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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o poskytnutí
dotace z rozpočtu Obce Radějov
uzavřená mezi stranami:

Obec Radějov:

zastoupené

sídlo

íč

Mgr, Martinem Hájkem, starostou obce
čp. 130, 696 67 Radějov

:
.
:

00285234
CZOa285234
KB Strážnice

OlČ
:
bank, spojení :
čísloúčtu

862967110100

:

jako "poskytovatel" na straně jedné
a

Subjekt : Římskokatolická farnost Radějov

zapsáno v obch. rejstříku:
zastoupeno: P. Mgr. Jackem Nowakowskim, SchP -administrátorem
sídlo: Radějov čp. 2

lC:66609747

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
čísloúčtu:1 4437 6331910800
jako "příjemce" na straně druhé

I.

1,

Předmětem
.:l?:.ul," o:rn|,l"rl,Ť;[]:]ÓŽp*u obce Radějov na podporu
obecně
Činnostívsouladu se zákonem č. 12}j2o0o Sb.,
ProsPěŠných'u'o
o obcióh, ve zněni pozdějších
PředPisŮ a zákonem Č,25ol20oo Sb., orozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,ve znění
pozdějších předpisů, a to výhradně za účelem:

OPRAVA VĚŽE KOSTELA SV.CYR1LA A METODĚJE,
kterého bude dosaženo do 30. 12,2O1g,

2. Dotace je ve smYslu zákona

Č. 32ot2oo1Sb., o finančníkontrole ve veřejné
správě a o změně
něktených zákonŮ (zákon o finančníkontrole) veřejnou
tinaňenipodporou a vztahují se na ni
všechna ustanovení tohoto zákona,

3. o

poskytnutí dotace

a uzavření veřejnoprávní .I|9:yy^!a poskytnutí této dotace příjemci
bylo
sn,lo obcích, ve znění pozdějších
PředPisŮ, rozhodnuto _Zastupitelstvem obce nioci",
zasedání konaném dne
20.11 .2018,
v souladu s ustanovením 85 písm, c) zakona
§
e, l2jlízooo

usnesením ě.

"a

7 t2b18lg.

ll.

1,

Poskytovate,

,

,o1|9:jy,

ným v čl, l dotacive výši:

Jff

H:ffii:',"iť';;,li poskytne příjemci za účelemuvede_

Kč 400 000,00 (slovy čtyřistatisíc korun ěeských}

Podmínky J'j"rn' dotace

Příje_mce se zavazuje použítdotacivýlučně k účelu,pro ktený byla poskytnuta a

odpovídázajejí hos-

Podárné, Účelné a efektivní využití,Použitím dotace se rozumí-unráoa ňatuor:r v.ňixtycr, přiíěafizaci
účeluuvedeného v čl. l,

1.

V

souladu s podmínkami pro poskYování dotací se příjemce zavazttje, že poskýnutá
dotace nebude použita :

piúěňó-ó,jnžuď

3.

óóCŘýii utéŤíiáňdňíóiffiE.E'ry"t'ffiĚ

30. 12.2019, Dotaci

nelze převést do následujícího roku,
příjemce zajistí ve svém účetnictvínebo daňové
evidenci řádné vedení a viditelné označení
originálních Účetníchdokladů prokazujících použitípříspěvku či dotace dle této smlouvy a
soulad sobecně platnými předpisy, zejména zákonem č.56311991 Sb., o účetnictví,ve
znění pozdějších předpisů,

lV.

1.

2,

3,

4.

Kontrola a vyúčtovánídotace

Příjemce je Povinen kdykoliv_ umožnit poskytovate|i provedení veřejnosprávní kontroly dle ustanovení zákona č.32012001 Sb., o finančníkontrole, ve znění pozoélsicn předpisů.

je

předložit na'příslušoýcňformulářích písemné
lo ,12. |O19 piíjemce
vYÚČtování PouŽití poskytnutých prostředků dotace, včetně písemného zhodnocení projektu
(Činnosti). Namísto doloženíofocenýchúčetníchdokladů prokazujících čerpánídotace prouenne_. u příjemce veřejnosprávní kontrola podle zákona e. eeotzaol
sb. o finančníkontrole, kde
qiilem9e PředloŽÍ originální účetnídoklady a veškeré podklady související se zaúčtovánímpňdělené dotace. Nejpozději k tomuto datu je příjemce povinen-vrátit na-rr,ýše uvedený úcet poskytovate le n epoužito u část poskytn uté dotace,
V PříPadě, Že Příjemce poruší touto smlouvou stanovené podmínky, případně že poskytnuté
ProstředkY budou použity v rozporu s účelem,pro ktený byly určeny, je piilemce povinen takto
PouŽité Prostředky vrátit do 30 dnů ode dne doručenívýzvy poskytoúatbté k vráóení neoprávněně použitých prostředků.
Příjemce je Povinen bez zbytečnéhoodkladu informovat poskytovatele o všech skutečnostech,
které mají vliv na možnost použitíposkytnuté dotace (zánik Šubjektu, transformace, sloučení,
změna statutárního zástupce, změna názvu, bankovního spojení, sídla či adresy, změna vlastnického vztahu k věci, na niž byla dotace poskytnuta, z.aň4eni insolvenčníh'ořízeni, vstup
právnické osoby do likvidace).
ruejg9z_{§j1

3P.-

povinen

V,

1,

2.

Sankčnípodmínky

NesPlnÍ-li příjemce svoji povinnost a v termínu stanoveném ve článku lV. bodu 2 této smlouvy
neodvede na ÚČet poskytovatele nevyužitéprostředky dotace, nebo v termínu stanoveném ve
Čl, lV, bodu 3 této smlouvy neodvede na účetposkytovatele neoprávněně použitéprostředky
dotace, je povinen ve stanovené lhůtě zaplatit částku 5O0,0O Kč.
NePředloŽÍ-|i příjemce v termínu stanoveném ve článku lV. bodě 2 této smlouvy ani v náhradním termÍnu vyúČtovánípoužitých prostředků, nebo nesplní-li informačnípovinňost dle článku
lV. bodu 4 smlouvy či neumožníkontrolu využitíposkytnutých prostředků dle čl. lV. bodu 1 a 2

smlouvy, je povinen poskytnutou dotacivrátit do 30 dnů ode dne doručenívýzvyposkytovatele k vrácenídotace.

Vl.

závěrečná ustanovení

Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.25012000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

1.

2"

3.

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, nabývá platnosti a účinnostidnem podpisu
oběma smluvními stranami.
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými před skoněením kalendářníhó
roku, v němž byla dotace poskytnuta. Bude-li dodatkem měněna výše dotace či účeljejího
použití,je dodatek platně uzavřen pouze tehdy, bylJi k jeho uzavření udělen souhlas Zastupitelstvem Obce Radějov.
Smluvní strany podpisem stvrzují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů,
podle jejich svobodné avážnévůle, že se seznámily s obsahem smlouvy a souhlasí s ním.

V Radějově dne

V Radějově dne

&,P

Mgr. Martin Hájek
sťarosfa obce Radějov

za poskytovatele

Obec Radějew
Hadějov čp. 130

''n'

OS6 O7 Radějov
iČo: o0ze5e3q DlČ: czoo285234

Schp- administrátor

za příjemce
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