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ŘnruOPnÁVruÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE

'Ý

HARTvírovlcE NA RoK 2018
uzav ena dle ustanovení 159 zák. č. 5OOl2a04 Sb., správní ád, v platném znění, dle zák. č.
250l2OO0 Sb., o rozpočtov, ch pravidlech rjzemních rozpočtrj, v platném zněnía v souladu se
zák. č, LzS/ZaaO Sb,, o obcích, v platném znění.

ó. r.
Smluvní strany

1.
Zastoupena:
Sídlo:
tČo:

Obec Hartvíkovice
Zdeňkem Nováčkem, starostou obce
Hartvíkovice 3]., 675 76
00289337
Bankovní spojení: č. ú.: 152238537910800, Česká spo itelna, a.
Telefon:
568 645 620,602 529 488
(dále jen,,poskytovatel")

s.

a

2.
Zastoupena:
Sídlo:
tČo:

Římskokatolická farnost Hartvíkovice
Thlic. Tomášem Hol m, administrátorem excurrendo
Hartvíkovice 22, 675 76
67268446
Bankovní spojení: č. ti.: 1523 463359/0800, Česká spo itelna, a. s.
+42a TL 428 346
Telefon:
(dále jen ,,p íjemce")

čl. 2.
P edmět smlouvy

1.

Poskytovatel se zavazuje poskytnout p íjemci neinvestičnídotaci pro rok 2018 ve v, ši
54.000,- Kč na realizaci projektu ,,Obnova fasády kostela sv. Jiljí v Hartvíkovicích". Dotace se
poskytuje p íjemci v, hradně k tomuto ričelu.

2.

Dotace

je

poskytována

k

financování projektu v souladu

žadatelem v jeho žádosti o poskytnutí dotace.

3.

s

ričelem uveden

m

Poskytovatel se zavazuje částku uvedenou v odstavci L. tohoto článku poukázat
jednorázově bankovním p evodem na ričet p íjemce uveden, v záhlaví této smlouvy
nejpozději do sedmi dnrj od podpisu obou smluvních stran.

1-

č1.3.
Podmínky poskytnutí dotace

l,

P Íjemce je oPrávněn poskytnutou dotaci čerpat v období od
1. 1. 2oL8 do 31. 12.
2oL8, P iČemŽ ČerPánímdotace se rozumí hrada vr daj (náklad
vznikl
ch p i realizaci
}
Projektu bankovním P evodem finanČníchprost edkťr ve prospěch jiné oprávněné právnické
ČifYzické osobY. V daje (nák!ady) na reatizaci projektu
mohou vzniknout v období od L. 1,.
Z0I8 do 31. 12.Za18.

2, P Íjemce je Povinen pouŽít dotaci maximálně hospodárn
stanoveném období a vr hradně k ričelu, pro kter, byla schválena.

,m zprisobem

ve

3,

P Íjemce je Povinen zajistit ve svém rjčetnictvínebo
daňové evidenci, zejména
o Četnictví,v platné m znéní,ádné a odděíené sledování
za ádné vedení originálrj četníchdokladg prokazujících
použitídotace.
v souladu se zák, Č,563/199]. sb.,
ČerPánídotace, P Íjemce odpovíd á

4,

P Íjemce je Povinen Poskytnout součinnost p i rnikonu kontrolní
činnosti p íslušnmi
orgánY PoskYtovatete, kte í jsou oprávněni v souladu
se zvláštním právním p edpisem (zák. č.
32a/2ao] Sb,, o finanČníkontrole ve ve ejné správě, zák.
č. 25a/2oo0 sb., o rozpočtovrich
Pravidlech zemních rozPočtri a zák. č. 128/2ooo sb., o obcích, vše v platném
znění)
kontrolovat dod rŽení Podmínek, za kter ch byla dotace poskytnuta. p
íjemce je povinen
p edložit kontrolním orgánr3m poskytovatele k
nahlédnutí originály všech ričetníchdokladťl
Prokazujících vYuŽití prost edkrj v soutadu s čelem poskytnuté dotace.

5,

Je-li P Íjemce dotace Právnickou osobou, je povinen zajistit,

aby p ípadnérozhodnutí
o jeho likvidaci nebo P eměně podle p íslušnch právních p
edpisti bylo p ijato až po

P edchozím souhlasu PoskYtovatele dotace. P íjemce dotace je povinen poskytovateli
dotace
PoskYtnout veŠkeréinformace o záměru likvidace nebo p eměny, které
mohou podle názoru
poskytovatele dotace změnit podmínky a ričel poskytnuté
dotace.

čl. 4.
Finančnívypo ádání dotace

1" P Íjemce dotace je Povinen p edložit poskytovateli komplet ní závérečnou
zprávu a
vYtiČtováníPoskYtnuté dotace po ukonČenírealizace projektu,
nejpozději do 31. L. 2o1g.
NejPozději k tomuto termínu je rovněž povinen vrátit
na čet poskytovatele, uvedenlí
v záhlaví této smlouvy, p ípadnou nepoužitou
část dotace.
2,

ZávěreČná zPráva a vyrlčtování poskytnuté dotace
musí opat eny potvrzením o
Pravdivosti a sPrávnosti uveden ch dajri a musí obsahovat zejména:
- p ehled p íjm a v,idajr3 celého projektu
- koPie Prvotních rjČetníchdoklad které
se vztahují k realizaci projektu
,
- kopie vr pisti z tičtu, které prokazují
hradu náklad , které se vztahují k realizaci projektu

2

čl. s.
Závěrečná ujednání

7.
k

Smluvní strany prohlašujía stvrzují sv mi podpisy, že mají plnou zpťrsobilost
právním kon m, a že tuto smlouvu uzavírajíze své v le, svobodně a vážně, že ji

neuzavírají v tísni a ni za jinak nápadně nev, hodn,ich podmínek, že si ji ádně p ečetly a
jejímu obsahu rozumí.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní
strana obdržípo jednom vyhotovení.
3. Poskytnutí dotace na rok 2018, společně se zněním a uzav ením této smlouvy, bylo
schváleno v bodě č.5/8 v usnesení zastupitelstva obce č.8/2OL8 dne 21,.9.2018.
4. Tato smlouva nab, vá platnosti a ričinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Hartvíkovicíchdne

V Hartvíkovicíchonu{

].. 10. 2018.
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