VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o poskytnutí dotace uzavřená dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Čl. 1
Smluvní strany
Městys Bohdalov
se sídlem Bohdalov 250, 592 13 Bohdalov
IČ 00294004
Zastoupený Ing. Arnoštem Judou, starostou městyse
Číslo bankovního účtu: 4126751/0100
jako „poskytovatel“
a
Římskokatolická farnost Bohdalov, příspěvková organizace
se sídlem Bohdalov 44, 592 13 Bohdalov
IČ 48898821
Zastoupená Mons. Mgr. Janem Peňázem, administrátorem farnosti
Číslo bankovního účtu: 1622252389/0800
jako „příjemce“

Čl. 2
Úvodní ustanovení
1. Na základě usnesení zastupitelstva městyse Bohdalov č. 1/2019 ze dne 31.01.2019,
žádosti o poskytnutí dotace ze dne 26.11.2018 a podle ustanovení § 10a odst. 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, uzavírají uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace.

Čl. 3
Předmět smlouvy
1. Poskytovatel dotace se za podmínek stanovených touto smlouvou zavazuje poskytnout
příjemci neinvestiční dotaci v celkové výši 100 000,- Kč (slovy jedno-sto-tisíc-korun
českých) na akci „Vnitřní odvlhčení fary Bohdalov s obnovou podlah, omítek a výmalbou II. etapa“.
2. Čerpat dotaci na vymezený účel za stanovených podmínek je možné v období od
01.01.2019 do 31.12.2019.

Čl. 4
Podmínky použití dotace, finanční vypořádání
1. Poskytovatel dotaci poskytne formou bezhotovostního převodu na účet příjemce uvedený
v Čl. 1, a to po podpisu této smlouvy v termínu od 01.04.2019 do 30.04.2019.
2. Příjemce je povinen dotaci použít výhradně k úhradě nákladů vymezených v účelu
poskytnutí v Čl. 3.

3. Dotace musí být použita v období roku 2019. V tomto časovém období musí být veškeré
účetní doklady související s účelem poskytnuté dotace vystaveny, příjemcem uhrazeny a
zaneseny do účetnictví příjemce.
4. Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli dotace finanční vyúčtování poskytnuté
dotace nejpozději do 10.01.2020. Finančním vyúčtováním se rozumí předložení kopií
účetních dokladů (např. faktur, paragonů) souvisejících s účelem poskytnuté dotace,
předložení kopií dokladů o úhradě (bankovních výpisů, pokladních dokladů) včetně
soupisu předkládaných účetních dokladů ve struktuře číslo dokladu, datum vyhotovení
prvotního dokladu, předmětu plnění, ceny a data úhrady.
5. Pokud příjemce celou dotaci nevyužije na účel nebo ve lhůtě stanovené v Čl. 3 nebo
nesplní povinnost dle Čl. 4 odst. 3 smlouvy, poruší tak podmínky smlouvy a je povinen
nevyužitou část peněžních prostředků odvést zpět na účet poskytovatele dle Čl. 1, a to ve
lhůtě určené starostou městyse. Nesplnění této povinnosti se považuje za zadržení
peněžních prostředků ve smyslu § 22 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.
6. Při nesplnění povinnosti dle Čl. 4, odst. 4 smlouvy je příjemce povinen vrátit celou
poskytnutou dotaci na účet poskytovatele uvedený v Čl. 1 této smlouvy, a to ve lhůtě
určené starostou městyse. Nesplnění této povinnosti se považuje za zadržení peněžních
prostředků ve smyslu § 22 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.

Čl. 5
Závěrečná ustanovení
1.

Pokud dojde v období roku 2019 ke zrušení příjemce dotace s likvidací či jeho přeměně,
je příjemce povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit poskytovateli, a to nejpozději do tří
dnů od data zániku, či přeměny. Poskytovatel si v takovém případě vyhrazuje právo
vypovědět smlouvu. Výpovědní doba je jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem
následujícím po doručení výpovědi.

2.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní
strana.

3.

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, rozumí jejímu obsahu a uzavřely ji dle
své pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

4.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Bohdalově dne 04.02.2019

.........................................................
poskytovatel
Městys Bohdalov

........................................................
příjemce
Římskokatolická farnost Bohdalov

