\iE ŘE JNo PRÁvNÍ

svrLoUVA

o poskytnutídotace z rczpoětu městyseNové Veselí v roce 2017 (dá|e jen ',smlouva..)
Smlouvase uzavkámezi:
Městys Nové VeselÍ
IČ:

00294926

sídlo:
zastoupený:
bankovníspojení:
čísloúčtu:

Na Městeěku1|4,59214 NovéVeselí
starostouměstysepanem MVDr. Zdeňkem Křivánkem
Českáspořitelna,a. s.
1622452399/0800

(dálejen,,poskytovatel..)
a
Rímskokatolická farnost NovéVeselí
IČ:
sídlo:
zastoupena:
bankovníspojení:
Čísloúčtu:

48898830
V Ulici 9I,59214 NovéVeselí
R. D' Mgr. RNDr. Miroslavem Kazíkem
Českáspořitelna,a. s.
1622152329/0800

(dálejen,,příjemce..)
ČHnek I.
Obecnéustanovení
Ve smyslu zákona č. 25012000 Sb., o rozpočtoqýchpravidlech územníchrozpočtů,
ve znění pozdějšíchpředpisů(dále jen ,,zákon o rozpočtoých pravidlech územníchrozpočtů..)
poskýuje poskýovatel příjemcidotaci na účeluvedenýv článkuII. tétosmlouvy'
čbnek II.
Výšedotace a její účel
1. Příjemcise v roce 2017 poskýují ťrnanční
prostředky
o

účelově určená neinvestičnídotace zrczpoÚtu městyse. ve výši: 1.000.000,- Kč
(slovy:jedenmitrionkorun
prostředkypřijímá. Finanční
českých)a příjemcetýo ťrnanční
prostředkyjsou poskýovány formou zá|ohy s povinnostínásledného
vyúčtování.

2. Dotace je určenana financování opravy střešníkrytiny věže kostela a fasády věžea západní
stranykostela.

ČlánekIII.
Způsob poskytnutídotace
prostředkyve ýši l.000.00c),1. Finanční
Kč budoupříjemciuvolněnydo 30"08.2017 formou
bezhotovostníhopřevodu na bankovní účetuvedený v záhlaví sm|ouv"v.pod variabilním
symbolem00294926.

Clánek IV.
Zák|adní povin nosti příj emce
1. Přrjemce je povinen porrŽítdotaci výhradně v souladu s účelemuveder.ýmv čl' II. této
smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnoutjiným právnickým nebo $.zickým osobám'
pokud nejdeo úhradyspojenés poskytovánímslužby,na kteroubyly poskyt;rirty'
2. Příjemceje povinen viditelně uvádět při veškeréveřejnéprezentacisvéčinnosti,na nížje
dotaceposk,vtována,údajo tom, Žeje činnostrea|izovánaza finančnípodpory poskýovatele.

3. Příjemceje povinen véstúčetnictví
v souladuse zákonem č. 563,t1991
Sb.. o účetnictví,
předpisů(clálejen ,,zákono účetnictví..)
ve zněnípozdějších
a cialšímisouvisejícímiplatnými
právnímipředpisy. Fříjemceje povinen účetní
zéanamyoznačittak. aby bylo zřejmé.že se
jedná o náklad hrazený z dotace,poskýnutéd|e tétosmlouv1.a' na účetních
záznamech uvést
prostředků.
výšičerpaných
finančních

4. Příjemce .ie povinen předloŽit posk1tovateii finanční v-v-pořádáníciotace nejpozději

do 15. 1.2018 a ve stejnélhůtě vrátit poskýovateli na jeho účetnepoužitéfinanční
prostředky, a to bezhotovostnímpřevodem na účetposkýovateie uvederrý v záh|avi této
smlouvy

3.

Příjemceje povinen na Žádostposkytovatelesdělit písemněve ihůtěurčené
poskytovatelem
požadované
doplňujícíinformacesouvisejícís ěerpánímdotaceposkytnuté
dle tétosmlouvy.

6. Příjemce je povinen písemně informovat poskýovatele o jakékoliv změně v údajích
uvedenýchv tétosmlouvě ohlednějeho osoby a o všechoko|nostech.kterémají nebo by
mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle této srnlouvy" a to nejpozději
do 10 pracovníchdnůode dne, kdy tato změna nastaia.Příjemceje povirrendoioŽit změnu
relevantnímidoklady. Poskýovatel ohlášenézměny eviduje a pouze v případě"ž'ezměnu
nelze akceptovat,písemněo tétoskutečnostipříjemcevyrozupí ve lhůtě10 pracovníchdnů
ode dne.kdy mu bylo oznámenízměny doruěeno'věetněuvedenídůvodu.
7. Příjemceje rovněžpovinen vrátit poskytnutéfinančníprostředkyčijejich částposkýovateli
jsou finanční
způsobemuvedenýmv čl.IV. odst. 4 smlouvy,jestližeodpadneúčel,na kter,v.

prostřeclky posk}.továny,a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této
skutečnostidozví.
8. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškerédokumenty a účetnízinnamy související
prostředkůpo dobu
s poskytovánímdotacedle tétosmlouvy a prokazujícíčerpánífinančních
10 let následujícíchpo skončeníkalendářníhoroku, na kteý byly finančníprostředky
poskytnuty.
9. Příjemceje povinen průběŽněinformovat poskýovatele o všech změnách,kteréby mohly při
vymáhání zadrŽenýchnebo neoprávněněpoužitýchprostředkůdotace zhoršitjeho pozici
věřitele nebo dobytrrostjeho pohledávky.Příjemceje zejménapovinen oznámitpoŠkýovateli
kterémajínebo mohou mít
do l0 pracovníchdnůode dne, kdy doš1ok události, skutečnosti,
za následek příjemcůvzánik, transformaci'sloučeníči splynutís jiným sub.iektem'změnu
orgánupříjemce.
statutárního
t0. Příiernceje povineil zajistit př.i přeměněprávnickéosoby, aby práva a povinnostize smlouvy
přešlyna nástupnickouprávnickou osobu nebo pod'atnávrh na ukoněenísmlouvy. V případě
ke dni likvidace.
zrušeníprávnickéosoby s likvidacíprovedepříjemcevyúětování

článek \r.
Kontrolní ustanovení
1. Poskýovatel .ie oprávněnkontrolovatdodrŽenípodmíneksmloud a příjemceje poVinentuto
kontrolustrpět.
k prováděníkontroly
smlouvy vytvářet podrrrínky
účinnosti
2. Příjemceje povinen i po skorrčení
je povinen
prostředky.
Příjemce
ťrnančními
se
svěřenými
plnění smlouvy a hospodaření
umoŽnit výkon kontroly dle odst' l tohoto článku,poskýnout potřebnou součinnostvšem
osobánr oprávněným k provádění kontroly. Příjemce je povinen předložit poskytovateli
prťrkazné
záznamy vztahujícíse k čerpánídotace dle tétosmlouvy
účetní
r,eškeré
k nalrlédnutí
záznami'
účetních
a strpěti předloŽeníveškerych
ČlánekVI.
Důsledkyporušenípovinnostípříjemce
je povinen poskýnutéfinančníprostředkyposkytovatelivrátit,jestližepříjemce
Příjen-"ce
nesplníněkterouze svých povinnostístanovenýchv článkulV, popř. jinou povinnostvypl1ývající
ze smlouv.v, zejménapokud pouŽije poskýnuté finanění prostředky (případnějejich část)
v rozpoťuse smlouvou.

Čt.vn.
Ukončenísrnloulry
1 . Smlouvu lze zrušitnazák|adépísemné
do|rodysmluvníchstrannebo výoovědí.
)

Kteráko]i smluvní stranaje oprávněnatuÍosmlouvu pisemně v.'-por,č:dět
bez trdánídůvodu.
po dni
Výpověcinílhůtačiní30 kalendářníchcní a počínáběžet 1. dne'rr násiedujícím
doručení
výpovědidruhésmluvnístraně.V případěpochybností
se n'.ázato, ževýpověd'byla
doručena
5. dnemodjejíhoodeslání.

Clánek VIII.
Závéreěnáustanovení
1 . Smlotrva nab;fuápiatnosti a účinnostipodpisenrsmluvníchStťana je v,vhotovenal'e dvou
ste;nopisech
" z n\chŽjedenobdrŽipřijerncea jedno poskl'tovatel.
o poskytnutí finančnich prostř.edků a uzavření veřeinopráv,ni sntlouv.y rozho<Llo
Zastupitelstvo
MěstyseNovéVeselíusnesenínr
č.19 ze dne 30. | . 20i7

V NovénlVese|ídne.l'(..,/''.'14{,F,
tJ'
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