01,01 do 30.11. ka!endářniho roku;
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle ČI. IV této smlouvy, ostatními podmínkami

této smlouvy a v souladu se Směrnici o zásadách pro poskytování dotace na činnost;
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole.
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VII.
POVINNÁ PUBLICITA

1. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu/jména/své firmy, sidla/obce trvalého pobytu,
dotace na činnost a výše poskytnuté dotace. Poskytovatel uděluje příjemci souhlas s uŽÍváním loga
Obce Branka u Opavy pro úČely a v rozsahu této smlouvy.

VIII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1, Poskytovatel si vyhrazuje právo vypovědět tuto smlouvu s výpovědní dobou 15 dnů od doručeni
výpovědi příjemci.

2. Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně
čÍslovanými dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy označeny.

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichŽ jeden obdrží
poskytovatel a jeden příjemce.

4. Smluvn' strany shodně prohlašujÍ, že si smlouvu před jejím podpisem přeČetly, že byla uzavřena
po vzájemném projednáni podle jejich pravé a svobodné vůle, urČitě, vážně a srozumitelně a že se
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů:
O poskytnuti dotace a uzavřeni této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením číslo
11/09/2019/ZO, ze dne 05.12.2019.

V Brance u Opavy dne 20.12.2019
V Brance u Opavy dn, XL

Ľ9c_Ĺ ILl-~_
za poskytovatele

OBEC BRANKA U OPAVY
Bezručovo nábřeží 54

747 41 Branka u Opavy
lČ: 47812303

.)


