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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ust. § íOa a násl. zákona č.250/2000 sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů,v platném a účinnémznění
l.

1

smlUvní strany

oBEc osová Bítýška

se sídlerr: osová Bítýška3 594 53 osová Bítýška
lc: 00084 409
Číso bankovního účtu:4927751lo1ao, Komerčníbanka. a,s
Zastoupená starostkou l\,'Igl Lenkou Štěpánkovou
(dále jen obec)
a

2, Údaje o příjemci dotace

Stor dobrovolných hasičůosová Bítýška

lc: 657 58 480
Se §ídlem osová Bítýška,59453 osová Bítýška
Zastoupená Jiřím Do]ežalern, stalostou sDH osová Bítýška
číso bankovního účtu:126422794/o30a
(dále jen příjemce dotace)

ll. Úvodní ustanoveni

Vsouladu se zákonem č, 250/2000 sb,, o rozpočtových pravidlech územnich rozpočtů,
V platném znění, zákonem č, 12812000 sb., o obcich V platném zné.'i, a na základé
Usnesení Zastupitelstva obce osová Bitýéka ó. sl2021 ze dne 15, 12, 2021 poskytuje obec
příjemci nížeuvedenou dotaci,

lll, Výše dotace
Poskytovatel se zavazu]e příjemci dotace poskytnout na jeho, shora uvedený účet,postupně,
na základě předložených dok adů, částku (dotac ) ve Výši 100 000 Kč, a to nejpozději do
3a 11 2022

lv. Účel dotace a doba dosaženíúčeludotace
Poskytovatej dotace poskytuje dotaci za účelem:správa a údržbaplostor sDH,
materjálni Vybavení sDH, Výstrojní náležitosti sDH, zabezpečení mládeže - soutěže,
doprava na soutěže, osobni ochranné prostředky pro mládež, pronájem sportovní haly
pro Výcvik mládeže,

2,

Stanoveného úče]uposkytnuté dotace bude dosaženo: do 30,

11 ,

2022

V. Podmínky poskytnutí dotace
Zástupce poskytovatele dotace (dále jen zástupce obce) je opráVněn v souladu se
zákonem ó, 320/2001 Sb., o finančníkontrole Ve Veřejné spráVě, VykonáVat kontrolu nad
nakládáním s poskytnutou dotací, přičemž příjemce dotace je povinen tuto kontlolu

strpět, poskytnout zástupci poskytovateli dotace součinnost, jakož i poskytnout na
Vyžádání Veškerou dokumentaci, Včetně fnančnícha účetníchVýkazů Vztahu]ícíchse
k předmětu plnění dle této smlouvy, a to i po ukončeníplnění dle této smlouvy ve |hútě
dle obecně závazných právních předpi3ů

2,

Příje.nce dotace je povinen použit poskytnulou dotaci Výhradně pro účestanovený V
lV této smlouvy

3

Příjemce dotace ]e opráVněn použit znak obce za účeemprezentace poskytovatele
dotace V rárnci podpořené č nnosti V souladu s § 34a odst, 3 zákona č. 12812000 Sb o
obcích,

4,

Příjemce dotace je povinen V případě nformováni sdělovacích prostředků o sVé činnosti
uvést fakt, že činnost je podporovaná poskytovatelern dotace,

5,

příjemce dotace je povinen v pruběhu roku, na ktery' by]a poskytnuta dotace, prezentovat
poskytovatele dotace V následujícím rozsahu] umístit ogo poskytovatele dotace na
Webových stránkách příjemce dotace uvést Ve výročni zpráVě příjemce dotace, že
činnost je částečněpodpolovaná poskytovatelem dotace

č],

Vl. Finančnívypořádání poskytnuté dotace

1,

2,
3,

Příjenrce dotaceje povlnen předložt poskytovate i dotace finančníVypořádáni poskytnuté
dotace nejpozději do 31 12.2022.

Nepoužitou část dotace

je

příjemce dotace povinen Vrátt na shora Uvedený účet
3a 11,2022.

poskytovatele dotace nejpazdéji do

KaždéneopráVněné použitídotace nebo zadženípeněžníchprostředků poskytnutých
jako dotace je porušením lozpočtovékázně,

Vll. zv|áštni ustanoveni (v případě právnické osoby)
V případě, že dojde ke zrušení příjemce dotace s iikvidací nebo V případě přemény při]emce
dotace, je tento povinen zajistit, že Wáýa a povinnosti z této smlouvy Vyplývající budou
splněny

vlll. závěrečná ustanoveni

1,

Tato smlouva nablilr'á platnosti a účinnostidnem podpisu oběma smluvnimi stranami,

2,

Písemnosti mezi stlanami této smlouvy, s jejichž obsahem je §pojen Vznik, změna nebo
zánik práV a povinností upravených touto smlouvou se doručuji poštou doporučenou
zásilkou, PoVinnost smluvní strany doručit písemnost doporučenou zásilkou je splnéna
při doručovánípoštou, ]'akmile pošta pisemnost adresátovi doručí,Smlouvu můžepřevzít
za příjemce dotace osobně staro§ta sDH při podpisu smIouvy oběrna stranami,

3, Tato

smlouVa múžebýt měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma

srnluvními stranami,

4,

Tato sm ouva je Vyhotovena Ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž jeden Výtisk
obdržíposkytovatel dotace a jeden výtisk obdržípřijemce dotace,

5.

Vzhledem k VeřejnopráVnímu charakteru obce přijemce dotace výslovně p.ohlašuje, že je
s touto skutečnostíobeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajůposkytovatelem
dotace s ohledem na zákon č, 106/1999 sb,, o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějšíchpředpisů, a rovněž se zveřejněnim smluvních podmínek obsažených
v této smlouvě V rozsahu a za podminek Vyplývajících z přislušných práVních předpisů,
ze]ména zákona č. 106/1999 sb,, o svobodném přístupu k informacírn, Ve znění
pozdějších předpisů,

6,

Příjemce dotace souh]así se shromažd'ováním, uchováním a zplacováním svých
osobních údajůobsažených V této smlouVě poskytovatelem dotace (příp. jeho
zaměstnanci), a to pouze proúčelyVedení evidence a projednání v orgánech
poskytovatele dotace a zveřejnění rozhodnuti těchto orgánů, uzavření smluv, apod,,
Ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj, Všude tam, kde lze uvedenim osobnich údajů
předejit záměně účastníků
právního Vztahu, Tento souhlas je poskytován na dobu

neurčitou, nejdéle Však do okamžiku, kdy pomine úče|,pro ktený budou uvedené osobní
údaje zpracovány, svýjimkami stanovenými zvláštními zákony. Přúemce dotace si je
záloveň Vědom svých práv upravených příslušnými ustanovenímizákona č, 101i2000
Sb,, o ochraně osobních údajůao změně něktených Zákonů, Ve znění pozdějších
předpi§ů.

7
8,

Př'lemce dotace dále souh así s tim, že ze strany poskytovatele dotace bude, resp může
být, při dodržení podmínek stanovených zákonem ó_ 1o1l2o00 Sb, o ochraně osobních
údajůa o změně některých zákonu, Ve zněni pozdějšich předpisů Zveřejněna tato
smlouVa, její část nebo dílčíinformace týkajicí se této smlouvy a jejiho plněnl
Srn uvní strany proh ašu]í,že si smlouvu přečetly, rozumí jejímu obsahu a uzavřely
sVé pravé a svobodné Vů]e což stvrzují svými podp sy
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