Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí dotace (finančního příspěvku) z rozpočtu města Třeboň

Město Třeboň
IČ: 00247618
Se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
Zastoupeno: Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města
Bankovní spojení: Česká spořitelna, číslo účtu: 27-0603148389/0800
(dále jen „poskytovatel“)
a
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
IČ: 70882835
Pražská 52b, 370 04 České Budějovice 3
zastoupený plk. Ing. Lubomírem Burešem, ředitelem Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje
Bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 19-125135881/0710
(dále jen „příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto veřejnoprávní smlouvu:
I. Předmět smlouvy
1) Předmětem této veřejnoprávní smlouvy (dále jen „smlouva“) je poskytnutí dotace (finančního
příspěvku) příjemci pro rok 2017 ve výši 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) pro
jednotku dislokovanou na požární stanici Třeboň, na pokrytí nákladů souvisejících s pořízením
elektrocentrály k zajištění chodu záložního pracoviště krizového štábu obce s rozšířenou
působností Třeboň.
II. Základní ustanovení
1) Dotace (finanční příspěvek) dle čl. I odst. 1) této smlouvy se poskytuje výhradně za účelem, který je
vymezen v čl. I této smlouvy.
2) Poskytované peněžní prostředky budou vyplaceny na bankovní účet příjemce do 15 dnů od
podpisu smlouvy, a to jednorázově.
3) Na poskytnutí dotace (finančního příspěvku) nevzniká právní nárok.
4) Účelu, na který jsou poskytované peněžní prostředky specifikované v čl. I. této smlouvy určeny, má
být dosaženo nejpozději do 31.12.2017.
III. Povinnosti příjemce
1) Příjemce je povinen čerpat poskytované peněžní prostředky v souladu s touto smlouvou, pravidly
pro poskytování příspěvků města Třeboň a obecnými právními předpisy.
2) Příjemce je povinen ve stanoveném termínu předložit vyúčtování peněžních prostředků
poskytnutých poskytovatelem podle čl. I. této smlouvy a příslušných ustanovení zákona
o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vyúčtování musí být
opatřeno podpisem a razítkem.
3) Účetní doklady prokazující čerpání poskytnutých peněžních prostředků musí mít náležitosti dle
účetních předpisů.
Poskytnuté peněžní prostředky musí být příjemcem vyúčtovány nejpozději do 31. ledna 2018.
Příjemce musí doložit kopie dokladů prokazujících obsah čerpání peněžních prostředků (např.
faktury, paragony, jiné dokumenty). Současně ke každému z těchto dokladů musí být přiložena

kopie dokladu o jeho zaplacení (výpis z bankovního účtu, výdajový pokladní doklad, příjmový
pokladní doklad).
Příjemce je povinen nevyčerpané peněžní prostředky poskytnuté poskytovatelem vrátit nejpozději
do dvou měsíců po uzavření vyúčtování předmětu podpory poskytovateli, a to bezhotovostním
převodem na účet poskytovatele číslo 27-0603148389/0800 (případně na účet číslo
19-0603148389/0800 budou-li vráceny v jiném roce, než byly poskytnuty). Na vrácení peněžních
prostředků nebo jejich části upozorní Odbor finanční a majetkový MěÚ Třeboň písemně.
IV. Další ujednání
1) Pokud bude objektivně zjištěno, že poskytnuté peněžní prostředky byly použity jinak, než je
uvedeno v čl. I. této smlouvy, uloží poskytovatel příjemci peněžních prostředků v souladu s § 22
zákona č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, povinnost odvodu poskytnutých peněžních prostředků zpět do rozpočtu města
(poskytovatele), a to ve výši poskytnutých peněžních prostředků.
2) Poskytovatel je oprávněn provádět kontrolu užití poskytnutých peněžních prostředků u příjemce
peněžních prostředků (dotace) v souladu s § 9, odst. 2, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
3) Je-li příjemcem dotace právnická osoba, je tato právnická osoba v případě přeměny nebo zrušení
s likvidací povinna takovou skutečnost neprodleně oznámit poskytovateli dotace. Poskytovatel
peněžních prostředků si v tomto případě vyhrazuje právo rozhodnout, jak bude s takovou dotací
dále nakládáno. Právnická osoba, u které dochází k přeměně nebo zrušení s likvidací, je povinna
takové rozhodnutí poskytovatele respektovat resp. vykonat.
V. Závěrečná ustanovení
1) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží tři vyhotovení
a příjemce jedno vyhotovení.
2) Tato smlouva se stává platnou a účinnou dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3) Tato smlouva byla schválena Radou města Třeboně usnesením č. 614/2017-80 ze dne 9. srpna
2017.
4) Změna nebo doplnění této smlouvy může být uskutečněno pouze písemným dodatkem k této
smlouvě.
5) Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily a že smlouva plně vyjadřuje
jejich pravou a svobodnou vůli.
V Třeboni dne 29.8.2017

V Třeboni dne 29.8.2017

Město Třeboň

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

……………………………………..
Mgr. Terezie Jenisová, starostka
za poskytovatele

………………………………………
plk. Ing. Lubomír Bureš, ředitel
za příjemce

