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Dobřichovice

Smlouva o poskytnutí dotace
uzavřená dle Ust, § 85 ákona č. í28012000 sb., o obcích, ve spo.iení 5 § 10a, odgt, 5 zákona ě. 250/2000
sb,, o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů,oba ve znění pozdějšich předpisů
l. Pd§lrytovatol a přiiemco

dotace

Město Dobřichovice

adrcsa:
zasloupené:

Ióo:
DlÓ:

Vitova 6'1, 252 29 Dobřichovice
lng. Petrem Hamplem, starošou
oo2411a1

czoo241181
bankovni
Česká spořitelna,
(dále jen,PoskytovateT nebo,Město")
á

spojení|

Název, jméno
prévni

forma:

a_

s.

č.

ú.: 388029319

/

o8oo

Římskokatolická famo§t Řevnice

datum narození1):

adresa:
ža§toupen/á:
lčo:
DIě:
bankovníspojení'
(dálejen ,,Přílernce
(Poznámka

í.

1

U

Náměstí Krále Jiřlho z Poděbrad 20, Řevnice 252 30
Patérem P_ Mgr. lng. Robeň Hanačíkem
47005653
č, ú,: 0384783349/0800

)

fyzických, nepodnikajicich osob)

smlouvy
Po§kytovatel poskytne příjemci na nížeuvedený účelza podmínek uvedených
|l. Předmět

dotáci z rozpočtu Města ve výši 50 000,- Kč, s]ovy padesát tisic korun českých,

V

článku lll, účélovou

lll. Předmět smlouvy
je poskytována na2: oprava presbyteria kaple sv, Judy Tadéáše V Dobňchovicíóh, konkrétně
'': opravu dlažby poškoženépovodni. opravu oltáře, ambonu, podstavce pod kltitelniciap,
na "Dotac€
,],

(Poznámka:2, název pmjékfu; 3 _ sp€€fikace,

1,

nenFlizřsjmá z nážvu prcjeK,l)

lV, splatno§t poněžních pro§tř€dkú

Poskytovatel §e zavazuje poslqtnout příjemci dotaci na účetpaijemcé uvedený V 2áhlaví této smlouvy
do 30 dnů od nabytí účinnostitétosmlouvy
2, Finánčnípíostředky lze použítna úhíadunákladů dle článku lll. v-zniklých vobdobí od 1, prosince
2016 do 31. prosince 2017. Po ukončení akce předloží pří.iemce do 30 dnů poslq/tovateli vyúčtování,
nejpozději Však do 30, Iedna 2018, nébudé_litermínprodloužen dle odst, 3,
3, Finanční prosředky nelže převádět do dalšlho kaléndářního roku (2018) bez souhlasu Rady města
Dobřichovice, Kerá o jejich pňévedenído následujíciho rok] na základě písemnéádostiPříjomce.
4. Vtermínu pro předložení vyúčtiováni dle odstavcé 2 vnátí příjemce nevyčerpanéfinančnl prcsřédky
na účetposkytovatele, Neučjnilitak, jedná se o poruš€ní rozpoěové kázně dle § 22 nebo § 28 v připadě
příspěvkové orga.':Éa@ ziízené obcl zákona é, 25012000 sb,, o rozpočtových přavidlech úžémních
rozpočtů,ve žnění pozdějších předpisťt.

)

7o

@

,1, Přljemce

2.

Dobrichouice
V. Podmínky uděleni peněžních p.ostředků
je oprávně. použítdotacipoužo k úč€lu uvedenému v ělánku lll. této smlouvy.

Vyúčtováni dotace dodá Přúemce v termínu uvédenémv čl, 4, od§i, 2 osobně, daiovou schránkou

nebo doporučenou pošou do podatelny Městského úřadu Dobřichovice.

3.

Vyúčtovánímdotace se rozumí:
3,1. přehledný očíslovanýsoupis výdajů, v němž bude v prvním sloupci uveden název dodavatéle, ve
druhém předmět plněni a ve třetím zaplacená €stka (viz iabulka v příloze)
3,2. kopié (případně originály) účetníchdokladů (úáenek, íaKuíap,) ke každémujednotlivém!
qýdáji, kte.ý je uveden ve Výše zmínénémsoupisu; na každémdokladu bude výrazně dop§áno
ěíslo přislušného řádku, na kteém je uveden
4. Příjemce je povinen do 15 dnů oznámit Poskytovateli zahájení insolvenčního řízeni, vsfup právnické
osoby do likvidac€, změnu stafuÉmíhoorgánú nébo jeho člena, změnu názvu, bankovního spojení, sídla
či adre§y. Tato povinno§t do dne, kdy Mésto schválí vytlč-tování akce.
5. Příjemcé, kteíý je obchodní korporacl d|e zákona č, 9012012 sb., jé povinen žaslat poskytováeli
informaci o preměně spo|ečnosti, a to alespoň 1 měsíc přede dnem, kdy má být přeměna schválena
způsobem stanoveným zákonem, U ostatních práVniclrych osob je příjemc€ povinen oznámit
poskytovateli přeměnu práVnické osoby do 15 dnů od rožhodnuti příslušnéhoorgánu.

v. sankce

1,

V případě po.ušení rozpočtovékázně ze strany pfijemce bude posMovatel posfupovat V souladu s
ákona č, 250/2000 sb., o íozpočtových píavidlech územních rozpočtů,ve

Ustanovenim § 22, íesp- § 28
zněni pozdějších předpjsů.

vl. ukončení§mlouvy
pisemné
1, smlouvu lze ukončit na základě
dohody obou §mluvních skan nebo písemnou výpovědí
podmínek
smlouvy, a to za
dále stanovených,
2, PosMovatelmůže smlouvu vypovědětjak před proplacením, tak ipo proplacení dotace.
3. Výpovědnlm důvodem je porušení povinností Příjemcem dotace sianovených touto smlouvou nebo
obecně závaznými právními přédpisy, kterého se příjémce dopustí zejména pokud:
3.1. sYým jednánim porušírozpoáovou kážeň dle ákona č. 250/2000 sb., o íozpočtových
p.avidlech územníchrozpoč:tů,ve znění pozdějších předpisů,
3.2. porušípravidla veřejné podpory,
3,3. jé on sám, pňpadně jako p.ávnická osoba či někte.á osoba fuořícístatutární o€án přúemce
odsoužen/a že trestný čin, jéhožskutková podstah souvisí s předmětem podnikání nebo
činnostíPříjemce, nebo pro trestný čin hospodář§ký, anebo trestný čin proti majetku Ve 8my§lu
žákona č, 40/2009 sb_, trésinízákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č, 4182011 sb.,
o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdéjšíchpředpisů,
3,4. bylo žaháieno in§olvenční řízení podle zákona ě. 18212006 Sb., o úpadku a způ§obech jeho
řešenl, Ve žněni poždějšíchpředpisů,
3,5, příjemce uvédl nepíavdivé, neúplnénebo zkreslené údajé,na kteé se Váže uzavření této
smloúVy,
je v likvidaci,
3.7.

4,

opakovaně neplní povinnostj stanovené smlouvou,
poskytovaielem.

ikdyž byl

kjejich nápravě

Vyzván

Vpřipadě \"ýpovědi této smlouvy před ploplacením dotace, nárok na Vyplacení dotace nevzniká a
ňelze se jej platně domáhat. V případě Výpovědí smlouvy po proplacení dotace, se Přúemce zavazuje
posk},tnuté peněžni prostředky Vrátit bezholovostním převodem na účetposkytovatele bez zbytečného
odkládu, nejpozdějivšak do 15 dnů od doručeni v,ýpovědi,
5, VýpoVěď smlouvy musí být učiněna písemně a musi V ní být uvedeny d{rvodyjejího uděleni,
6, Příjemce je opráVněn tuto smlouvu kdykoliv písemně Vypovědět nejpožději Však do konce lhůty pro
podáni vyúčtování,pňčemžV,ipověď je účinnádnem jejiho doručeníposkytovateli, V takovém přIpadě je
příjemcé povinen Víátit posk}4nutou částku dotace poskytovateli do 14 dnů ode dne účinnostivýpovědi,
7, Dohoda o ukončénismlouvy nabývá účinnostidnem připsání Vrácených peněžníchpro§tředků na

aa

Dobřichovice

účetposkytovatele, nedohodnouJi se smluvní strany jinak.
8. smlouva zaniká také z dalších důvodůuvédených v platných zákonných ustanoveních,

9.

Pokud příjemce ve stanovené lhůtě poskytnuté píostňedky nevrátí

souladu s tirílto článkem

V

poskytovateli, považ]jí se tyto prostředlq za zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových
píavidlech územníchrozpočtú,Ve znění pozdějších předpisů,

vll. závěrečná u§taíovení
,1. Jako kontaktni místo poskytovatele se pro účelytéto smlouvy stanovuje: Měst§ký l]řad Dobřichovice,

Vítova 61, 252 29 Dobřichovice, t]ajémníkMěÚ Mgr, Petr Prchal.
2, Tato smlouva nabývá účinnostidnem jejího podpisu oběma smluvními stranami,
3. Právni vžtahy, Keré nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí pňslušnými ustanoveními zákona
č- 50012004 sb,, správní řád, Ve znění pozdějších předpisů, zákona é. 25on000 sb,, o rozpočtcvých
pÉvidlech územníchrozpočtů,ve znění poždějšíchpředpisů a dalšímiobecně žávaznými předpisy.
4, smlouva múžebýt měněna či doplňoviána pouze písemnými, v-zestupně číslovanýmjdodatky
podepsanými oprávněnými ástupci obou smluvních shan, V případě změny názvu příjemce, sídla či
bankovního účtukterékoli postaěuje pís€rnné oznámení o změně.
5, smluvnl stlany bezvýhíadně souhlasí se zveřeiněním všech údajůobsažených V této §mlouvě.
6, smloúva je Vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdžídva stejnopisy a příjemoe

jeden stéjnopis.

7, smluvnl strany svými podpisy stvrzují, že smlowa byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné
vůle, nikoliv tlsniza nápadně nevýhodných podmínek,
8, NedíInou součástítéto smlouvy je příloha č. ,í Přehled !,ýdajů.
Doložka dlé § 41 zákona ě, 128/2000 sb.:

schvá]eno usnesenim Rady města Dobřichovice dne 22, listopadu 2016,

V Dobřichovicích dne: 30/11 2016
za poskvtovatele:

V Dobřichovicích dne: 30/11 2016
za

Piljemce:
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Prehled výdajů hlazených

z dotačnich prosťedků poskytnuiých městem DobFichovice na akci: op€va

p.esbyteriá kaple sV. Judy Tadeáše v Dobřichovicích žadatele: Římskokatolická ťdrno§t ŘevBice

Výše poskytnuté dotacej 50,000 Kč

č, Název/iménododaveiele

Předmětdodávky/služby

Kč

1

2

4
5

7
8
9

í0
11

12
13
14
15
16

cELKEM
Uvedénéčástky prosím sečtěte na spodním řádku, Ke každémuvypsanému řádku bude přiložena kopie
příslušnéhoúčetníhodokladU (účlenka, faktura ap,), na kterou dopište číslořádku,

