VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů

Obec Otaslavice
Otaslavice 343, 798 06 Otaslavice
Zastoupená starostou Markem Hýblem
IČ: 00288586
Bankovní spojení : Komerční banka a.s. Prostějov
Číslo účtu.: 2423701/0100
(dále jako poskytovatel)
a
Římskokatolická farnost Otaslavice
Otaslavice 38, 798 06 Otaslavice
Zastoupená P. Mgr. Pavlem Šírou, adm.exc.
IČ.: 47922729
Bankovní spojení : ČSOB Poštovní spořitelna
Číslo účtu : 199285110/0300
(dále jen příjemce)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace.

I.
Předmět smlouvy
1. Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci dotaci ve výši
100 000,- Kč (slovy : jednostotisíckorunčeských) a příjemce dotaci přijímá a
zavazuje se ji použít výlučně v souladu s účelem poskytnutí dotace uvedeným v čl. I.
odst. 2. této smlouvy a v souladu s podmínkami stanovenými v této smlouvě.
2. Účelem poskytnutí dotace je úhrada nákladů na potřebné opravy a údržbu kostela
sv. Michaela, archanděla v Otaslavicích.
3. Dotace bude poskytnuta převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této
smlouvy do 21 dnů ode dne uzavření této smlouvy.

II.
Povinnosti příjemce
1. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provedení kontroly a ověření správnosti
použití prostředků dotace v účetní evidenci. Příjemce je povinen vyvíjet veškerou
poskytovatelem požadovanou součinnost.

2. Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 20.12.2020. Příjemce je
oprávněn použít dotaci také na úhradu výdajů vynaložených příjemcem v souladu
s účelem poskytnutí dotace dle čl. I odst. 2 této smlouvy v období od 1.1.2020 do
uzavření této smlouvy.
3. Příjemce je povinen nejpozději do 30.12.2020 předložit poskytovali vyúčtování
poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).
4. Vyúčtování musí obsahovat:
a) soupis výdajů hrazených z poskytnuté dotace,
b) fotokopie faktur s podrobným rozpisem dodávky (případně dodacím listem),
popřípadě jiných účetních dokladů včetně příloh, prokazujících vynaložení výdajů,
c) fotokopie výdajových dokladů včetně příloh (stvrzenky, paragony apod.), na
základě kterých je pokladní doklad vystaven,
d) fotokopie všech výpisů z bankovního účtu, které dokládají úhradu předložených
faktur, s vyznačením dotčených plateb,
e) čestné prohlášení, že fotokopie předaných dokladů jsou shodné s originály a
výdaje uvedené v soupisu jsou shodné se záznamy v účetnictví příjemce.
Společně s vyúčtováním příjemce předloží poskytovateli závěrečnou zprávu. Zpráva
musí obsahovat komentář k čerpání poskytnutých finančních prostředků, popis a
zhodnocení realizace.

III.
Další ujednání
1. Pokud poskytnutá dotace nebo její část bude použita jinak, než je uvedeno v čl. I. odst.
2. této smlouvy, je příjemce povinen vrátit tuto dotaci v plné výši a to do 15 dnů ode
dne doručení výzvy ze strany poskytovatele dotace.
2. V případě, že dotace nebude vyčerpána celá, je příjemce povinen zbývající část vrátit
poskytovateli nejpozději při vyúčtování dotace.
3. Pokud příjemce poskytnuté dotace nepředloží vyúčtování v termínu dle čl.II. odst.2.
této smlouvy, je povinen do 15 dnů po písemné výzvě poskytovatele zaplatit smluvní
pokutu ve výši 1 0/00 za každý den prodlení z celkové výše poskytnuté dotace .
4. Příjemce je dále povinen vrátit poskytnutou dotaci v plné výši, pokud
- neumožní provedení kontroly a ověření správnosti použití dotace
- nepředloží ani v dodatečné lhůtě poskytnuté poskytovatelem řádné vyúčtování
dotace dle čl.II. odst. 2. a 3.
Příjemce je povinen vrátit dotaci na účet poskytovatele číslo 2423701/0100 do 15 dnů
ode dne doručení písemné výzvy poskytovatele k jejímu vrácení.

IV.
Závěrečná ustanovení
1. Smlouva se uzavírá v souladu s § 159 a násl. Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Tato smlouva je
sepsaná ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním textu této smlouvy
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.
5. Poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo schváleno na zasedání zastupitelstva
obce Otaslavice – usnesení č. 2/2020 ze dne 06.05.2020
6. Obě smluvní strany si řádně přečetly obsah této smlouvy a souhlasí bez výhrad s jejím
obsahem a v této smlouvě uvedenými podmínkami.

V Otaslavicích 22.05.2020

………………………………..
P. Mgr. Pavel Šíra
Administrátor exkurendo

V Otaslavicích 22.05.2020

…………………………………
Marek Hýbl
Starosta obce

