Smlouva
o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Obrnice
Poskytovatel:
Obec Obrnice
Zastoupená p. Stanislavem Zaspalem - starostou
Se sídlem: Mírová 70, Obrnice, PSČ 435 21
IČ: xxxxx
Bankovní spojení: ČSOB divize PS č.ú.: xxxxxx
(dále jen poskytovatel)
a
Příjemce:
Sbor dobrovolných hasičůSdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Se sídlem: Obrnice, PSČ 435 21
IČ: xxxxx
Zastoupené p. xxxxx
(dále jen příjemce)
uzavírají tuto smlouvu
I. Předmět smlouvy

1) Předmětem smlouvy je poskytnutí příspěvku příjemci pro rok 2018 ve výši 25.000,- Kč
(slovy dvacetpěttisíckorunčeských), schváleném Zastupitelstvem obce dne
15. 12. 2017 usnesením ZO č. 5/19/2017
2) Příjemce se zavazuje použít tento finanční příspěvek na zajištění aktivit dětí mládeže
v obci Obrnice
Účel použití příspěvku : materiální vybavení pro mládež
uspořádání soutěže malých hasičů
účast na soutěžích
letní soustředění malých hasičů

II. Základní ustanovení
1) Finanční příspěvek podle čl. I odst. 1) této smlouvy se poskytuje výhradně za účelem
vymezení v článku I. odst. 2 této smlouvy .
2) Finanční příspěvek bude příjemci poukázán poskytovatelem na základě řádně uzavřené
smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku mezi poskytovatelem a příjemcem.

3) Finanční příspěvek se poskytuje příjemci v ý h r a d n ě na výše uvedené účely uskutečněné
v roce 2018 dle ust. č. I. odst. 2) této smlouvy.
4) Na poskytnutí finančního příspěvku není právní nárok.
III. Povinnosti příjemce
1)Příjemce je povinen po uskutečnění akce předložit poskytovateli na požádání vyúčtování
poskytnutého účelového finančního příspěvku dle této smlouvy nejpozději do 30.3.2019.
IV . Další ujednání
1) Pokud bude objektivně zjištěno, že poskytnutý finanční příspěvek byl použit jinak než je
uvedeno v čl. I. odst. 2 této smlouvy, je příjemce povinen vrátit předmětný finanční
příspěvek v plné výši na účet poskytovatele.
2) Poskytovatel si vyhrazuje právo případné kontroly použití finančních prostředků
poskytnutých obcí Obrnice.
3) Právo kontroly a sankce v případě neoprávněného použití prostředků zaniká po uplynutí 3
let od data poskytnutí příspěvku, případně od uplynutí tří let od data ukončení akce, na
který byl příspěvek poskytnut.
V. Závěrečná ustanovení
1) Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž poskytovatel i příjemce obdrží po
dvou vyhotoveních.
2) Tato smlouva se stává platnou a právně účinnou dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3) Právní vztahy plynoucí z této smlouvy se řídí výhradně právními normami českého
právního řádu.
4) Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily, a že smlouva plně
vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli.

V Obrnicích dne : 14.3. 2018

poskytovatel:....................................
Stanislav Zaspal
starosta

příjemce:.......................................
xxxxxx

