Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

DÚ 5/2021
uzavřená v souladu s ust. § 159 a násl. zákona č. 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.
I.
Smluvní strany
1. Obec Dolní Újezd
se sídlem Dolní Újezd 155, 751 23 Dolní Újezd, IČO 006 362 23,
zastoupená Ing. Eduardem Rýčkem, starostou obce
bankovní spojení: 5022831/0100
(dále jen „poskytovatel“)
a
2. Římskokatolická farnost Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou
se sídlem Dolní Újezd 51, 751 23 Dolní Újezd, IČO 479 984 66,
zastoupená administrátorem P. Mgr. Petrem Utíkalem
bankovní spojení: 218263196/0300
(příjemce dotace)
II.
Dotace
1. Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci dotaci
v celkové výši 60. 000,- Kč, šedesát tisíc korun českých, schválenou na zasedání
Zastupitelstva Obce Dolní Újezd dne 18. 03. 2021 – UZ 2021/XVIII/14 (dále jen
„dotace“).
2. Dotace bude poskytnuta převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví
této smlouvy nejpozději do 30. 04. 2021. Dnem poskytnutí dotace je den odepsání
finančních prostředků z účtu poskytovatele.
3. Dotace bude poskytnuta v souladu se zákonem č. 128/ 2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a se zákonem č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
4. Účelem poskytnutí dotace oprava a údržba (zednické práce) kostela sv. Havla
v Dolním Újezdě.
5. Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 10. 2021.
6. Příjemce je oprávněn dotaci použít na náklady spojené s vyspravením a fasádním
nátěrem narušených částí omítky a dozdění a omítnutí zdiva ve věži v kostele sv.
Havla v Dolním Újezdě.
7. Příjemce je povinen předložit vyúčtování dotace kopiemi účetních dokladů
označenými číslem smlouvy (tj. DÚ 5/2021) a prokázat jejich zaúčtování v
účetnictví příjemce dotace nejpozději do 10. 11. 2021. Příjemce je povinen
nepoužité finanční prostředky vrátit na účet vedený u Komerční banky, a.s.,
č. účtu 5022831/0100 nejpozději do 30. 11. 2021.
8. Je-li příjemcem dotace právnická osoba, přecházejí v případě přeměny právnické
osoby povinnosti z této smlouvy vyplývající na právního nástupce.
9. Je-li příjemcem dotace právnická osoba, pak se v případě zrušení právnické osoby
s likvidací postupuje dle § 273 zákona č. 59/2012, občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.
III.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana
obdrží jeden výtisk.
2. Smlouvu je možno měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých
údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své
vlastnoruční podpisy.

V Dolním Újezdě dne 12. 04. 2021

V Dolním Újezdě dne 12. 04. 2021

Ing. Eduard Rýček, v. r.

P. Mgr. Petr Utíkal, v. r.

Poskytovatel

Příjemce dotace

