Příloha č. 3 Dotační titul obce
Všeň

Smlouva
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Poskytovatel:
Zastoupení:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

Obec Všeň
Radek Vytina, starosta
Všeň 10, 512 65 Všeň
00276278
CZ00276278
Komerční banka, pobočka Turnov
č.účtu: 27-6144910297/0100

Příjemce:
Zastoupený:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Ploukonice
Martin Sedlický - jednatel
Ploukonice 45, 511 01 Turnov
62014048
224001934/0300

uzavírají tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Všeň na rok 2022
na projekt: podpora aktivit příjemce spočívajících v činnosti SDH, práce s mládeží, soutěžní činnost
I.
Výše dotace
Obec Všeň dle Usnesení Zastupitelstva obce Všeň č. U/18/9/2022 ze dne 22.6.2022 poskytne příjemci
jednorázovou dotaci pro r. 2022 z rozpočtu obce v celkové výši 103 000 Kč.
II.
Účel dotace
Účelem poskytnutí dotace je: zajištění podpory pro činnost SDH Ploukonice.
III.
Podmínky pro poskytnutí dotace
1. Poskytovatel převede uvedenou částku na základě této smlouvy na účet příjemce číslo
224001934/0300 do 30 dnů po podpisu smlouvy oběma stranami.
2. Příjemce se zavazuje, že tuto finanční částku použije výlučně k účelu uvedenému ve smlouvě.
3. Příjemce je povinen vrátit dotaci nebo její část v případě, že projekt nebude realizován nebo
bude zrealizován jen částečně. Vrácená dotace bude odpovídat poměru nezrealizované části
projektu.
4. Příjemce je povinen vrátit poměrnou část dotace v případě, že vyúčtování projektu nebude
předloženo na částku minimálně se rovnající „celkovým nákladům projektu“.
5. V případě, že nebudou splněny podmínky této smlouvy, je povinen příjemce na výzvu
poskytovatele dotaci vrátit do 30-dnů od doručení výzvy na uvedený účet poskytovatele (č. ú.
27-6144910297/0100).
6. Příjemce musí poskytnutou dotaci použít nejpozději do 31.12.2022.
7. Příjemce je povinen do 31.1.2023 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace.

IV.
Veřejnosprávní kontrola
1. Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se všemi
právními důsledky s tím spojenými.
2. Obec Všeň je oprávněna v souladu se zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, provádět veřejnosprávní
kontrolu. V této souvislosti je příjemce dotace povinen umožnit příslušným orgánům
poskytovatele provedení průběžné a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky
z poskytnuté dotace, jejich použití ke sjednanému účelu a předložit při kontrole všechny
potřebné účetní a jiné doklady.
VI.
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31.12.2022
VII.
Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Po podpisu
smlouvy dostane jedno vyhotovení příjemce a jedno vyhotovení poskytovatel.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smlouva může být měněna nebo doplňována jen formou písemných dodatků opatřených
pořadovým číslem.
4. Ujednání, která nejsou řešena touto smlouvou odchylně, se řídí ustanovením občanského
zákoníků.

Za poskytovatele:

Za příjemce:

Ve Všeni, dne 8.srpna 2022

V Ploukonicich dne 8. srpna 2022

………………………………………..
Radek Vytina
starosta obce Všeň

……………………………………………
Martin Sedlický
jednatel SDH Ploukonice

