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Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí neinvestiční dotace
uzavřená dle § 10a odst. 5 zákona č, 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územnich
rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů, a § l59 zákona č. 500/2004 sb., správní řád, ve znění
pozdějšíchpředpisů, na základě usnesení č,5 DZ/ZI zasfupitelslva obce Kiumvíř ze dne 20. 4.
2022 ve smyslu § 85 písm, c) zákona č.128/2000 Sb,, o obcích (obecní ziízeni), ve znéni
pozdějších předpisů

I.

smluYní střany

1, obec Krumvíř
zastoupená: Jaroslavem Komosným, starostou obce
K]unvíi l84.691 73 kumvii

Ičo:00283282
DIČ CZ00283282
bankovni spojení: KB Břeclav,

č. účtu:5925651/0100
kontaktní osoba: Hana Jakubčiková, účetniobce

tel.:5l9419321

e-mail: podatelna@seznam,cz
(dále

jen,,poskytovatel")

2, Římskokatolická

farnošt Krumvíř,691 73 Krumvíř
zastoupená: R,D. Ivo Valáškem
doručovaci adresa: náln. Miru 103/14, 691 72 Klobouky u Brna

Ičo:666 10 583

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu:1381499339/0800
e-mail: klobouky@dieceze.cz
(dálejen ,,příjence")
TI.

Předmět smlou\T

1,

Př€dmětem smlou,vry je posk},tnutí úč€lové finančni podpory z rozpočtu po§kytovatele
ve formě dotace ve výši 820 000,- Kč (slovy: o§m §et dvacet ti§íc korun českých).

2.

Dotace je ve smyslu ziákona ě. 32012001 Sb., o finančníkontrole v€ veřejné správě a
o ziněně někte4ích zíkonů(zákon o finančni kontťole), ve znění pozdějšich předpisů,
veiejnou ťrnančnipodporou a váahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

č. sínlouw 3 12022

3, Na

posk},tovanou dotaci §e

vztaiují ustanovení § 22 zákona č. 25012000 sb.,

o rozpočtových pravidlech územníchřozpočtů,ve zněni pozdějších předpisů
(dále
jako ,,Zákon č, 250/2000 Sb...).

jen

III.

l.

výše dotace a lhůta po§kytnutí dotace
Posk}-tovatel posk}-tne Z plostředků rozpočtu obce K]umvíř pří.jemci
dotaci maximálně
ve výši 820,000,- Kč (slovy: osm set dvacet tisíc korun českýchi

2. Prostředky dotace budou pollkázlny bankovním převodem na
účetpřijemce uvedený
v záhlaví télo smlour,ry jednoráeovou splátkou vá lhůtě 30 dnů ode
dne podpisu této

smlouvy.

IV.

l.
2.
3,

Podmínky použitídotace a povinnosti příjemce
Přijemce se zavazuje použít prosťedky na opravy kostela (viz přiložená žádost),
Příjemce odpovídá po celou dobu čerpánípťosťedkůdotace zajejí hospodámé použití.

je opúvněn \,T.užítFostředky z posk},tnuté dotace v pruběhu
kalendráiního
lok\] 2022, tj- nejpozději do dne 30, tz. 2Óz2, lrostiedky dotace nelze použít
Příjemc_e_

po uvedeném datu.

4.

5.

Příjemce umožníkontrolu pověřeným placovníkůrn finančniho výboru Obce
Kťumvii, a
to jak po strrince věcného naplnění předmětu smlouly, tak po
stÁce finanční.Příjemce
je povinen předložit orgánům posk},tovatele veskeié potiebné podklaáy
a informace
za účelemprovedení kontroly použitía dodrzeni úeelu
iti pouziti p.ostiedků dotace.
Pňjemce předloží poskytovateli nejpozději do dne 3l. 12.2022 finančnívJpoiádráni
dotace soupisem všech prvotnich doklaáů prokazujících vznik uznatelnYch
vYdajů
na.formuláii, který je přílohou této smlouvy. Čerpánídotace doloži taié
kopie;i
dokladů.

6, Nejpozději ke dni

uvedeném v ěl,

lV., odstavec 5 je příjemce lovněž povinen vrátit
ast prosttedků dotace. '

na účetposk}lovatele připadnou nepoužitou

7,

8.
9,

Příjemce je povinen průběžně informovat poskytovatele o všech změnách,
které by
mohly při vymáhání neoprávněně zadržených nebo použitých prostředků dotace
zhoršit
jeho. pozici věřitele neto dobytnost pohled ávky.
Zejménaje pŤíjemce povinen do 15 dnů
oznlímit posk},tovat€li svůj případný zánik, transformaci, sIoueení, změnu statutiimího
zástupce apod., či změnu vlastnického vztahu k věci, na niž se dotace poskyuje.
Vypořádání závazků k obci Krumviř je příjemce dotace povinen prové§t přednostně.
Přúemce je povinen přiměřenou formou uvádět, že se předmětná akce
či činnost
uskutečňuje za podpory obce Krumvíř,
Příjemce souhlasi se zveřejněním svého názw, sídla, dotačníhotitulu a výše posk}tnuté
dotace,

ll
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10.

3 /2022

Nedodrží-lipříjemce povinnost v}plývajici pro něj ztéto smlouvy nebo bude-li

po provedené kóntrole ijištěno, že dotace není čerpána v souladu s účelem,na nějž byla

posiytnuta, ,je postyovátel opnívněn od této smlouly odstoupit pisemným oznánením
doručeným přijemci.

závěreěná ustanovení

1,

2.
3.

4.

Po přečtení této smlouvy smluvní strany prohlašuji a svými podpisy potwzují, že všem
jejich pravé
ustarrovením této smlou\y porozuměly, že tato smlouva byla sepsána podle
a vážné vůle, že žádlá zé smluvních stran neuzavilá tuto smlouvu v tísni, že žádnri
ze smluwích stran podmíŇy této §mlouvy nepovažuje pro sebe za nápadně nevýhodné,
v případě vzniku spoŇ budou tyto řešeny přednostně vzájemnou dohodou smlurinich
stran.
zména smlouvy ie možná pouze písemnými číslovanými dodatky odsouhlasenými
oběma smluvními stranami.

Tato smlouva se \Yhoto!,Lrje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smlurrní strana obdrží
jedno vyhotovení.
smlouva nabývá platnosti účinnostidnem podpisu smloulT oběma smluvními

i

§tanami.

v Krumvíři

6n"

dne 25.4,2022

.r'l.

Iln,Ý/

za posk),tovatele

fum!kď4lid(írajnOsr
iňúuun
pŠčost zg za pr!emce

Doložka podle §41 žákona č,128/2000sb.,
o o bcích (obecn í zříze n í),ve znění pozdějších předpisů

o uzaVření VeřejnopráVní dotačnísmlouvy
rozhodlo Zastupitelstvo obce Krumvíř na
svém žasedáníkonaném dne 20.4.2022

usnesenífi ř.5/2z/zl

"r.

lol?-

,ho k veřeinooróvní smlouvě o poskylnulí dolqce

Vyúčtovóníneinvestičníhoúčelovéhopříspěvku poskylnulého
orgoniZoce;

ojů hrozených z

Přehled

Čóslko V Kč:

Doklod č.:

PoskytnUtý
příspěVek:

kytnUiého pílspévkU

č, dok|odu

Čósiko V Kč:

Účel VynqIožených proslředků:

celkem;
Čóstko k finončnímu vypořódóní - nedočeípóno

vrócenó čó5tko
(V přípodě dočerpóní

čósiko v Kč:

Doklod č.;

příspěVkU nevyplňujte)
Příloho:

ropie účetníchdorlodů - cel\em

1,5

zo or9onizoci

VeřejnopróVnítinonční konlrolo dle zókono č. 320/2002 sb,
poskytnulý příspěvek byl* nebyl*
Nóslednou veřejnopróvní iinončníkonlro]ou bylo zjišlěno, že
VyUžt V 5oulodU s účelem,ke klerémU by] poskytnUl,
Dne:

VeřeinopróVní finončníkonlro|U proved|/o:

;Nehodici

se škrtněte

.,,"""""""""""""""" """"

