
VEŘEJoPRÁVNÍ SMLoUVA
o PosKYTNUrÍ rNlrvrouÁr.NÍ ooracB zpozpoČru oncB novtčNÉ

uzavřená dle $ 159 zrákona č. 50012004 Sb., správní řád, ve mění pozdějších předpisů' $ 10a
zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtoých pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu se zákonem ó. 89/2012 Sb., občanský zakoník, v platném znění a
ziíkonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znéni pozdějších předpisů. Dále též jen ,,smlouvď..

L
Obecná ustanovení

Zastupitelswo obce Rovečné rozhodlo sým usnesením ze dne 04. 1 1. 2015 o poskytnutí
finanční dotace ve výši a za podmínek dále uvedených v této smlouvě.

u.
Smluvní strany

Posk1.tovatelem dotace dle této smloulry je:

Obec Rovečné
se sídlem: Rovečné 82, 592 65 Roveěné
1Č : OO29 5281, DIČ : CZOO29 52&I
zastoupená: Ing. Miroslavem Prudkým' staÍostou obce
bankovní spojení: KB a. s., Bystřice nad Pemštejnem
čís1o úětu: 36257 5 1 l 0100
(dale též jako ,,posk1tovatelo.)

Příjemcem dotace dle této smlour,y je:

Farní sbor Českobratrské církve evange|ické v Rovečném
se sídlem: Rovečné 174' 592 ó5 Rovečné
IČ:433,7937]r
Zastoupený: Mgr. ondřejem Rumlem, kazatelem sboru
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
čís1o úětu: 1997 03087 /0300
(dále téŽ jako ,,pffjemce..)

ilI.
Výše a úče| dotace

Poskytovatel se za podmínek stanovených touto smlouvou zavazuje poskynout příjemci
účelovou finanční podporu z rozpočtu obce formou dotace ve výši Kč 104 000'., slovy
stočtfiitisícekorr-rnčeských na základě žádosti ze dne 03. 11.2015.

Dotace je posky ovitna za účelem obnovy střešního pláště evange|ické fary v Rovečném,
č. p. 174,

Dotace bude poskytnuta převodem na bankovní účet příjemce po uzavření této smlouvy.

L



Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použít maximálně hospodámým způsobem a
výhradně v souladu s účelem poskytnutí dotace.

IV.
Časové užití dotace

Prostředky jsou v souladu s $ 1 8 zrlkona č' 25012000 Sb., o rozpoětových pravidlech
územních rozpočtů, poskýovany k úití od 20. 07' 2015 do 09. l0. 2015 a podléhají
finaněnímu lypořád{íní (Vyúčtov{íní).

Výdaje musí bý vzniklé v období realizace projektu, to je v období dle věty první tohoto
člránku. ostatní výdaje vzniklé před tímto obdobím či po ukončení tohoto období jsou
neuznatelnými výdaji.

v.
Vyúčtováni dotace

Příjemce je povinen předložit poskytovateli finanění vypořádání (vyúčtování) dotace po
ukončení rcalizace nejpozději do 30. 11. 2015, tzn. předloŽit kopie účetních dokladů věetně
dokladů o platbě (kopie ýpisu z BÚ' kopie pokladnich dok1adů).

vI.
Kontrola

Poskytovatel je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finančni kontrolu ve
smyslu zákona č . 32012001 Sb., o finanění kontrole ve veřejné správě a o změně někteých
zákonů (zríkon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti.

VII.
Závérečná ujednání

Tato smlouva nabýá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

Jakékoliv změny této smlouvy ize provádět pouze formou písemných postupně číslovaných
dodatků na zíkladě dohody obou smluvních stran. Uzavření dodatku může podléhat
opětovnému schválení zastupitel stvem obce.

Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními oběanského zíkoníku'

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru poskytovatele příjemce výslovně prohlašuje, Žeje
s touto skutečností obemííLÍnen a souhlasí se zveřejněnim smluvních podmínek obsaŽených
v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů,
zejména zékola č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím' ve znění pozdějších
předpisů.

V případě přeměny nebo zrušení právnické osoby s likvidací' je příjemce povinen o tomto
neprodleně uvědomit poskyovatele'



Tato smlouva je sepsrána ve dvou vyhotoveních, z nicM jedno je určeno pro poskýovatele a
drúé pro příjemce. KaŽdá ze smluvních stran obdrží po jednom lyhotoÝení smlouvy.

Smluvní strany prohlašuj i, že tďo smlouva byla sepsiína na základě pravdiých údajů, podle
jejich svobodné aváůné vťie, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy je Zádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ze dne
03.  11 .  20 i5 .

V Rovečném dne 09. 1l. 2015 V Rovečném dne 09. 1 l. 2015
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