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Veřejnoprávní smlouva č. VPS-R-3|2017
o poskytnutí dotace dle zákona č. 25012000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Čachotín ě. 22l02/20t7 ze dne l3.ěervna
2017 o příspěvek na opravu kostela sv. Vavřince v Čachotíně uzavírají níže uvedené
smluvní strany podle ustanovení § 10a odst. 5 zákona é.250/2000 Sb., o rozpočtoqfch
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tuto veřejnoprávní
smlouvu:

čt. t
Smluvní strany

l. obec Čachotín
lčo: oozanet
se sídlem Čachotín 77, 583 01 Chotěboř
bankovní účet č.: 1092052110100
zastoupená starostou Jiřím Rychlým

jako "poskytovatel dotace"

2. Rímskokatolická farnost Čachotín
lčo: eonlqgo
se sídlem: 582 6t Česká Bělá74
bankovní účet č.: 24489507410300
zastoupená P. Rudolfem Zahálkou

jako "příjemce dotace"

čt. z
Pojem dotace

Dotací se rozumí penéžní prostředky a finanční příspěvky poskytnuté zrozpoétu obce
Cachotín právnické nebo fuzické osobě na stanovený úěel.

čt. s
Předmět smlouvy

Poskytovatel dotace se za podmínek stanovených touto smlouvou zavazuje poskytnout
pr_*:i_firyllní !:gry11 _y 

ce_[9ve lgstce 20_0 000199 K9, na oBNovu vNĚJŠÍcg
OMITEK NA SEVERNI STRANE A PLECHOVE KRYTINY PREDSÍNĚ
KOSTELA SV. VAVruNCP V ČACHOTÍNĚ na základě projektové dokumentaceo
která je přílohou této smlouvy.



čt. +
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na období ode dne účinnosti této smlouvy do 3l .12.2017
2. Smlouva zaniká

a. Uplynutím doby trvání smlouvy
b. Dohodou smluvních stran

c. Výpovědí poskytovatele dotace doručenou písemně příjemci dotace v případě,

že poruší některé stanovy této smlouvy. Výpovědní doba je jeden měsíc

a počíná béžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi
d. Zánikem smluvních stran bez právního nástupce

čt. s
Podmínky použití dotace

1. Poskytovatel dotaci poskytne formou převodu na účet příjemce dotace, a to do
l měsíce ode dne podpisu této smlouvy.

2. Příjemce dotace je povinen dotaci využít v}hradně k účelu dle ělánku 3 této

smlouvy a ktery je uveden v ,,Žádosti o individuální dotaci". Dotace musí být

vytlžita nejpozději do 3l .I2.20l7.
3. Vpřípadě, že nebude dotace využita na stanovený účel, nebo pokud nebude

předmět smlouvy rea|izován v době twáni této smlovyy, nevzniká příjemci na

dotaci právni nárok. V tomto případě je příjemce dotace povinen dotaci vrátit
poskytovateli dotace nejpozději do 31. 12.2017, a to převodem na účet

poskytovatele dotace.

Poskytovatel dotace má právo požádat o nahlédnutí do účetních dokladů příjemce

dotaceo týkajících se této smlouvy.
Pokud dojde v době dle čl. 4 této smlouvy ke zrušení příjemce dotace likvidací či
jeho přeměně, je příjemce povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit poskytovateli,

ato nejpozději do tří dnů od data zániku ev. přeměny.Vpřípadě zániku příjemce

dotace bez právního nástupce je dotace poskytnuta jen na ty daňové doklady,
jejichž zdanitelné plnění bude nejpozději den před datem zánlku. Případný rozdíl je
příjemce povinen vrátit poskytovateli dotace převodem na jeho účet. V ostatních
případech píecházejí práva a povinnosti vyplývající ztéto smlouvy na právní
nástupce obou smluvních stran.

čt. o
Finanční vypořádání dotace

Příjemce dotace předloží poskytovateli dotace vyúětování formou tabulky, jejíž
vzor je uveden v příloze č. 2 této smlouvy, ve které bude uveden rozpis
jednotlivých daňových dokladů s uvedením jejich částek a jejich předmětu, které se

vztahují k účelu, na ktery byla dotace poskytnuta.

4.

5.

1.



2.

3.

Příjemce dotace předloží též kopie daňov}ch dokladů uvedených v tabulce
odst.1.
Vyúčtování a kopie dokladů musí být poskytovateli dotace předloženy
3l. 12.2017 .

č1.1
závérečná ustanovení

Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, znichž jedno vyhotovení obdrží
poskytovatel dotace a jedno vyhotovení příjemce dotace.
Smluvní strany prohlašují, že smlouva odpovídá jejich vůli a na důkaz připojují své
vlastnoruční podpisy.
Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany.

V Čachotíně dne: 1.8.2017

dle

do

l.

2.

3.

hll
Obec čaÁó}t1

Jiří Rychlý/f*o,
poskytovat§í dotar

Čachotín
P. Rudolf Zahálka
příjemce dotace

Přílohy: Příloha č. 1 - Žádosto poskytnutí dotace
Příloha é.2 - Vzor tabulky pro vyúčtování dotace


