
vEŘEJNopnÁvruí sMtouvA o posKyrru urí ooTAcE

obec Raškovice
Raškovice 207,739 O4 Pražma
zastoupená starostou obce panem Jiřím Blahutou
lČ: 00577006
Bank. spojení:27 2237 LL/Orca, KomerČníbanl<a, a.s.
(dále jen ,,obec")

a

Římskokatolická fa rnost Morávka
zastoupená farářem Miroslawem Jeselem
se sídlem Pražmo 1,6t,739 04 Pražmo
tČo: +gsgrrzo
Ba nl<. spoje ní: 2439 44620 / 0g0O, ČSO B, a,s.
(dále jen ,,příjemce")

uzavírají podle § 10a zákona č, 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění
pozdějších předpisŮ a § 85 písm. c) zákona ó.lzSlza}O Sb,, o obcích, tuto

VEŘEJNopnÁvruí sMLot.lvu o posKyTNUTí DoTAcE

ě1.1

1. Obec poskytuje příjemci účelovou dotaci pro rok 2021na dokončeníopravyfasády,,Staréfary"
v PraŽmě a zpřístupnění WC pro veřejnost ve výši 50.000,- Kč, slovy: Padesáttisíc korun ěeských,
a to na základě řádně podané žádosti ze dne 1&.lt.2020,

2. Obec se zavazuje dotaci v plné výši poskytnout příjemci (na jeho účet uvedený v záhlavísmlouvy),
a to do 15 dnŮ od podpisu smlouvy.

č1.1l
Při čerpánítéto dotace se příjemce zavazuje dodržet tyto podmínky:
l. Poskytnutou dotaci Čerpat pouze na realizaci akcí uvedených v čl. l a specifikace, kterou uvedl

příjemce ve své Žádosti ze dne 18.].1.2020.

2. Nepřevádět dotaci na jiné fyzické a právnicl<é osoby, pokud se nejedná o přímou úhradu související
s realizací al<cí dle čl, l.

3. Úhrady provádět pouze na základě vystavených fal<tur a pokladních dokladŮ.

4. Výdaje realizovat a dotaci vyČerpat nejdéle do 30.1í..2021, vyúótovat nejpozději do 30.11.202l.
VyúČtování musí obsahovat rozpis skutečných nákladů na jednotlivé položky - seznam a kopie
předložených úěetních dokladŮ z účetnictví příjemce.

5. V případě, že příjemce nevyčerpá celou dotaci ve stanoveném termínu, je povinen tyto
nevyčerpané prostředky vrátit obci na výše uvedený účet nejpozdéji do3.L2.2a21-.



t.

2.

a

č1.1ll
1. Pokud obec zjistí kdykoliv v prŮběhu Čerpání a užívání dotace jakékoliv porušení rozpočtové kázně

ve smYslu § 22 zákona Č.250/2000 Sb., (např, použití dotace kjinému, než sjednanému r1čelu,
nePředloŽenÍ vyúótování dotace ve sjednaném termínu, porušení jiných pojmínek, za kterých
bYla dotace Poskytnuta, nevrácení nevyÓerpaných prostředků v termínu stanoveném v bodě 5), je
Příjemce povinen celou dotaci vrátit na účet obce, a to do 10 dnů po té, co bude obcí k vrácení
dotace vyzván.
Příjemce je povinen umoŽnit oprávněným zaměstnancům obce provádět kontrolu dodržování
podmínek čerpání a užitídotace.

2. V PříPadě poruŠení rozpoČtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále ve výši 1 promile
z ČástkY odvodu (neoprávněně použítých nebo zadržených prostředků) za každý den prodlení,
nejvýŠe vŠak do výŠe odvodu ve smyslu § 22 odst. 8 zákona é.25o/z}oo Sb., o rozpoótových
pravidlech územních rozpoótů.

Příjemce je povínen do ].5 dnů oznámi''|Jln**rtelí zahájení insolvenčního řízení, vstup
Právnické osoby do likvidace, změnu statutárního orgánu nebo jeho člena, změnu názvu,
bankovního spojení, sídla či adresy.

je-li Příjemce dotace právnickou osobou, v případě přeměny právní formy příjemce přechází
PodmínkY a Povinnosti dané smlouvou na nástupnickou organizaci, V případě zrušení právnické
osobY s likvidací je povinností příjemce vrátit nevyčerpanou část prostředků dotace na bankovní
ÚČet Poskytovatele, uvedený v záhlaví smlouvy, do 14 dnů ode dne vstupu do likvidace. Do
stejného termínu předloží poskytovatel závěrečné finanóní vypořádání dotace,

Pokud nebudou splněna vŠechna ustanovení uzavřené smlouvy, neburje na následné žáciosti brán
zřetel.

čl. V
Tato smlouva nabývá platnosti a úóinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

PříPadné změny a doplňky smlouvy budou smluvní strany řešit písemným dodatkem k této
smlouvě,

3. Příjemce bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva v ptném znění včetně
PříPadných dodatkŮ bude uveřejněna po dobu 3 let ode dne zveřejnění na úřední desce obce
Raškovice zpŮsobem umožňujícím vzdá lený přístu p,

4. Tatosmlouvajezpracovánavedvouvyhotoveních, zníchžjednovyhotoveníobdržíobecajedno
vyhotoven í obdrží příje mce.

DotoŽKA
O PoskYtnutí dotace a uzavření této veřejnoprávní smlouvy rozhodlo zastupitelstvo obce Raškovice
usnesením ó. 22, dne 27.t.2021 dle § 85 písm. c) zákona ó. LIS/ZOOO Sb., o obcÍch ve znění
pozdějších předpisů,
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