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Veřejnoprávní smlouva

o poskytnutí dotace ( dále jen smlouva)
Č. 1/2019

uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů
Smlouva se uzavírá mezi:

Obec Sadov
Adresa: Sadov Cp. 34, 362 61 Sadov
IČO: 00254959
DIČ: CZ00254959
zastoupená starostou obce, p. Eduardem Frischem
Bankovní spojeni: 3427341/0100 , Komerční banka
(dále jen jako ,,poskytovatel")
a
ŘImskokatolická farnost Ostrov
Adresa: Malé náměstí 25, 363 01 Ostrov
IČO: 49750631
zastoupená administrátorem farnosti p. Markem Hricem
Bankovní spojení: 801809379/0800, Česká spořitelna
(dále jen jako ,,příjemce")

1.

Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci neinvestiční
dotaci ve výši 150 000,-KČ, slovy: stopadesát tisíc korun českých (dále jen ,,dotace").

2.

Účelem poskytnuti dotace je : ,,Oprava a restaurováni kulturní památky - kostel
sv. Máři Magdalény v Boru"( dále jen akce).

3.

Dotace bude poskytnuta převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této
smlouvy do 21 dnů ode dne uzavřeni této smlouvy. Dnem poskytnuti dotace je den
připsání finančních prostředků na účet příjemce.
P
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příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použit výlučně v souladu s účelem poskytnutí
dotace dle ČI. l. odst. 2 této smlouvy. žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti o dotaci
neuhrazeny splatné závazky vůči obci. Dotace musí být použita hospodárně.
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je-li příjemce plátce daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) a může uplatnit
odpočet DPH ve vazbě na ekonomickou činnost, která zakládá nárok na odpočet daně
podle § 72 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
(dále jen ,,ZDPH"), a to v plné nebo částečné výši (tj. v poměrné výši podle § 75 ZDPH
nebo krácené výši podle § 76 ZDPH, popř. kombinacÍ obou způsobů), nelze z dotace
uhradit DPH ve výši tohoto odpočtu DPH, na 'který příjemci vznikl nárok. V
případě, že si příjemce - plátce DPH bude uplatňovat nárok na odpočet daně
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z přijatých zdanitelných plněni v souvislosti s realizací projektu, na který byla dotace
poskytnuta, a to nárok na odpočet v plné či částečné výši, uvádí na veškerých
vyúčtovacích dokladech finanční částky bez dph odpovidajíci výši, která mohla být
uplatněna v odpočtu daně na základě daňového přiznání k DPH. Příjemce - neplátce
DPH uvádí na veškerých vyúčtovacích dokladech finanční částky včetně DPH.
3.

Příjemce nesmí dotaci použit zejména na nákup darů (s výjimkou cen v soutěžích),
nákup alkoholických nápojů, na placení pokut, penále, úroků z úvěrů, ke kryti úvěrů,
dále na placení leasingových splátek, náhrad škod, mezd včetně odvodů, pojištěni,
úhrad členských příspěvků a odpisy hmotného a nehmotného majetku, daňové platby.
Dotaci nelze rovněž použit na úhradu ostatních daní.
Bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele nesmí příjemce dotaci nebo její
část poskytnout třetí osobě, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.
Příjemce je povinen vést dotaci ve svém účetnictví odděleně pod názvem akce.
Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31.12. 2019.

4.

Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provedeni kontroly dodrženi účelu a
podmínek použití poskytnuté dotace. Při této kontrole je příjemce povinen vyvíjet
veškerou poskytovatelem požadovanou součinnost.

5.

Příjemce je povinen nejpozději do 10.1.2020 předložit poskytovateli vyúčtování
poskytnuté dotace (dále jen ,,vyúčtováni").

6.

Vyúčtování musí obsahovat:
a) soupis výdajů hrazených z poskytnuté dotace na akci, na jejíž realizaci byla
poskytnuta dotace dle této smlouvy, a to v rozsahu: fotokopie faktur s podrobným
rozpisem dodávky (případně dodacím listem), popřípadě jiných účetních dokladů
včetně příloh, prokazujÍcÍch vynaloženi výdajů,
b) fotokopie výdäjových dokladů včetně příloh (stvrzenky, paragony apod.), na základě
kterých je pokladni doklad vystaven,
C) fotokopie všech výpisů z bankovního účtu, které dokládajI úhradu předložených
faktur, s vyznačením dotčených plateb,
d) čestné prohlášeni, že fotokopie předaných dokladů jsou shodné s originály a výdaje
uvedené v soupisu jsou shodné se záznamy v účetnictví příjemce.

7.

V případě, že dotace nebyla použita v celé výši ve lhůtě uvedené v ČI. ll. odst. 3 této
smlouvy, nebo v případě, že celkové příjemcem skutečně vynaložené náklady na účel
uvedený v čI. l. odst. 2 této smlouvy byly nižší než 150 000,- kč , je příjemce povinen
vrátit nevyčerpanou část dotace na účet poskytovatele nejpozději do 15 dnů ode dne
předložení vyúčtování poskytovateli. Nevrátí-li příjemce nevyčerpanou část dotace v
této lhůtě, dopustí se porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů.

8.

V případě, že příjemce použije dotaci nebo její část na jiný účel než účel sjednaný
touto smlouvou v čí. l. odst. 2 , poruší některou z jiných podmínek použití dotace,
stanovených v čI. ||. odst. 1 až 3 této smlouvy, nebo poruší některou z povinnosti
uvedených v této smlouvě, dopustí se porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů. Pokud příjemce předloží vyúčtováni v termínu stanoveném v ČI. ll.
odst. 5 této smlouvy, ale vyúčtováni nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené
v ČI. ||. odst. 6 této smlouvy, dopusti se příjemce porušení rozpočtové kázně až v
případě, že nedoplní nebo neopraví chybné nebo neúplné vyúčtováni ve lhůtě 15 dnů
ode dne doručení výzvy poskytovatele.
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9.

Za porušeni rozpočtové kázně uložl poskytovatel příjemci odvod ve výši stanovené
platnými právními předpisy. V případech porušení rozpočtové kázně specifikovaných
niže v tabulce uloží poskytovatel příjemci odvod ve výši stanovené v této tabulce:
Typ porušení smluvních ujednání (procentní sazba bude
v případě porušení jednotlivých ujednání uplatňována
kumulativně)
PředloženI vyúčtování a závěrečné zprávy o využití dotace s
prodlením do 30 kalendářních dnů od data uvedeného ve
smlouvě
Porušeni povinnosti informovat poskytovatele o změnách
zakladatelské listiny, adresy sídla, bankovního spojení,
statutárního zástupce a o jiných změnách, které mohou
podstatně ovlivnit způsob finančního hospodaření příjemce a
náplň jeho aktivit ve vztahu k dotaci, je-li tato povinnost
uvedena ve smlouvě.

výše odvodu v %
z celkově
poskytnuté dotace
5 %

5%

10.

V případě, že je příjemce dle této smlouvy povinen vrátit dotaci nebo její část nebo
uhradit odvod nebo penále, vráti příjemce dotaci nebo její část, resp. uhradí odvod
nebo penále na účet poskytovatele č. 3427341/0100.

11.

Příjemce se zavazuje seznámit poskytovatele, do 15 dnů od jejich vzniku, s těmito
skutečnostmi: se změnami zakladatelské listiny, adresy sídla, bankovního spojení,
statutárního zástupce, jakož i jinými změnami, které mohou podstatně ovlivnit způsob
jeho finančního hospodaření a náplň jeho aktivit ve vztahu k poskytnuté dotaci.
V případě přeměny příjemce, který je právnickou osobou, nebo jeho zrušení s likvidací,
je příjemce povinen o této skutečnosti poskytovatele předem informovat.

1.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

2.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně čIslovanými dodatky.

3.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním textu této smlouvy
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.

4.

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží poskytovatel a
jedno vyhotovení příjemce.
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