Smlouva o poskytnutí dotace
podle § 10a a násl. zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon")
Poskytovatel: Obec Rudná pod Pradědem
Sídlo: Stará Rudná 89, 793 31 Rudná pod Pradědem
IČ: 00575984
Číslo bankovního účtu: 184 404 2379/ 0800
Zastoupený: Radomírem Tománkem, starostou obce
(dále jen „Poskytovatel")
a
Příjemce :

Římskokatolická farnost Rudná pod Pradědem
Sídlo: Malá Morávka 31, 793 36 Malá Morávka
IČ:
66185327
Číslo bankovního účtu: 280 033 1093/2010
Zastoupená: Mgr. Karlem Rechtenbergem, administrátor excurrendo
(dále jen „Příjemce")

1.
Preambule
Příjemce podal dne 1. 6. 2016 žádost o poskytnutí dotace. Poskytovatel se rozhodl žádosti
příjemce vyhovět, usnesením zastupitelstva obce Rudná pod Pradědem 11/5 za dne
12.9.2016. 2016. Tato smlouva upravuje podmínky poskytnutí dotace a práva a povinnosti
smluvních stran.
Dotací se rozumí peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu poskytovatele příjemci na účel
stanovený v bodě 3. této smlouvy.
Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, veřejnou finanční podporou a
vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
2.
Výše dotace a úhrada
Celková výše dotace činí 50 000,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet
poskytovatele.
Dotace bude příjemci vyplacena převodem na bankovní účet po předložení požadovaných
dokladů a podepsání smlouvy, a to v jedné splátce.
3.
Účel dotace
Dotace se poskytuje na "Kostel sv. Jana Křtitele v Rudné pod Pradědem - oprava střechy
kostela" v roce 2016.
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4.
Termíny realizace
Příjemce dotace se zavazuje použít prostředky poskytnuté dotace v období od 1.9.2016 do
30. 11. 2016.
Příjemce se zavazuje předložit finanční vypořádání dle článku 5 smlouvy.
5.
Výdaje hrazené z dotace
Finanční prostředky dotace smí být použity na "Kostel sv. Jana Křtitele v Rudné pod
Pradědem- oprava střechy kostela" v roce 2016.
Do výdajů nelze zahrnout mzdové náklady, pokuty a zákonné sankce. Pokud je tak vymezeno
v účelu dotace je možné finanční prostředky dotace použít na financování pořízení
dlouhodobého majetku, případně technické zhodnocení majetku ve výhradním vlastnictví
příjemce.
6.
Finanční vypořádání dotace
Příjemce je povinen do 10. 12. 2016 předložit finanční vyúčtování dotace, provedené na
tiskopise, který je přílohou této smlouvy.
7.
Přeměna a zrušení příjemce bez likvidace
Pokud dojde v průběhu realizace předmětu této smlouvy ke zrušení příjemce bez likvidace,
přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy na právního nástupce příjemce. Stejně se
postupuje, pokud příjemce bude osobou zúčastněnou na přeměně podle zákona č.125/2008
Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.
Příjemce je povinen oznámit skutečnosti uvedené v tomto odstavci bez zbytečného odkladu
poskytovateli a zajistit, aby projekt přeměny obsahoval označení právního nástupce, na
kterého přecházejí povinnosti a práva plynoucí z této smlouvy. Příjemce není oprávněn
dokončit přeměnu bez souhlasu poskytovatele.
8.
Zrušení příjemce s likvidací
Pokud dojde v průběhu realizace předmětu této smlouvy ke zrušení příjemce s likvidací je
povinností příjemce oznámit zrušení a vstup do likvidace bez zbytečného odkladu
poskytovateli. Tuto povinnost plní jménem příjemce povolaný likvidátor. Likvidátor je
povinen předložit Poskytovatelovi nejpozději do 30 dnů od vstupu do likvidace finanční
vypořádání dotace ke dni vstupu příjemce do likvidace.
9.
Další podmínky poskytnutí dotace
Příjemce je povinen při realizaci předmětu této smlouvy uskutečňovat zadávání veřejných
zakázek v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, je-li zadavatelem podle tohoto zákona. Ostatní
příjemci jsou povinni při realizaci předmětu této smlouvy postupovat v souladu s
podmínkami § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, ačkoliv se na ně tento zákon nevztahuje.
U veškerých výdajů hrazených z prostředků dotace musí být z dokladů zřetelný účel, na jaký
mají být prostředky vynaloženy.
Příjemce je povinen informovat poskytovatele o veškerých změnách, které mohou mít vliv na
poskytnutí této dotace.
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Příjemce je povinen řádně uchovávat doklady, související s předmětem této smlouvy, vést
řádně účetní evidenci dle platných předpisů
Příjemce nesmí majetek pořízený z poskytnuté dotace po dobu realizace projektu a po dobu
udržitelnosti projektu převést na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu
poskytovatele.
Příjemce je povinen s veškerým, majetkem získaným, byť i jen částečně, z dotace nakládat s
péčí řádného hospodáře a nesmí tento majetek ani jeho části zatížit zástavním právem, a ani
jiným věcným právem třetí osoby (jako je např. zadržovací právo či zajišťovací převod
práva). Věcné břemeno je možné zřídit pouze s písemným souhlasem poskytovatele.
10.
Porušení rozpočtové kázně
Příjemce dotace se dopustí porušení rozpočtové kázně, pokud nedodrží podmínky stanovené
touto smlouvou. V souladu se Zákonem nařídí v takovém případě poskytovatel odvod za
porušení rozpočtové kázně a příslušné penále.
Za méně závažné porušení podmínek, jehož důsledkem je uložení odvodu za porušení
rozpočtové kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených
prostředků, se považuje zejména nedodržení podmínek stanovených v bodě 8 této smlouvy.
V takovém případě může uložit poskytovatel odvod za porušení rozpočtové kázně v rozmezí
10-50% z částky poskytnutých finančních prostředků, v souvislosti s jejichž použitím došlo k
porušení rozpočtové kázně.
11.
Závěrečná ustanovení
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a písemným
souhlasem biskupa nebo generálního vikáře Biskupství ostravsko-opavského. Smlouva smí
být měněna pouze písemnými číslovanými dodatky. Smlouva je vyhotovena v pěti
stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva výtisky a jeden stejnopis obdrží Biskupství
ostravsko-opavské.

V Rudné pod Pradědem, dne 21. 9. 2016

…..……………………………..
Mgr. Karel Rechtenberg, administrátor excurrendo

………………………………….
Radomír Tománek, starosta obce
Souhlasím
V Ostravě dne
Čj.:
...........................................................
Mons. Mgr. Martin David
generální vikář
Biskupství ostravsko-opavské

3

Vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu obce Rudná pod Pradědem
na rok 2016
Údaje o organizaci:
Název:
Přesná adresa:
Poskytnuté prostředky byly použity na:
Poskytnutá výše příspěvku od obce:

,- Kč

Celkové náklady žadatele na realizovanou činnost:

,- Kč

Prostředky hrazené z vlastních zdrojů:

,-Kč

Částka příspěvku byla čerpána na níže uvedené položky:
Číslo účetního
dokladu

Účel

Výdaje celkem

Částka hrazená
z VFP

Přílohou k vyúčtování veřejné finanční podpory bude předání chronologicky uspořádaných dokladů:
- kopií faktur, kopií paragonů a dalších dokladů
- kopií dokladů o úhradě faktur a nákupu za hotové (výpis z účtu, výdajový doklad příp. příjmový
doklad od dodavatele)
Podpis
P
Čestné prohlášení:
Prohlašuji, že dotace nebyla použita jinak, než je ve vyúčtování uvedeno a že na krytí
uvedených nákladů nebyly použity jiné dotační tituly.
Rudná pod Pradědem, dne ……….

Podpis příjemce dotace:
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