
Veřeinoprávní smlouva
o poskytnutí neinvestiční rlotace z rozpočtu obce Francova Lhota

ěíslo: 812019

(uzavřená dle §'159 a násl, zákona ě.50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

mezi:

Poskytovatelem dotace: Obec Francova Lhota
se sídlem: Francova Lhota č. 325,75614
zastoupená: M iroslavem Brlicou, starostou obce
lČ:00303755
bankovní spojení: ČSOB, a.s., ó.t]. 2,1 O383O89/O3OO

(dále jen,,poskytovatel")

a

Příjemcem dotace: Římskokatotická farnost Francova Lhota
sídlo: Francova Lhota ě,149,75614 Francova Lhota
lÓ :48739499
zastoupena : Mgr. Stanislavem Zatloukalem - farářem
bankovní spojení : 23í78í932/0300
(dále jen ,,příjemce")

l.

Předmět smlouvy

1.1 Poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený účelza podmínek uvedených v ěláncích ll. až ltl.
účelovou neinvestiční dotaci z rozpoětu obce ve výši 45 000,00 Kě, slovy: čtyřicetpět tisíc korun
českých, Dotace bude poskytnutá následovně:
- ,1. května2019 - 30. září 2019 částka 15 000,00 Kě_ 1. května2020 - 30. září 2020 částka 15 000,00 Kč
- 1. května2021- 30. září 2021 ěástka 't5 000,00 Kč

1.2 Dotace je poskytována na honoráře průvodců.

1.3 Stanoveného účelu bude dosaženo v době od í .5.2019 do 30,9.2019

od 1.5.2020 do 30.9.2020

od 1.5.2021 do 30.9.2021

ll.

Splatnost peněžních prostředků

2,1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za úěelem uvedeným v článku l. vždy
jednorázově na účet 23178193210300 do 20. května příslušného kalendářního roku,



2.4 Farnost je povinna do 31.října příslušného kalendářního roku předloŽit obci vYtiČtování

póxvtnuíe dótace. Finanční próstreáky nelze převádět do následujíclho kalendářního roku.

2.3 Vtermínu pro předložení vyrlětování dle ělánku lll. odstavec 3.2 vrátJ přÍjemce nevyČerpané
- - li.*ňi próstrejorý na riěet poskytovatele. Neuěiní-li tak, jedná se o poruŠení rozPoČtové kázně_

db § 2á zákona'ě. 25ot2Óoo Šb., o rozpoětových pravidlech územních rozpoČtŮ, ve znění

pozdějších předpisů.

!l !.

Podmínky udělení peněžních prostředkú

3.1 příjemce je oprávněn použít dotaci pouze k riěelu uvedenému v Článku l. této smlouvY.

3.2 Vyriětování dotace předloží příjemce na obecní riřad do 31. října přÍsluŠného kalendářního roku.

Vyriětováním dotace se rozumí předložení doktadů prokazujlcÍch uhrazení .nákladŮ na Úěel

uúeáeny v čl. l. těióimrouvy ve výsi poskytnuté 9ot"9" (kopie faktur či.jiných daňových dokladŮ

á aorr"áu o jejich zaplacenl, priěemž Ža ziétovací doklady se nepovažují tzv. zálohové faktury).

3.3 Příjemce musízajistit ve svém rlčetnictvívedení analytické riČetnÍ evidence souvisejícÍ s realizacÍ

akóe, tzn. úětovát na zvláštní analytické rlčty, na samostatné hospodářské středisko nebo na

samóstatno, ,.Řart i. Musí být jed'noznačné prokazatelné, zda konkrétní výdaj nebo PřÍjem je

iňáúo ňenn vykázován na poópórovanou akci a skuteěně odpovídá charakteru akce. SubjektY,

které vedou daňovou evidenci v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z PřÍjmů, ve

inění pozdějších předpisů, jsou povinny použít.jjný _prokazatelný zpŮsob ,vedení evidence o

finaněňlcn tocích átce.' oortády piokazující využití dotace musí být viditelně. oznaěenY ,,Dotace

obce Francova Lhota,. (oznaěěný musr byt ji2 originály dokladŮ). Příjeryce je povinen.umořnit

poskytovateri naiaiŘe jeho požádavt<u pioúeoenikontroly všech prvotních úČetnÍch dokladŮ za

iicaé. provereni-piádb2enélro vyrtětovánl projeklu. Poskytovatel bude _vykonávat u Příjemce
kontrolu, vyprývajici ze zákona c. ázotzool Šb.,-o finanóní kontrole ve veřejné sPrávě, ve znění

pozdějších předpisů.

3.4 Příjemce je povinen do 15 dnů oznámit poskytwateli zahájenÍ insolve.nČního řízenÍ, vstup

právnické"o"boý áolikvidace, změnu státutárního orgánu nebo jeho ělena, změnu názvu,

bankovního spojení, sídla či adresy.

Příjemce, který je obchodní korpgr9qí dle zákona é, gol2o12 Sb,, je povinen zaslat poskytov_ateli

i,'roi."cíoprbiňáreToiffitzsouěástÍjeprojektpřeměny,ato.alespoň1měslcpřede
dnem, rdy ma oýipremena schváéňa způsobem stanoveným zákonem. U oslatních qrávnic=kých

óJón'i" bru".Óě"póuiňéň oznámit póskytovateli přeměiru právnické osoby do '15 dnů od

rozhodnutí příslušného orgánu.

3.5 Vrácení prostředků podle odstavce 2.3 této smlouvy nezakládá právo přÍjemce na doČerpánÍ

finančních prostředků v následujícím roce.

3.6 Způsobilými výdaji (tj, proplacené náklady, jež mohou být hrazeny z_dotace_.a vyhovyjÍ zásadám

rilelnosti,-ereriivnósti'a'hospodárnosti podl-e zákona é,32012001 Sb., o finaněnÍ kontrole, ve

znění pozdějších předpisů) nejsou:

- výdaje na školení a kuzy, které nesouvisí s rjěelem, na který je dotace PoskYtována
- výdaje na propagacia marketing příjemce
- výdaje na pohoštění
- rlčetně nedoložite]né výdaje



lv.

Sankce

4,1 V případě porušení rozpoětové kázně ze strany příjemce bude poskytovatel postupovat v souladu
s ustanovením § 22 zákona é.25012000 Sb,, o rozpoětových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů.

V.

závěreéná ustanovení

5.1 Jako kontaktní místo poskytovatele se pro účely této smlouvy stanovuje: kancelář obecního
úřadu - p. Alena Kurtinová, tel.571422305.

5.2 Tato smlouva nabývá t]ěinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

5.3 Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními
zákona ó. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona ě, 25012000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně
závaznými předpisy.

5.4 Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek se neuzavírá v případě
změny názvu příjemce, statutárního zástupce, sídla či bankovního tlčtu kterékoli ze smluvních
stran. V takovém případě postaěí písemné oznámení o změně, které v případě změny
bankovního účtu příjemce musí být doloženo kopií smlouvy o zřízení účtu.

5.5 Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této smlouvě.

5.6 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží jedno vyhotovení
a příjemce jedno vyhotovení.

5.7 Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé
a svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek,

Doložka dle § 4í zákona é.12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno zastupitelstvem obce Francova Lhota

Datum iednání a číslo usnesení 22.2.2019 - 3/53

Ve Francově Lhotě dne 25,2.2019 Ve Francově Lhotě dne25.2.2019

za poskytovatele

txla
Miroslav Brlica - starosta

()BEc
rca14 Francova Llrcta- tČo 003 03 755

^.x,_,-:r-.1^q7§5

za příjemce

fihÁ,h^O€K-a
Mgr.Stanislav Zatloukal - farář

Řínrsk<ikatolická farnost
756 14 Francova Lhota 149

mobil: 73140553,t
lČ: 48739499




