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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

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

Obec Rtyně nad Bílinou
se sídlem Rtyně nad Bňinou Cp. 34, 417 62 Rtyně nad Bilinou
IČO: 00266574
DIČ:
bankovní spojeni: Komerční banka pobočka Teplice
číslo účtu: 4622501/0100
zastoupené: starostou obce Jaroslavem Liškou
(dále jen ,, poskytovatel" na straně jedné)
a

Římskokatolická farnost Bořislav
se sídlem Na Zámku 95/2 418 01 Bílina
IČO: 49087541
DIČ:
bankovní spojeni:
zastoupený:

administrátorem farnosti

(dále jen ,,příjemce" na straně druhé)
uzavírají tuto

smlouvu o poskytnuti neinvestiční dotace
Článek I.
Poskytnuti dotace
Poskytovatel poskytuje na základě rozhodnuti Zastupitelstva obce Rtyně nad Bí|inou ze dne
2.9.2020 neinvestiční dotaci ve výši KČ 100.000 (slovy:- sto tisíc korun českých), která bude
převedena bezhotovostně na účet příjemce.
Článek ll.
Doba použitelnosti
Příjemce se zavazuje vyčerpat poskytnuté finanční prostředky nejdéle do 23.12.2020.

1.
2.
3.
4.

Článek Ill.
Financování
Dotace je přidělena za účelem finanční podpory činnosti příjemce.
Dotace je poskytnuta účelově a lze ji použit takto:
>na další etapu rekonstrukce střechy kostela s. Martina ve Rtyni nad Bilinou
Dotace bude odeslána ihned po podepsání smlouvy o dotaci oběma smluvními stranami na
bankovní účet příjemce.
Uznatelný náklad: vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti.

Článek lV.
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
Použit dotaci za účelem, pro který byla dotace poskytnuta.
Předat poskytovateli písemné vyúčtování poskytnuté dotace nejpozději do 31.12. 2020.

V případě, že příjemce nevyčerpá celou dotaci ve stanoveném terminu, je povinen tyto
nevyčerpané prostředky vrátit na bankovní účet poskytovatele.
Umožnit pověřeným pracovníkům obce provádět kontrolu čerpání a využití prostředků
dotace a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence.
Informovat neprodleně, nejpozději do 7 dnů, od vzniku všech změn týkajících se
identifikace příjemce nebo účelu dotace Obecní úřad Rtyně nad Bilinou.
V případě přeměny příjemce, který je právnickou osobou, nebo jeho zrušeni s likvidaci,
je příjemce povinen o této skutečnosti poskytovatele předem informovat, přenést
povinnosti z této smlouvy na právního nástupce a o těchto skutečnostech, vC. označeni
právního nástupce poskytovatele následně informovat.
Vrátit poskytnutou dotaci v případě, že prokazatelně poruší podmínky sjednané ve
smlouvě. nebo v případě odstoupeni od smlouvy.
Respektovat přijaté závěry z kontroly provedené finančním výborem nebo jiným
orgánem pověřeným kontrolou. V případě zjištěni závažného neplněni podmínek
smlouvy je povinen poskytnutou dotaci vrátit.
Článek V.
Sankce, odstoupeni od smlouvy
Poruší-li příjemce dotace podmínky sjednané touto smlouvou, má poskytovatel právo
od smlouvy odstoupit a příjemce je povinen poskytnutou dotaci vrátit.
V případě odstoupeni od smlouvy je příjemce dotace povinen poskytnutou dotaci vrátit.
Článek VI.
Ostatní ujednáni
Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou
písemných a číslovaných dodatků.
Pro případ, že některé právni vztahy nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, vztahuji
se na ně přiměřeně ustanoveni zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platnosti originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží jedno vyhotoveni.
Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podepsáni oběma smluvními
stranami.
Tato smlouva je uzavřena na základě usneseni Zastupitelstva obce Rtyně nad Bilinou
ze dne 2.9.2020.

Ve Rtyni nad Bílinou dne:

Jaroslav Liška
starosta obce

1 1, Ú

v Bílině dne:
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administrátor farnos

