Veřejnoprúvní smlouva

o poskytnutí finančnídotace

na rok2022

uzaYřená dle § 10a odst. 5 zákona č. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtůa § 159 a násl. Zákona č, 50012004 Sb., správní řád
PoskytovateI:

obec

KosoŘICE

IČ:00238104

Kosořice 45
294 41 Dobrovice
Zastoupená: starostou obce Janem Adámkem
a

Příjemce:
Sbor dobrovolných hasičůKosořice
Kosořice 45
IČ: 70902445
Zastoupený: starostou Václavem Vávrou
uzaviraji v souladu s ustanovením § 10a odst. 5 zákona č. 25012000 Sb., o rozpočtových
pravidlech úzernních rozpočtů,ve znění pozdějšíchpředpisů, tuto

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí finančnídotace
z rozpočtu obce Kosořice
I. Předmět a účelSmlouvy

1)

Předmětem smlouvy je poskytnutí finančnídotace zrozpočíuobce Kosořice maximálně
do výše
62

7

00,,00

(šedesátdvatisícsedmsetKč)

2) Příjemce se zavazuje pouŽÍt tuto finančnídotaci na činnost spojenou s činností
SDH
v Kosořicích - dle sestaveného plánu činnostípro rok 2022.
3) PoskYtovatel poskytne tuto částku na základě předložených dokladů na realizaci

uvedených aktivit.

ji použítk účelupopsanému v bodě 2 této Smlouvy
azapodmínek stanovených touto smlouvou a platnými právními předpisy.

4) Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se

II. Dalšíujednání

Příjemce se zavazuje sestavit přehled o čerpáníposkytnuté dotace, který předloží obci
Kosořice k proplacení.
2) NedodrŽení ÚČelu použitídotace se považuje za porušenírozpočtovékázně podle
§ 22
zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpoětů, ve znění
PozdějŠÍchPředPisŮ. Obec - poskytovatel uložíosobě, která se porušení rozpočtovékázně
doPustila, odvod do svého rozpočtu ve výši částky neoprávněně použit;ých prostředků
1)

svého rozpočtu spolu s povinnosti zaplatit penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně
použitých prostředků, nejvýše však do této částky, a to do 30 dnů od rozhodnutí
poskytovatele o vrácení neoprávněně použitých prostředků včetně penále. Pokud bude
penále nížší
než 1 000 Kč, neuplatní se.

III. Závěrečnéustanovení

1) Smlouva je vyhotovena ve dvou
jednom vyhotovení.

stejnopisech, zntchž poskytovatel

i příjemce obdržípo

2) Tato smlouva se stává platnou a právně účinnoudnem podpisu oběma stranami.

3) Právní vztahy plynoucí ztéto smlouvy se řídívýhradně normami českéhoprávního řádu.
4) Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámťry a že smlouva plně
vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli.

Poskytnutí ťrnančnídotace bylo schváleno zastupitelstvem obce Kosořice dne 08.12.202I.
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