OBEC ORÁČOV
oráčov ě, 143,270 32 oráčov
Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce oráčov
uzavřená d|e § 159 zákona č. 5oo/2o04 sb,, správní řád, Ve znění pozdějšich předpisů, §lOa
zákona č,25ol2ooo sb,, o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů, Ve zněni pozdějšich
předpisů a V souladu se zákonem ó, B9/2o12 Sb,, občanský zákoník, V platném zněni a
zákonem č, 128/2ooo sb,, o obcich, ve znění pozdějšich předpisů,
l.

smluVnistrany
Poskytovatel:
obec oráčov
se sidlem:oláčov, č-143,27o 32 oláóov
zastoupená:Bc, Zdeňkem Vodrážkou, starostou obce
|Č: a024419a
bankovní spojení: Česká spořitelna č. účtU:0542779389/0800
(dále ien "poskytoVatel")
a

Přijemce:
Římskokatolická farnost Jesenice
se sídlem] Plzeňská 65 Jesenice, 270 33 Jesenice u Rakovnika
zastoupená administrátorem farnosti N,4gr Danielem VáhaIou
práVní forma pří]emce] cirkevní práVnická osoba
lÓ:47a20997
bankovní spojeni: bankovní ú§tav ČSoB, č učtu: 195316215/0300
ll,

Předmět smlouvy
Se Za podrninek stanovených touto smlouvou zavazuje poskytnout přijemci
účelovoufnanóni poclporu Z rozpočiu obce íormou dotace Ve Výšl B0000, Kč, slovy
osmdesáit síc korun českých na záklaC]ě žádostL farnosti

1 Poskytovatel

2, Dotace je poskytována Za účeern ýypracování projektu oprav kostela sv- Jakuba v
oráčově.

3 Dotace

buc]e poSkytnLrta na Základé žádostl o převedeni

doiace poskytovatele

eoaminxyl|,1!iti aot"""

1, Příjemce dotaci přijímá a zavazu]e se ji použítmaximáIně hospodárným zpúsobem

Výhraóně V souladu S účelempo§kytnutí dotace dle

čl ll odst,

2 této smlouvy,

2

PoskytnUtá clotace lze použíipro f nancováni Výda]u realjzovaných V období od
111.2a2oda 1.11.2021, Finančni prostředky ze převádět do následujicího roku2021,

3, Příjernce je povinen před ož t poskylovate f nančni Vypořádáni (Vyúčtování)dotace po
L]končeni realizace (konkrétni akilvity, akce) ne]pozdé]i do 31,12.2021 Nejpozdě]i k tor.uto
terrninL] je pří]er.ce roVnéžpovinen Vlátit převodem na účetposkytovatele případnoU
nepoL]ž tou část dotace Nevrátí- pří]ernce nevyčerpanou část dotace V této lhútě, dopusti
se porušenírozpočtovékázně Ve smysll] ustanoveni § 22 zákona č 250/200 sb.,
o rozpočtových pravicllech územnich rozpočtů,Ve znění pozdějších předpisů.

Příjerice cloloži Vyúčtovánisoupjsem Všech prvotnich účetnícha dalšíchdokadú
prokazujicích čerpánídotace na formuláři 'Vyúčtováníind V]dUální dotace', který je přílohou
VeiejnopráVni smouVy, Doklac]y o skltečných nákadech mUsí obsahovat náležtost
účetníhodokladu V sou adu s ustanovenín] zákona č 563/1991 sb, o účetnctví, Ve znění
pozdéjšíchpředp]su

4

5. Přijemce oclpovidá za spráVnost Vyúóiováni poskytnuté dotace

V

připadě Zjštěných

nedostatkú ve VyúčtoVáni nebo porušeni podminek čl povinností VyplýVajícich přijemci z této
sr. ouvy múžeposkytovate požadovat navrácení dotace, č části dotace dle článku lV odst
2

6, Příjernce je pov nen plúběžně a bez zbytečnéhoodkladu, informovat poskytovatele o
Všech zr.ěnách které by rnohly při Vymáháni zadlženýCh nebo neopráVněně použitých
prostředků dotace zhoršit jeho pozic] Věř]te e nebo dobytnost jeho pohLedáVky Zejména je
pří]emce povinen oznámit poskytovate do 15ti dnú ode dne, kdy došo k události
Skutečnosti kieré ma]í nebo mohou mit za následek zánik transformaci soucen zménu
statutárniho zástUpce apod, či zrnénU Vlastnického VztahU k Věci, na nž se dotace
poskytL]je

7, Přijernce je pov nen urnožnit poskytovate provedení kontroly dodržení účeU a podmínek
použiti poskytnuté dotace Při této kontrole je pří]emce povinen VyVijet VeškeroU
poskytovatelera poŽadoVanou souč nnosí

8

Přijemce se ZaVazL]je že při ]akékoli prezentaci bude UVádět obec oráčoV jako
poskytovatele dotace (případně část peněžnich prostředku). Při poL]žiti znaku obce se
přijemci udě uje souhlas s užitímznakL] obce OráčoV

smluvni sankcé

1

V připadě, že se při]emce doplrsti porušeni rozpočtové kázně Ve smys U ustanoveni § 22
zákona čisLo 25ol20oo Sb o rozpočtových pravidlech úzerrníchrozpočtůVe znění
pozdéjšíchpřeC]p SU je pov]nen provést poskytovateli odvod který odpovídá částce
neopráVněných použ tých nebo zadlžených p.ostředků Včetně penále V soL]Ladu
s ustanovením § 22 zákoE óislo 250/2000 Sb, a to nejpozděj do 15 dnů od zj!štění
porušeni rozpočtové kázně dle pokynů poskytovatele
porL]šení rozpočtovékáZněje stanovena takto
Použitíclotačních finančnich prostředku V rozporu s účelem,který je stanoven
touto sTnlouvou - odvod Ve Výš 100% z dotace
b) Neumožněni provedení kontro y pod]e článkU lll odst 7 téio smlol]Vy - odvod Ve

2 Výše oC]Vodů za

a)

c)

Výši 100% z dotace,
Uvedeni nespláVných údaju V žádosti o dotac č Ve Vyúčtovánídotace
Výš 5 50% z dotace dle záVažnost uvedených úda]ú.

- odvod

Ve

Porušení článku lll odst 6 této smlouvy - odvod Ve Výši 70% dotace,
e) Porušeni článku ]ll, odst B této smloL]Vy - odvod Ve Výši 30% z dotace
d)

závércéná ustanoveni
1 Tato sm oUVa nabýVá

p

atnost a účinnostr dnen,] je]iho podpisu opráVněnými zástupc

obou smluvních stran

které nejsou přírno L]praveny toL]to sm]oUVoU se řídípřís ušnýrn
ustanovenírni Zákorc č B9t2012 sb, občanského Zákoníku, Ve Znění pozdějších předp sú,
zákana č.25ol2oaa Sb, o lozpočtových pravdlech úžemníchrozpočtu Ve znéni pozdějších

2. Pláv|í VZtahy,

předpjsú a dalšír.r obecně záVazným předpsy

3,

Smlouva můžebýt r.éněna či doplňována pouze pisemným Vzestupně čísovanými
clodatky poc]epsaným opráVněnými Zástupc obou srnLuVnich Stran.

4

Srl,]Louva

je Vyhotovena Ve dvou stejnopisech z nichž poskytovatel i příjemce obdržípo

jednom VyhotoVení

5

SrnUVni skany svýrni podpsy stVrZUjí, žesmlouva byLa s.]ednána naZákadějeiich pravé
svobodné Vů e nlkoli V tisni pod nátlakern č za jiných ]ednostranně nevýhodných podrnínek,

6

Vzhledem k VeřejnopráVnímu charakterU poskytovatele přijernce Výslovně prohlašUje, že
je stouto skutečnostíobeznámen a souhasí se zpracováním jeho údajůposkyiovatelern
s ohlederr na zákon č 106/1999 sb o svobodnérn přístupu k níormacim Ve Zněni
pozdě]šich předpisů, a rovněž se zveřejněnírn srnluVnich podrnínek obsažených V této
sín ouVě

sb,

Doložka dle § 41 zákona č. 12Bl2000

o obcich, Ve zněni pozdě]ších předpisú

Rozhodnuto orgánem obce: Zastupitelstvo obce oráčoV
Daium a číSo usneseni: Usnesení č 4/2020 ze dne 23 9 2o2a
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