Veřejnoprávní smlouva
O poskytnutí dotace zrozpočtu obce Měrovice nad Hanou
I.
preambule
Zastupitelstvo obce Měrovice nad Hanou rozhodlo na svém zasedání dne 30.8.2017
usnesením ó. 2I v souladu s ustanovením § 85/§ 102 zákona ó. 12812000 Sb., o obcích,
v platném znéní,o poskytnutí dotace.

Na poskytovanou dotaci se vztahují ustanovení zákonač.25012000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územníchrozpočtů,v platném znéni azákonač.3201200l Sb., o finančníkontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finančníkontrole), v platném zněn|

II.

Smluvní strany
Obec Měrovice.nad Hanou
Zastoupená Ladi slavem B ařinou, staro stou obce
Sídlo: Měrovice nad Hanou I3I,752 0I
IČ: 00636380
Bankovní spojení: ČSOB Přerov
č.ú.103900378/0300

(dále jen poskytovatel)

a

Moravská hasičská jednota - hasičský sbor MĚROVICE nad Hanou
Zastotlp ená Anto nínem P etrov ským
Sídlo: Měrovice nad Hanou č,155,752 0l
IČ75063921
Bankovní spojení, č. účtu:3212900389/0800

(dále jen př'ljemce)

ilI.
Předmět smlouvy
1.

Předmětem smlouvY.je
Poskytnutí dotace na úhradu střešníkrytrny a s tím spojených
pracióňná snáou u r,u.iJrrc zbrojnice
§empířských
v Měrovicích nad Hanou
Dotace je ve smyslu zákonač.3201200l
Sb. o kontrole řverejné
správě o změně
-znění,veřejnou
některých zákonŮ (zákono finanční
kontrole), v platnJm
finanční
podporu avztahují se na ni všechna
usáovení tohoto zél<ona.

Iv.
Výše dotace a lhůta poskytnutí dotace

l. PoskYtovatel PoskYtne

)

z Prostředků obce Měrovice nad Hanou
příjemci neinvestiční
dotaci ve výši 60 000,- K}
: šedesáttisi"to*n e".tY.rrl
1stovy
prostředky dotace
budou poukázány bankovním pň;J#"a
účetpříjemce
uvedený v čl. II. smlouvy.

v.
Podmínky použitídotace a povinnosti příjemce

1'

Příjemce se zavazuje.Prostředky použít.výhradně
pro účel,
*na který mu byly poskytnuty
specifikováň v el. il. t3to smlouvy. f -1.k1..y:e
^ Příjemce odPovídá celou
2'
dobu Jerpání prostředků dotace za j1íhospodárné
Po
použití.
3' Příjemce dotace zajistíve svém účetnictví,
u ro,rtáau , ou..ne platnými předpisy,
zejména se zákonem Č,563/tg9l
Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších
předpisů, řádné
sledování použitých prostředků dotace.
4' Příjemce je oPrávněn vYuŽÍtprostredky zposkytnuté
dotace do 3t.I2.20t7. prostředky
nelze převádět do roku následuji.iňo.
í9lu."
5' Příjemce dotace je Povinen umožnit pracovníkůmposkytovatele
provedení kontroly
čerpáníposkytnutý$
nr9{ředků a poskytn"rt ji,"'ť;áu veškerépodklady
a
informace jak Po celou dobu Oerprini
doíu.., tuil-ip"
kontrole.
6' Příjemce dotace,Předlo.ŽÍ poskytáuut.ri záv{rečnéňr"re"i
"á.r.ané
vypořádaní dotace do
3l'I2'20I7' N ejPozději do 31. lednanásledujícího
,"t
příjemce povinen vrátitna
přrpadnou nepoužitou ea.i piortr.áiii :.
-,:.1poskytovatele
dotace.
7, Nedodrží-lipříjemceiovinnosti vypryvajici
,mlouvy nebo bude-li po
|ri
Provedené kontrole zjiŠtěno, ze dóticenóní čerpáná
v souladu s účelem,nanějžbyla
Poskýnuta, je PoskYtovatel oprávněn od teto sáiŇy
oi.toupit písemným oznétmením
doručeným příjemci.

.
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vII.

závérečná ustanovení
Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti vyplývaj ícíztéto smlouvy.
Obě strany shodně prohlašují, žetato smlouva byla sepsana podle jejich svobodné a
pravé vůle, nikoliv zanápadně nevýhodných podmínek.
J. Změna smlouvy je možnápouze písemnými, číslovanými dodatky odsouhlasenými
oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá
ze smluvních stran obdržíjedno vyhotovení.
5. Smlouva nabýváplatnosti i účinnostidnem podpisu smlouvy oběma stranami.
1.

2.

V Měrovicích nad Hanou

4,t.

s. .....oBEc.MĚnovtce
Lo 4a-

V Měrovicích nad Hanou

9

nad Hanou

s/l.yr;l

'l1,&',,zl7y

Měrovlce nad Hsnou í31
752 01 KoJelín

lČ: 006 36 38o

za poskytovatele

zaprlJemce

%t

