Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Usnesením zastupitelstva č. 12/164 obce Mošnov dne 29.06.2021 bylo rozhodnuto dle zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o přidělení dotace ve výši a za podmínek
uvedených v této smlouvě:
Obec Mošnov
IČ: 00600792
DIČ:CZ00600792
Mošnov 96, PSČ 742 51
Č. účtu: 1766514309/0800
zastoupena starostou obce Radomilem Bodzsarem
(dále jako „poskytovatel“ na straně jedné)
a
Římskokatolická farnost Mošnov
Petřvald 84, 742 60
IČ: 64125858
Číslo účtu: 167173608/0300
Zastoupena: P. ThLic. Lucjan Jan Lasoń - administrátor
(dále jako „příjemce dotace” na straně druhé)
uzavírají spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto:
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Článek I.
Účel a využití dotace
1. Účelem dotace Římskokatolické farnosti Mošnov je poskytnutí dotace na obnovu vnitřních omítek bez
výmalby (speciální „sušící“ omítky), obnova hlavního vstupu v průčelí věže (kamenný portál, dveře,
mříž, vstupní podesta), obnova bočního vstupu (kamenný portál, dveře, mříž) kostela sv. Markéty v
Mošnově.
2. Příjemce dotace dotaci přijímá a je povinen ji využít pouze k účelu uvedenému v předchozím bodě;
finanční prostředky nemohou být použity k jinému účelu a smějí být využity jen za podmínek uvedených
v této smlouvě.
3. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole) veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení
tohoto zákona.
Článek II.
Výše dotace a způsob úhrady
1. Příjemci dotace je poskytována dotace ve výši 75 000,-- Kč (slovy: sedmdesátpěttisíckorunčeských).
2. Dotace bude poukázána jednorázově, bankovním převodem na účet příjemce dotace, uvedený v záhlaví
smlouvy, nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami nebo na
pokladně poskytovatele proti dokladu v hotovosti.
Článek III.
Podmínky použití dotace, práva a povinnosti příjemce dotace
1. Příjemce dotace je oprávněn čerpat dotaci k realizaci Akce v roce 2021. Prostředky dotace nelze
převádět do roku následujícího.
2. Příjemce dotace je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně k účelu
uvedenému v čl. I. této smlouvy.
3. Dotace je poskytována na uznatelné náklady Akce.

4. Příjemce dotace zajistí ve svém účetnictví nebo daňové evidenci, v souladu s obecně platnými předpisy,
zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, řádné a oddělené sledování
čerpání dotace. Příjemce dotace odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních
dokladů prokazujících použití dotace uvedením na výdajových dokladech, „hrazeno z dotace obce
Mošnov“. Příjemce dotace zajistí, aby příjem dotace byl v peněžním deníku označen „dotace obce“.
5. Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli po ukončení Akce; nejpozději do 14.12.2021 finanční
vyúčtování čerpání dotace. Nejpozději k tomuto termínu je příjemce dotace rovněž povinen vrátit
převodem na účet poskytovatele případnou nepoužitou část dotace. Příjemce dotace doloží vyúčtování
čerpání dotace soupisem všech prvotních účetních a dalších dokladů prokazujících její čerpání. Součástí
vyúčtování je prokázání spolufinancování ze strany příjemce dotace. Příjemce dotace doloží vyúčtování
kopiemi všech prvotních a dalších dokladů, které se vztahují k realizaci Akce.
6. Příjemce dotace je povinen průběžně a bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o všech
změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků dotace
zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky. Zejména je příjemce dotace povinen
oznámit poskytovateli do 20 dnů ode dne, kdy došlo k události, skutečnosti, které mají nebo mohou mít
za následek zánik, transformaci, sloučení, změnu statutárního zástupce apod., či změnu vlastnického
vztahu k věci, na niž se dotace poskytuje.
7. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (názvu), data narození (IČ), adresy trvalého
pobytu (sídla), názvu Akce a výše poskytnuté dotace a se zpracováváním svých údajů ve smyslu z.č.
106/1999 Sb. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou a pouze pro vnitřní potřeby poskytovatele a
pro účely informování veřejnosti.
8. Příjemce dotace se zavazuje, že při jakékoli prezentaci Akce bude uvádět obec Mošnov jako
poskytovatele části finančních prostředků. Při použití loga nebo znaku obce je povinen dodržet zásady
pro jejich použití.
9. Příjemce dotace se zavazuje, že jak při realizaci Akce, tak po jejím ukončení, bude dbát dobrého jména
poskytovatele a Akci realizovat v souladu s právními předpisy.
10. Příjemce dotace je povinen po dobu pěti let od skončení Akce archivovat podkladové materiály:
 žádost včetně povinných příloh
 tuto smlouvu
 originály dokladů, prokazujících čerpání dotace
 dokumentaci o zadání veřejné zakázky, je-li zadávána
 závěrečné finanční vyúčtování Akce.
Článek IV.
Kontrola
1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zvláštním právním předpisem kdykoli
kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta.
2. Příjemce dotace je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto
článku, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí originály všech
účetních dokladů prokazujících využití prostředků dotace v souladu s účelem Akce.
3. Příjemce dotace je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu, tak i po ukončení
realizace Akce nebo jejich jednotlivých etap, a to ještě po dobu pěti let od ukončení financování Akce ze
strany poskytovatele.
4. Za dodržení účelu, na který byla dotace poskytnuta, a za pravdivost i správnost závěrečného finančního
vyúčtování odpovídá osoba oprávněná jednat jménem příjemce dotace, která tuto skutečnost na
vyúčtování písemně potvrdí.
Článek V.
Důsledky porušení povinností příjemce dotace
1. V případě, že příjemce dotace po ukončení Akce nejpozději do 14.12.2021 nevrátí převodem na účet
poskytovatele nevyčerpané prostředky dotace, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příjemce dotace je v takovém případě povinen
poskytovateli vrátit tyto zadržené prostředky.

2. V případě, že příjemce dotace po ukončení Akce nejpozději do 14.12.2021 nepředloží finanční
vyúčtování dotace, považují se poskytnuté prostředky dotace za zadržené ve smyslu zákona o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příjemce dotace je v takovém případě povinen
poskytovateli vrátit tyto zadržené prostředky.
3. V případě neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce dotace povinen poskytnutou dotaci,
případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet poskytovatele. Prostředky se
považují za neoprávněně použité počínaje dnem, kdy byly použity v rozporu s touto smlouvou.
Článek VI.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího uzavření.
2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy vyžadují dle výslovné vůle smluvních stran písemnou formu.
3. Pokud některé z ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým,
neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost smlouvy jako
celku ani jiných ustanovení této smlouvy, pokud je takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení
oddělitelné od zbytku této smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé
ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji
odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.
4. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž Obec Mošnov obdrží 1x stejnopis a
Římskokatolická farnost Mošnov 1x .
V Mošnově dne 12.07.2021
Příjemce dotace:

Poskytovatel:

