Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2020
č. smlouvy VSD00704
uzavřená podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů a § 10a
a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
kterou uzavřely smluvní strany:
1)

MĚSTO Napajedla, Masarykovo nám. 89, 763 61 Napajedla
IČ: 00284220, DIČ: CZ00284220
Bankovní spojení: 27-1409287339/0800
Zastoupené: Zbyňkem Ohnoutkem, místostarostou
jako poskytovatel

2)

Římskokatolická farnost Napajedla, Masarykovo náměstí 213, 763 61 Napajedla
IČ: 48471755
Bankovní spojení: 1405254329/0800
Zastoupená: Mgr. Ryszardem Turkom, farářem
jako příjemce

takto:
Čl. I
1.)
Na základě písemné žádosti příjemce ze dne 14.11.2019
rozhodlo Zastupitelstvo města Napajedla usnesením č. 111/8/6/1/2020 ze dne 26.02.2020
poskytnout v roce 2020 z rozpočtu města Napajedla dotaci příjemci.
Výše dotace činí Kč 65 000,00
slovy: šedesát pět tisíc korun českých
2.)

Účel použití dotace: cyklus čtyř varhanních koncertů v chrámu sv. Bartoloměje v Napajedlích

3.)
Dotaci příjemce využije v roce 2020 jinak na ni ztrácí nárok. Pro účely dotace budou použity pouze
náklady nebo výdaje, které vnikly v roce 2020. Přitom použité náklady mohou být uhrazeny až do
31.01.2021.
Čl. II
1.)
Nejpozději do 1 měsíce od podpisu smlouvy o poskytnutí dotace předloží příjemce dotace
poskytovateli přehled akcí, které pořádá v rámci své činnosti pro veřejnost v roce 2020. Při své činnosti se
příjemce zavazuje propagovat poskytovatele formou: plakáty, napajedelské noviny
Čl. III
1.)
Poskytovatel převede převodním příkazem ze svého účtu na účet příjemce, jak je tento shora
uveden, dotaci do 14 dnů po splnění podmínky dle čl. II. této smlouvy.
Čl. IV
1.)
Příjemce podpisem této smlouvy dotaci přijímá a zavazuje se, že ji použije pouze k účelu
stanovenému touto smlouvou v čl. I.
2.)
Příjemce se zavazuje, že doklady za výdaje nebo náklady financované z dotace poskytnuté na
základě této smlouvy nepoužije jinak. Tzn., že stejný výdaj nebo náklad nebude použit k čerpání z jiné dotace
veřejnoprávního zdroje. Originály dokladů budou opatřeny poznámkou: Čerpáno z dotace Města Napajedla

2020. V případě, že nebude použita celková částka, na kterou je doklad vystaven, bude uvedena skutečná
výše čerpání.
3.)
Příjemce se zavazuje provést a předložit vyúčtování dotace do 31.01.2021 poskytovateli. Celkové
vyúčtování bude provedeno na předepsaném formuláři - Vyúčtování použití dotace. Součástí vyúčtování
budou zároveň kopie dokladů (paragony, faktury, smlouvy a jiné), z nichž bude zřejmé, že dotace byla
použita ke stanovenému účelu dle této smlouvy (čl. I) a kopie dokladů, které prokazují úhradu uplatněných
výdajů nebo nákladů (bankovní výpisy, pokladní doklady a jiné). Uvedené doklady budou po kontrole
vyúčtování přijaté dotace vráceny příjemci. Dokument pro vyúčtování je dostupný na webových stránkách
města www. napajedla.cz, v části městský úřad, odbor finanční.
4.)
Současně s vyúčtováním dotace předloží příjemce i dokumentaci prokazující splnění povinnosti
propagace poskytovatele ve smyslu čl. II. této smlouvy. Případné nevyužité finanční prostředky vrátí
poskytovateli na účet č. 27- 1409287339/0800 do 10.02.2021.
Čl. V
1.)
V případě, že vyúčtování nebude předloženo v termínu, je tímto příjemce srozuměn, že
poskytovatel k tomu přihlédne při poskytování dotace v budoucnu. Do doby odstranění nedostatků nemusí
být s příjemcem uzavřena případná další smlouva na poskytnutí dotace.
2.)
Poskytnutá dotace může být předmětem veřejnoprávní kontroly, provedené ze strany poskytovatele.
V případě, že poskytovatel zjistí nedodržení podmínek ve smyslu využití příspěvku podle čl. I. a IV. této
smlouvy, bude to považováno za porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Důsledkem bude vrácení
příspěvku poskytovateli popř. včetně příslušného penále.
3.)
Za méně závažné porušení rozpočtové kázně poskytovatel považuje nedodržení podmínky uložené
v čl. II smlouvy – propagace poskytovatele . V tomto případě poskytovatel uloží příjemci odvod za porušení
rozpočtové kázně ve výši 2 000,- Kč.
Čl. VI
V případě přeměny nebo zrušení příjemce s likvidací jsou povinnosti příjemce tyto: podat bez zbytečného
odkladu informaci o přeměně společnosti příjemce a právním nástupci, v případě likvidace podat bez
zbytečného odkladu oznámení o likvidaci.
Čl. VII
Příjemce bere na vědomí zásady ochrany osobních údajů, uveřejněné na webových stránkách poskytovatele
a potvrzuje, že byl informován ve smyslu ust. čl. 12, 13 a 14 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č.
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízen o ochraně osobních údajů) a o všech skutečnostech
spojených s ochranou osobních údajů, které poskytovatel jako správce osobních údajů zpracování
v souvislosti s touto smlouvou.
Čl. VIII
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá strana obdrží 1 vyhotovení smlouvy.
DOLOŽKA (§ 41 zák. č. 128/2000)
Osvědčuje se tímto, že na straně poskytovatele byla tato smlouva schválena Zastupitelstvem města
Napajedla dne 26.02.2020 usnesením č. 111/8/6/1/2020 a tím jsou podmínky platnosti této smlouvy splněny.
V Napajedlích dne: 09.03.2020
Zbyněk Ohnoutek, místostarosta

Smluvní strany:
V Napajedlích, dne: 09.03.2020

V Napajedlích, dne: 13.03.2020

MĚSTO Napajedla:

Římskokatolická farnost
Napajedla:

otisk razítka

otisk razítka

……………………………………........
Zbyněk Ohnoutek, místostarosta v.r.

…………………………………………
Mgr. Ryszard Turko, farář v.r.

Vyúčtování použití dotace poskytnuté městem Napajedla
dle smlouvy ze dne …………………………..
Příjemce:
sídlo:
IČ:
Poskytnutá dotace v Kč:
Prohlašuji tímto, že dotace poskytnutá podle smlouvy byla použita výhradně k účelu ve
smlouvě uvedenému. Toto dokládám přiloženým přehledem uplatněných výdajů, nákladů
a přiloženými originály dokladů k těmto výdajům, nákladům.
Uplatněné náklady, výdaje:
doklad č. popis nákladu, výdaje

celkem uplatněné náklady, výdaje:
Nevyčerpaná dotace
Přílohy:

počet listů ostatní -

V Napajedlích dne:
za příjemce:
podpis:

částka v Kč

datum úhrady

