VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Nové Veselí v roce 2019 (dále jen „smlouva“)
Smlouva se uzavírá mezi:
Městys Nové Veselí
IČ :
sídlo :
zastoupený :
bankovní spojení:
číslo účtu:

00294926,
Na Městečku 114, 592 14 Nové Veselí,
starostou městyse panem MVDr. Zdeňkem Křivánkem
Česká spořitelna, a. s.
1622452399/0800

(dále jen „poskytovatel“)
a
Římskokatolická farnost Nové Veselí
IČ :
sídlo :
zastoupena :
bankovní spojení:
Číslo účtu:

48898830
V Ulici 91, 592 14 Nové Veselí
Mons. Jan Peňáz farář
Česká spořitelna, a. s.
1622152329/0800

(dále jen „příjemce“)
Článek I.
Obecné ustanovení
Ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“)
poskytuje poskytovatel příjemci dotaci na účel uvedený v článku II. této smlouvy.
Článek II.
Výše dotace a její účel
1. Příjemci se v roce 2019 poskytují finanční prostředky


účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu městyse ve výši: 200.000,- Kč
(slovy: dvěstatisíckorun českých) a příjemce tyto finanční prostředky přijímá. Finanční
prostředky jsou poskytovány formou zálohy s povinností následného vyúčtování.

2. Dotace je určena na nátěr a údržbu střešní krytiny a ohradní zdi kostela sv. Václava v Novém
Veselí a restaurování 2 kusů zpovědnice.
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Článek III.
Způsob poskytnutí dotace
1. Finanční prostředky ve výši 200.000,- Kč budou příjemci uvolněny do 30. 9. 2019 formou
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy.
Článek IV.
Základní povinnosti příjemce
1. Příjemce je povinen použít dotaci výhradně v souladu s účelem uvedeným v čl. II. této
smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo fyzickým osobám,
pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou byly poskytnuty.
2. Příjemce je povinen viditelně uvádět při veškeré veřejné prezentaci své činnosti, na níž je
dotace poskytována, údaj o tom, že je činnost realizována za finanční podpory poskytovatele.
3. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími souvisejícími platnými
právními předpisy. Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se
jedná o náklad hrazený z dotace poskytnuté dle této smlouvy a na účetních záznamech uvést
výši čerpaných finančních prostředků.
4. Příjemce je povinen předložit poskytovateli finanční vypořádání dotace nejpozději
do 30. 1. 2020 a ve stejné lhůtě vrátit poskytovateli na jeho účet nepoužité finanční
prostředky, a to bezhotovostním převodem na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této
smlouvy.
5. Příjemce je povinen na žádost poskytovatele sdělit písemně ve lhůtě určené poskytovatelem
požadované doplňující informace související s čerpáním dotace poskytnuté dle této smlouvy.
6. Příjemce je povinen písemně informovat poskytovatele o jakékoliv změně v údajích
uvedených v této smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které mají nebo by
mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle této smlouvy, a to nejpozději
do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Příjemce je povinen doložit změnu
relevantními doklady. Poskytovatel ohlášené změny eviduje a pouze v případě, že změnu
nelze akceptovat, písemně o této skutečnosti příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů
ode dne, kdy mu bylo oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu.
7. Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část poskytovateli
způsobem uvedeným v čl. IV. odst. 4 smlouvy, jestliže odpadne účel, na který jsou finanční
prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této
skutečnosti dozví.
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8. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související
s poskytováním dotace dle této smlouvy a prokazující čerpání finančních prostředků po dobu
10 let následujících po skončení kalendářního roku, na který byly finanční prostředky
poskytnuty.
9. Příjemce je povinen průběžně informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při
vymáhání zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici
věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky. Příjemce je zejména povinen oznámit poskytovateli
do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo k události, skutečnosti, které mají nebo mohou mít
za následek příjemcův zánik, transformaci, sloučení či splynutí s jiným subjektem, změnu
statutárního orgánu příjemce.
10. Příjemce je povinen zajistit při přeměně právnické osoby, aby práva a povinnosti ze smlouvy
přešly na nástupnickou právnickou osobu nebo podat návrh na ukončení smlouvy. V případě
zrušení právnické osoby s likvidací provede příjemce vyúčtování ke dni likvidace.
Článek V.
Kontrolní ustanovení
1. Poskytovatel je oprávněn kontrolovat dodržení podmínek smlouvy a příjemce je povinen tuto
kontrolu strpět.
2. Příjemce je povinen i po skončení účinnosti smlouvy vytvářet podmínky k provádění kontroly
plnění smlouvy a hospodaření se svěřenými finančními prostředky. Příjemce je povinen
umožnit výkon kontroly dle odst. 1 tohoto článku, poskytnout potřebnou součinnost všem
osobám oprávněným k provádění kontroly. Příjemce je povinen předložit poskytovateli
k nahlédnutí veškeré průkazné účetní záznamy vztahující se k čerpání dotace dle této smlouvy
a strpět i předložení veškerých účetních záznamů.
Článek VI.
Důsledky porušení povinností příjemce
Příjemce je povinen poskytnuté finanční prostředky poskytovateli vrátit, jestliže příjemce
nesplní některou ze svých povinností stanovených v článku IV, popř. jinou povinnost vyplývající
ze smlouvy, zejména pokud použije poskytnuté finanční prostředky (případně jejich část)
v rozporu se smlouvou.
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Čl. VII.
Ukončení smlouvy
1. Smlouvu lze zrušit na základě písemné dohody smluvních stran nebo výpovědí.
2. Kterákoli smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 30 kalendářních dní a počíná běžet 1. dnem následujícím po dni
doručení výpovědi druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že výpověď byla
doručena 5. dnem od jejího odeslání.
Článek VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran a je vyhotovena ve dvou
stejnopisech, z nichž jeden obdrží příjemce a jeden poskytovatel.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla bez jakéhokoliv omezení,
včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě uvedených, zveřejněna na oficiálních
webových stránkách Portálu veřejné správy na síti internet (https://smlouvy.gov.cz/) a na
elektronické úřední desce a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu
§ 504 zák. č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení
jakýchkoliv dalších podmínek.
3. O poskytnutí finančních prostředků a uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodlo
Zastupitelstvo městyse Nové Veselí dne 28. 1. 2019 usnesením č. 3.II.6.

V Novém Veselí dne …29. 1. 2019

………………………………………
poskytovatel

………………………………………
příjemce
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