
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
ná dle ust, § 10a a násl. zákona č.25ol200o sb. o rozpočtových pravid|ech

územnich rozpočtů, v platném a účinném znění

a

l. smluvní strany

1, obec osová Bitýška
se sídlem: osoVá Bítýška 3, 594 53 osová Bítýška
lČ 00084 409
Čís o bankovního účtu 4927751lo10a_ Kornerční banka, a.s
Zastoupená starostkou |\,4gr, Lenkou Stěpánkovou
(dá e ]en obec)

2, sboř dobrovolných hasičů osová Bítýška
lČ: 657 58 480
Se sidlem osová Bítýška 3 594 53 osová Bitýška
Zastoupená Jiřím Doležalem, starostou SDH osoVá Bítýška
číslo bankovního účtu 1264227 94la3oa
(dále jen příjemce dotace)

ll. Úvodní ustanovení

Vsouladu se zákonem č,25ol2ooo sb,, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Vplatném znění, zákonem č, 128/2o0o Sb, o obcich Vpatném znění, a |e zák adě
U;nesení Zastupitelstva obce osová Biíýška č 9I2o22 ze dne 14. 12 2a22 poskyluje abec
příjernci níže uvedenou dotaci.

lll. Výše dotace

Poskytovate se zavazuje pří]emc] dotace poskytnout na jeho, shora uvedený účet, postupně,

na Základě predložených dokladú, částku (dotaci)ve Výši ,150 000 Kč, a to nejpozdě]i do

30. 11. 2a23.

lv. Účel dotace a doba dosaženi účelu dotace

Poskytovatel dotace poskytu]e dotaci za účelem spráVa a údÉba prostor sDH
rnateiiální Vybaveni sDH, výstrojní náležitosti sDH, náklady spojené s udržovánin,]
prostor budo;y hasičské zbrojnice, zabezpečení mládeže - soutěže, doprava na soutěže,
osobni ochranné prostředky pro mládež, pronájem sportovní ha y pro VýcVik mládeže

stanoveného účelu poskytnuté dotace bude dosaženo: do 30 11, 20232

V. Podmínky poskytnuti dotace

1, Zástupce poskytovatele dotace (dále ]en zástupce obce) je opláVněn Vsouadu se
zákonem č. 32ol2oo1 sb,, o finanční kontro]e Ve Veřejné spráVě, vykonáVat kontrolu nad

nakládáním s poskytnutou dotací, přičemž příjemce dotace ]e povLnen tuto kontrolu

strpět, poskytnout zástupci poskytovate|i dotace součinnost, jakož poskytnout na



Vyžádáni veškerou dokumentaci, Včetně finančních a účetních Výkazů Vztahujícich se
k předmětu plněni dle této sm]ouvy, a to i po ukonóeni p]nění dle této smlouvy Ve lhůtě
dle obecně závazných práVních předpisů,

2. Příjemce dotace je povinen použít poskytnutou dotaci výhradně pro úče] stanovený V č.
lV, této smlouvy,

3, Příjemce dotace je oprávněn použíí z|ak obce za účelern p.ezentace poskytovatele
dotace V rámci podpořené činnost V souladu s § 34a, odst, 3 záka|a é. 128/2000 Sb o
obcích,

4, Při]emce dotace je povinen V případě nformovánI sdě ovacich prostředku o sVé činnosti
uvést fakt. že č]nnost je podporovaná po§kytovatelem dotace

5 Příjemce dotace je povinen V pruběhu roku, na který byla poskytnuta dotace prezentovat
poskytovatele dotace vnásledujícím rozsahu: urnístit logo poskytovatele dotace na
Webových stránkách pří]emce dotace, uvést Ve Výroční zpráVě příjemce dotace, že
činnost je částečně podporovaná poskytovatelern dotace,

Vl. Finančni vypořádání poskytnuté dotace

1, Přijernce dotaceje povinen předložit poskytovatel] dotacefnančni Vyporádáni poskytnUté
dotace nejpozdě]i do 31 12 2a23

2 Nepoužitou část dotace je příjemce dotace povinen Vrátit na shora uvedený účet
poskytovatele dotace nejpozději do 30. 1 

,1. 2023,

3, Každé neopráVněné použiti dotace nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých
jako dotace je porušenim rozpoáové kázně,

Vll. zVláštní ustanovení (V připadě právnické osoby)

V případě že dojde ke zrušeni příjemce dotace s kvidaci nebo V případě přemény přl]emce
dotace. ]e tento povinen za]istit, že pláýa a povinnosti ztéto srnlouvy Vyplývající budou
splněny,

vlll. závěrečná ustanoveni

1, Tato smlouva nabýVá platnosti a účinnosti dnem podpi§u oběma smluvními stlanami

2 Písemnosti mez stranami této smlouvy, s]ejichž obsahem je spojen Vzn k, zrrěna nebo
zánik pláv a povinností upravených touto smouvou se doručuji poštou doporučenou
zásilkoU, Povinnost srnluvní strany doručit pisemnost doporučenou zásilkou je splněna
při doručováni poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi doručí, smlouVU múže převzít
za příjemce dotace osobně starosta sDH při podp su smlouVy oběma stranam ,

3 Tato smlouva múže být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma
smluvnírni stlanami

4, Tato §mlouva je Vyhotovena Ve dvou Výtiscích s platnosti originálu, z nichž jeden Výtisk
obdží poskytovatel dotace a jeden Výtisk obdží příjemce dotace,

2



5, Vzhledem k VeřejnopráVnímu charaKeru obce přúemce dotace Výslovně prohlašuje, že je
s touto skutečnosti obeznámen a souhla§í se zpracovánim svých údajů poskytovatelem
dotace § ohledem na zákon č. 106/1999 Sb,, o svobodném přístupu k informacím, Ve
zněni pozdějšich předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvnich podmínek obsažených
V této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplýVajících z příslušných právních předpisů,
zejména zákona č, 106/1999 Sb,, o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějšich předpisů.

6. Příjemce dotace souhlasi se shromažd'ovánim, uchováním a zpracováním svých
osobních údajů obsažených V této smlouvě poskytovatelem dotace (příp, jeho
zaměstnanci), a to pouze pro úče|y Vedení evidence a projednání V orgánech
poskytovatele dotace a zveřejnění rozhodnuti těchto orgánů, Uzavření smluv, apod,,
Ve ktených jsou tyto údaje obsaženy, tj. všUde tam, kde lze uvedením osobních údajú
předejít záměně účastníků práVního Vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu
neuróitou, nejdéle Však do okamžiku, kdy pomine úóel, pro ktený budou uvedené osobní
údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zv|áštními zákony- Přúemce dotace si je
zároveň Vědom svých práv upravených příslušnými ustanovenimi zákona č. 1o1l20oo
Sb., o ochraně osobních údajů ao změně někteďch zákonů, Ve znění pozdějších
předpisů.

7, Příjemce dotace dále souhlasí s tím, že ze strany poskytovatele dotace bude, resp, může
být, při dodržení podmínek stanovených zákonem ě. 101l2ooo Sb,, o ochraně osobních
údajů a o změně něktených zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato
smlouva, její část nebo dílčí informace týkajicí se této smlouvy a jejího plněni,

8. smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, rozumíjejímu obsahu a uzavřely ji dle
sVé pravé a svobodné Vůle, což stvlzují svými podpisy,

V ( )sové 1-1llvsae dne

Mgr- Lenka Štěpánková
starostka obce

za poskytovatele dotace

sBoB D oBPo}otiíýcť rits
C]SOVÁ BlťŠ,{A

V osové Bitýšce dne

594 53 oso,/á
6§ř 5a4€0

Doležal
starosta sDH

za příjemce dotace

24ZZJ

]_]

oBEC

v,l a(
o


