SMLoUVA

o poskytnutí neinvestičnídotace

OBEC OLBRAMOVICE,

se sídlem Olbramovice 158, 25g

IC: 00232416

0l

Votice

čísloúčtu:4725121 l0lo0
zastoupená starostou obce p. Ivanem
Novákem,
na straně jedné
(dále téžjen jako ,,poskytovatel.')

Římskokatolická farnost Votice,
Táborská 57,259 0l Votice
IC:6166456l

]

čísloúčtu:325041329/0800
zastoupenájednatelem P. Mgr.et Mgr.
Václavem Revendou.
na straně druhé
(dále téžjen jako,,příjemce..)
uzavírajív souladu s ustanovením lOa
zékonaě.25012000 rd., o rozpočtových pravidlech
§
uzemních rozpočtů,ve znění pozdejSich předpisů,
tuto

veřejnoprávní smlouvu

z

o

poskytnutí neinvostičnídotace

rozpočtu Obce Olbramovice
(dále jen ,,Smlouva..)

Předmět a účelSmlouvy

1, obec olbramovice poskytne příjemci dotaci ve
výši 280.000,- Kč (slovy
dvěstěosmdesáttisíc korun eestyctr; na
op""*, kostela všech §vatých
v olbramovicích.

2, Dotace bude

^
3,
il.

PoskYtována postupně na základě jednotlivých faktur. příjemce
zkontroluje fakturu vydanou Žhotouitel.1.u9.tntÉitóh
1soupí";r";;;;ých prací),
schválí a PodePÍŠe.SPlatnost faktury musí bý
minimálně 20 pracovních dní. předloží
PoskYtovateli originál nepropla..né fukt*i
piíloh spolu s žádostío úhradu.
"e.Ň
po kontrole urrráai fakturu na účet
zhotovitele.
|9:tyrovatel
Příjemce dotaci riťiml a zavazuje se použítjej
k účelupopsanému v bodě l . této části
SmlouvY azaPodmínek stanov"ny"t iouto Sm-lourrou
u platnými právními předpisy.

Dalšíujednání

l,
_
2,

Příjemce se zavazuje předloŽit finančnívypořádání
dotace do 31 .I0.2o22na tiskopise,
tvoří přílohu této Smlouvy.
!t..Y
Příjemce se zavazuje umožnii obci olbramovice
v souladu se z.č. 32012001 Sb.
Provedení PrŮběŽné a následné konholy hospodaření s peněžnímiprostředky
z PoskYtnuté dotace, jejich použitík účelu,
kteď je v souladu s touto smlouvou a
PředloŽit Při kontrole vŠechnypotřebné účetníá
:Í"e doklady. pokud tak příjemce

neuČinÍ,bude toto
PovaŽováno za porušenírozpočto vé kázně a bude postupováno
dle
čl. II odst.

4této smlouvy.
NedodrŽení ÚČelu PouŽití dotace se považuje
za porušení rozpočtov é kázněpodle
§ 2lZ
zákona ě, 25012009
o
!9 , 'orpočtovýclr pravidlech územníchrozpočtů,ve znění
PozdějŠÍchPředPisŮ, O9.9 - poikytouátel Úoží osobě, t r".a se porušení
rozpočtovrí
kázně doPustila, odvod do wého rozpočtu ve
výši Éartr.y neoprávněně použitých
ProstředkŮ svého rozPočtu spolu spovinnosti zaplátitpenálá rr"
rrysi t p.o.'ii. dennii
z neoPrávněně PouŽitých prostředků, nejvýše
vsak aoieto částky, a to do 30 dnů ocl
rozhodnutí PoskYtovatele o vrácení neopiavněně použitých
prostředků včetně penále.
4. V PříPadě PřeměnY nebo zrušení právnické
osobý s fikúdacíbude finančnívypořádánrí
provedeno před přeměnou nebo zrušením.
a
J.

III.

závérečná ustanovení

l
2,

Smlouva nabývá Platnosti a účinnostiokamžikem podpisu
oběma stranami.
ZměnY a doPlňkY této Smlouvy mohou být proveffi'pouzese
souhlasem obou stran
a to písemnou formou.
3, Smlouva je vYhotovena ve dvou stejnopisech, znichžjeden obdrží
Římskokatolická
Votice, jako příjemce a jeden obic olbramovice, jako
poskytovatel.
4. |T9u
Nedílnou souěást této Smlouvy tvoří tato přílohy:
Tiskopis,,Vyúčtováníneinvestičnídotace..

.
,
IV.

Poskytnutí dotace bylo schváleno Zastupitelstvem
obce olbramovice dne l7. února 2022.
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