
 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Voděrady

VPS č. 1/2020

Smluvní strany:

Obec Voděrady

517 34 Voděrady čp. 70
IČ: 00275506
DIČ: CZ00275506

Bankovníúčet: 1240143339/0800

Zastoupená starostou obce panem Bc. Michalem Hejnou

(dále jen poskytovatel) na straně jedné

Římskokatolická farnost Voděrady

Voděrady 1, 517 34 Voděrady

IČ: 42887275
Zapsaný v: Registru ekonomických subjektů ČSÚ

Bankovní spojení: 1243469369/0800

Zastoupený: administrátorem Mgr. Janem Bystrým

(dále jen příjemce) na straně druhé

uzavírají v souladu s $ 159 a násl. zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a $

10a zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

předpisů, tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace:

L

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci neinvestiční dotaci na opravu kostela ve Voděradech

ve výši 70.000,- Kč, slovy „Sedmdesáttisíckorunčeských“(dále jen dotace).

2. Dotace je poskytnuta za účelem úhrady neinvestičních výdajů příjemce vznikajících při opravě budovy

kostela ve Voděradech. Příjemce je povinen použít dotaci v souladu se žádostí ze dne 19.2.2020.

3. Dotace bude poskytnuta převodem na bankovní účet příjemce do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy.

x.

1. Příjemce se zavazuje použít dotaci v souladu se sjednaným účelem poskytnutí dotace dle čl. I této

smlouvy. Dotace musí být použita účelně a hospodárně.

2. Příjemce dotace je povinen použít dotaci nejpozději do 31. 10. 2020 a nejpozději do 30. 11. 2020

předložit poskytovateli vyúčtování dotace na formuláři, který je přílohou této smlouvy.

3. K vyúčtování musí být připojeny doklady prokazující využití dotace a jejich úhradu, tzn. fotokopie

faktur, výdajových pokladních dokladů včetně prvotních dokladů, vše s podrobným rozpisem plnění,  



 

případně s dodacím listem. Nevyúčtování dotace v daném termínu je považováno za závažné porušení

této smlouvy.

4. Příjemce je povinen umožnit osobám pověřeným poskytovatelem provést kontrolu účelu a podmínek

využití dotace včetně kontroly účetnictví, Při této kontrole je příjemce povinen vyvíjet veškerou

poskytovatelém požadovanou součinnost k provedenířádné kontroly.

5. Nevyužije-li příjemce dotaci ke sjednanému účelu nebo využije-li ji jen zčásti, je povinen dotacičijejí

nevyužitou část vrátit na účet poskytovatele č. 1240143339/0800 a to nejpozději do 20.12.2020.

II.

1. Pokud příjemce poruší některý závazek dle této smlouvy, zejména použije-li dotaci nebo její část na

jiný účel, bude to považováno za porušení rozpočtové kázně ve smyslu $22 zákona č.250/2000 Sb.,

v platném znění. Poskytovatel v takovém případě uloží příjemci odvod do svého rozpočtu ve výši částky

neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků svého rozpočtu spolu s povinností zaplatit penále ve

výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, nejvýše však do výše této

částky. Uložený odvod spolu s penále musí být odveden poskytovateli ve stanovené lhůtě.

2. V případě, že příjemce zvlášť závažným způsobem poruší ustanovení této smlouvy,tj. pokud nevede

účetnictví stanoveným způsobem nebo neumožní kontrolu čerpání dotace (včetně účetnictví) nebo čerpá

dotaci zjevně v rozporu se smlouvou, je poskytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Odstoupením se

smlouvaruší a příjemce je povinen ihned poskytnuté prostředky vrátit na účet poskytovatele.

IV.

1. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně formou oboustranně

podepsaných číslovaných dodatků.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že smlouvu uzavírají z vážné a svobodné vůle, její obsah může

kterákoliv strana zveřejnit.

3. Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom výtisku.

4. Tato smlouva nabýváplatnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

5. Poskytnutí dotace schválilo zastupitelstvo obce Voděrady dne 12. 3. 2020.

6. Veřejnoprávní smlouvu schválilo zastupitelstvo obce Voděrady dne 12. 3. 2020.

M3.12020 M 3. 0020
Ve Voděradech dne ..........2......Ve Voděradech dne

 

Bc. Michal Hejna, starosta

O | OBEC VODĚRADY
VODĚRADY U RYCHNOVA Voděrady 70

51734 Voděrady u Rychnova n. Kn. : 51734 Voděrady, okr. Rychnov n. Kn.

 

 

  


