vEŘE JNo PRÁvNÍ svtr,oUvA

o poskytnutídotacezrozpoětu městyseNové Veselív roce 2018 (dálejen ,,smlouva..)
Smlouva se uzavírá mezi:.
Městys Nové Veselí
IČ:

00294926,

sídlo:
zastoupený:
bankovníspojení:
čísloúčtu:

Na Městečku114,59214NovéVeselí,
starostouměstysepanem MVDr. Zdeňkem Křivánkem
Českáspořitelna,a. s.
1622452399/0800

(dálejen,,poskýovatel..)
a
ňÚmskokatolická farnost NovéVeselí
rň.

r\- .
sídlo:
zastoupena:
bankovníspojení:
A,T
Cís|oúětu:

48898830
V Ulici 9|,59214 NovéVeselí
Mons. Jan PeřlázfaráÍ
Českáspořitelna,a. s.
|622|52329/0800

(dálejen,,příjemce..)
čhnek I.
obecné ustanovenÍ
Ve smyslu zákona č,.25012000Sb., o rozpočtoých pravidlech územníchrozpočtů,
ve zněnípozdějšíchpředpisů(dále jen ,,zákon o rozpočtoých pravidlech územníchrozpočtů..)
poskytujeposkýovatel příjemci dotaci na účeluvedenýv článkuII. tétosmlouvy.
Čhnek II.
Výše dotace a její účel
1. Příjemcise v roce 2018 poskýují finaněníprostředky
o

účelově určená neinvestičnídotace zrczpoětu městyse ve ýši: 300.000,- Kč
(slovy: třistatisíckorunčeských)a příjemce týo finančníprostředky přijímá. Finanční
prostředkyjsou poskytovány formou zálohy s povinnostínáslednéhovyúětování.

2. Dotace je určena na financování na restaurování 14 obraztl Křížové cesty v kostele
sv. Václava v NovémVeselí

-

ČHnek III.
Způsob poskytnutídotace
1 . Finančníprostředkyve ýši 300.000,-Kč budou příjemci uvolněny do 30. 9. 20l8 formou
bezhotovostníhopřevodu na bankovníúčetuvedenýv záb|avísmlouly.

čhnek IV.
Zák|adní povin n osti příj emce
1 . Příjemce je povinen pouŽítdotaci ýhradně v souladu s účelemuvedeným v čl. II. této
smlouvy. Týo prostředky nesmí poskýnout jiným právnickým nebo ffzickým osobám,
pokud nejde o úhradyspojenés poskytovánímslužby,na kterou byly poskýnuty.
)

Příjemceje povinen viditelně uvádět při veškeréveřejnéprezentacisvéčinnosti,na nížje
podpory poskýovatele.
dotaceposkytována,údajo tom, žeje činnostrea|izovánaza ťtnanění

v souladu se zákonem č. 5631199ISb., o účetnictví,
3. Příjemceje povinen vést účetnictví
předpisů(dálejen ,,zákono účetnictví..)
a dalšímisouvisejícímiplatnými
ve zněnípozdějších
je
právnímipředpisy. Příjemce povinen účetní
zéanamyoznačittak, aby bylo zřejmé'Že se
jedná o náklad hrazený z dotaceposkýnuté dle tétosmlouvy a na úěetníchzáznamechuvést
ýši čerpanýchfinančníchprostředků.

4. Příjemce je povinen před|ožit poskýovateli ťrnančnívfpořádání dotace nejpozději
do |5.I.20I9 a ve stejnélhůtě vrátit poskýovateli na jeho účetnepoužitéfinanční
prostředky, a to bezhotovostnímpřevodem na účetposkýovatele uvedený v záh|aví této
smlouvy
3.

poskýovatelem
Příjemceje povinen na Žádostposkýovatele sdělit písemněve lhůtěurčené
poskýnuté
požadované
dotace
dle
tétosmlouvy.
s čerpáním
doplňujícíinformacesouvisející

6. Příjemce je povinen písemně informovat poskýovatele o jakékoliv změně v údajích
uvedenýchv tétosmlouvě ohlednějeho osoby a o všechokolnostech,kterémají nebo by
mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle této smlouvy, a to nejpozději
do 10 pracovníchdnů ode dne, kdy tato zménanastala. Příjemceje povinen doložit změnu
relevantními doklady. Poskýovatel ohlášenézměny eviduje a pouze v případě, Že změnu
příjemcevyrozumíve lhůtě10 pracovníchdnů
nelze akceptovat,písemněo tétoskutečnosti
včetněuvedenídůvodu.
ode dne,kdy mu bylo oznámenízměny doručeno,
7. Příjemceje rovněžpovinen vrátit poskytnutéfinaněníprostředkyčijejich částposkýovateli
způsobemuveden;ýmv čl. IV. odst. 4 smlouvy,jestliŽe odpadneúčel,na kter'ýjsou ťrnanční
prostředky poskytovány' a to do 15 pracovníchdnů ode dne, kdy se příjemce o této
skuteěnostidozví.

Příjemce je povinen řádně uchovávat veškerédokumenty a účetnízéanamysouvisející
s poskýováním dotace dle tétosmlouvy a prokazujícíčerpánífinančníchprostředkůpo dobu
l0 let následujícíchpo skončeníkalendářního roku, na který byly finančníprostředky
poskýnuty.
9. Příjemceje povinen průběŽněinformovat poskýovatele o všech změnách, kteréby mohly při
vymráhání zadrŽenýchnebo neoprávněně pouŽitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici
věřitele nebo dobytnostjeho pohledávky. Příjemceje zejménapovinen oznámit poskýovateli
do l0 pracoÝníchdnůode dne, kdy došlok události, skuteěnosti,kterémajínebo mohou mít
za následek příjemcův zánik, transformaci, sloučeníěi splynutí s jiným subjektem, změnu
statutárníhoorgánu příjemce.
10. Příjemceje povinen zajistit při přeměněprávnickéosoby, aby práva a povinnosti ze smlouvy
přešly na nástupnickou právnickou osobu nebo podat návrh na ukončenísmlouvy. V případě
ke dni likvidace.
zrušeníprávnickéosoby s likvidacíprovedepříjemcevyúětování

ČHnet V.
Kontrolní ustanovení
1. Poskytovatelje oprávněn kontrolovat dodrŽenípodmíneksmlouvy a příjemceje povinen tuto
kontrolu strpět.
smlouvy vývářet podmínkyk prováděníkontroly
účinnosti
2. Příjemceje povinen i po skohčení
Příjemce je povinen
plnění smlouvy a hospodařeníse svěřenými finaněními.lprostředky.
umožnitvykon kontroly dle odst. 1 tohoto článku,poskytnoutpotřebnou součinnostvšem
osobám oprávněným k provádění kontroly. Příjemce je povinen předložit poskýovateli
zánnarrryvztahujícíse k čerpánídotace dle tétosmlouvy
k nahlédnutíveškeréprůkaznéúčetní
záznami.
a strpět i předloženíveškeých účetních

čHnek VI.
porušení
povinnostípříjemce
Důsledky
Příjemceje povinen poskýnutéfinaněníprostředkyposkýovateli vrátit,jestližepříjemce
nesplníněkterou ze svých povinnostístanovenýchv článkuIV, popř. jinou povinnost vyplyvající
ze smlouvy, zejména pokud použije poskytnuté finančníprostředky (případně jejich část)
v rozporu se smlouvou.

čt.vtl.
Ukončenísmlouw
1 . Smlouvu lze zrušitnazák|adě písemnédohody smluvníchstrannebo ýpovědí.

2. Kterákoli smluvní stranaje oprávněna tuto smlouvu písemněvypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lbůta čini 30 kalendářníchdní a počínáběŽet l. dnem následujícímpo dni
doručení
ýpovědi druhésmluvnístraně.V případěpochybnostíse má zato,Že výpověď byla
doručena5. dnem od jejíhoodeslání.

Clánek VIII.
Zá.r,érečná
ustanovení
1. Smlouva nabyvá platnosti a účinnostipodpisem smluvních stran a je vyhotovena ve dvou
stejnopisech,z nichŽ jedenobdržípříjemcea jeden poskýovatel.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva by|a bez jakéhokoliv omezení,
včetněvšech případných osobních údajůve smlouvě uvedených, zveřejněna na oficiálních
weboých stránkách Portálu veřejné správy na síti internet (https://smlouvy.gov.cz)a na
elektronickéúřednídesce a to včetněvšech případných příloh a dodatků.Smluvní strany
prohlašují,že skutečnostiuvedenév tétosmlouvě nepovažujíza-obchodnítajemstvíve smyslu
$ 504 zák. ě. 89120|2 Sb. a udělují svolení k jejich uŽití a zveřejnění bez stanovení
j akýchkoliv dalšíchpodmínek.
3. o poskýnutí finančních prostředků a uzavŤení veřejnoprávní smlouvy rozhodlo
ZastupitelstvoMěstyseNovéVeselíusnesenímč.25 ze dne 12.2.2018.

V Novém
Veselían"..,,!.?...l..
, ntl

:r.r,q
Ýr,,,ř ,''"''..-'.

řři.r;'''a

r-

