VEŘEJoPRÁVNÍ SMLoUVA

o PosKYTNUrÍrNlrvrouÁr.NÍooracB zpozpoČru oncB novtčNÉ
předpisů'$ 10a
uzavřenádle $ 159zrákonač.50012004
Sb.,správnířád, ve měnípozdějších
zákonač.250/2000Sb.,o rozpočtoýchpravidlechúzemních
rozpočtů,
ve zněnípozdějších
předpisůa v souladuse zákonemó. 89/2012Sb.,občanský
zakoník,v platnémzněnía
jen ,,smlouvď..
předpisů.
ziíkonemč.128/2000Sb.,o obcích,ve znénipozdějších
Dále též
L
Obecná ustanovení
ZastupitelswoobceRovečné
rozhodlosým usnesením
ze dne 04. 11. 2015 o poskytnutí
finanční
dotaceve výšia za podmínekdále uvedenýchv tétosmlouvě.

u.

Smluvnístrany
Posk1.tovatelem
dotacedle tétosmloulryje:
Obec Rovečné
se sídlem:Rovečné
82, 59265 Roveěné
1Č: OO295281,DIČ: CZOO2952&I
zastoupená:
Ing.MiroslavemPrudkým'staÍostou
obce
bankovníspojení:KB a. s.,Bystřice nadPemštejnem
čís1o
úětu:362575 1l 0100
jako ,,posk1tovatelo.)
(daletéž
Příjemcemdotacedle tétosmlour,yje:
Farní sbor Českobratrskécírkveevange|ické
v Rovečném
se sídlem:Rovečné
174' 592ó5 Rovečné
IČ:433,7937]r
Zastoupený:
Mgr. ondřejemRumlem,kazatelemsboru
bankovníspojení:Československá
obchodníbanka,a. s.
čís1o
úětu:199703087/0300
(dáletéŽjako ,,pffjemce..)
ilI.
Výšea úče|
dotace
Poskytovatelse za podmínekstanovených
toutosmlouvouzavazujeposkynoutpříjemci
podporuz rozpočtu
účelovou
finanční
obceformoudotaceve výšiKč 104 000'., slovy
stočtfiitisícekorr-rnčeských
na základěžádostize dne03. 11.2015.
Dotaceje posky ovitnaza účelem
fary v Rovečném,
obnovy střešníhopláštěevange|ické
č.p. 174,
příjemcepo uzavřenítétosmlouvy.
Dotacebudeposkytnutapřevodemna bankovníúčet

Příjemcedotacipřijímáa zavazujeseji použít
maximálněhospodámýmzpůsobem
a
poskytnutí
výhradněv souladus účelem
dotace.
IV.
Časové
užitídotace
Prostředkyjsou v souladus $ 18 zrlkonač'25012000
Sb.,o rozpoětovýchpravidlech
poskýovanyk úití od 20. 07' 2015do 09. l0. 2015 a podléhají
územních
rozpočtů,
finaněnímulypořád{íní(Vyúčtov{íní).
Výdajemusíbý vzniklév obdobírealizaceprojektu,to je v obdobídle věty prvnítohoto
tohotoobdobíjsou
člránku.
ostatnívýdajevzniklépřed tímtoobdobímčipo ukončení
neuznatelnými
výdaji.

v.

Vyúčtovánidotace
dotacepo
Příjemceje povinenpředložitposkytovatelifinaněnívypořádání(vyúčtování)
dokladůvěetně
ukončení
rcalizacenejpozději do 30. 11.2015,tzn.předloŽitkopie účetních
dokladůo platbě(kopieýpisu z BÚ' kopiepokladnichdok1adů).

vI.

Kontrola
Poskytovatelje oprávněnprovádětkontroluplněnítétosmlouvya finančnikontroluve
smysluzákonač. 32012001Sb.,o finaněníkontroleve veřejnésprávěa o změněněkteých
předpisů.
zákonů(zríkono finanční
kontrole),ve zněnípozdějších
při výkonukontrolníčinnosti.
Příjemceje povinenposkytnoutsoučinnost
VII.
Závérečnáujednání
Tato smlouvanabýá platnostia účinnosti
dnempodpisuoprávněnýmizástupciobou
smluvníchstran.
postupněčíslovaných
Jakékolivzměnytétosmlouvyize provádětpouzeformoupísemných
podléhat
dodatkůna zíkladědohodyobousmluvníchstran.Uzavřenídodatkumůže
opětovnému
zastupitel
stvem
obce.
schválení
zíkoníku'
Vztahy toutosmlouvouneupravené
ustanoveními
oběanského
se řídípříslušnými
příjemcevýslovněprohlašuje,
Žeje
Vzhledemk veřejnoprávnímu
charakteruposkytovatele
s toutoskutečností
obemííLÍnen
a souhlasíse zveřejněnimsmluvníchpodmínekobsaŽených
právníchpředpisů,
v tétosmlouvěv rozsahua za podmínekvyplývajících
z příslušných
přístupu
k informacím've zněnípozdějších
zejména
zékolač.106/1999Sb.,o svobodném
předpisů.
právnickéosobys likvidací'je příjemcepovineno tomto
V případěpřeměnynebozrušení
neprodleněuvědomitposkyovatele'

Tato smlouvaje sepsrána
ve dvouvyhotoveních,
z nicM jednoje určenopro poskýovatelea
drúépro příjemce.KaŽdá ze smluvníchstranobdržípo jednom lyhotoÝení smlouvy.
Smluvnístranyprohlašuji, žetďo smlouvabyla sepsiínana základě pravdiých údajů,
podle
jejich svobodné
podpisy.
aváůnévťie,a na důkaztohopřipojujísvévlastnoruční
Nedílnousoučástí
tétosmlouvyje Zádosto poskytnutí
dotacez rozpočtu
obceze dne
0 3 .1 1 .2 0 i 5 .

V Rovečném
dne09. 1l. 2015
ciRKVE
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Mgr. ondřej Ruml
kazatel Famíhosboru CCE

V Rovečném
dne 09. 1l. 2015

oBEc RoVEČNÉ

@ psČsszos

