Smlouva
o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu obce Kostelec u Holešova
Číslo: D/2021/11
( uzavřená dle § 159 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů a se
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů)
mezi:

Poskytovatel dotace:

Obec Kostelec u Holešova
se sídlem v Kostelci u Holešova 58, 768 43
zastoupená: RNDr. Marcelou Pospíšilíkovou – starostka obce
IČ: 00287342
DIČ: CZ 00287342
Bankovní spojení: ČS, č.ú. 1483094359/0800

( dále jen „poskytovatel“)
a

Příjemce dotace.

Římskokatolická farnost Kostelec u Holešova
Se sídlem: Kostelec u Holešova 38, 768 43
Zastoupená: P.Mgr. Petr Dolák -administrátor excurrendo
IČ: 46998438
Bankovní spojení: 1480326329/0800

( dále jen „příjemce“)
Uzavírají tuto smlouvu

1. Předmět smlouvy

a. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 60.000,- Kč
(slovy:šedesáttisíckorunčeských)

b. Příjemce se zavazuje použít finanční prostředky na instalaci nového ozvučení v kostele
sv. Petra a Pavla v Kostelci u Holešova

c. Příspěvek je poskytnut jednorázově
2. Základní ustanovení
a. Dotace podle čl.l odst.a) této smlouvy se poskytuje výhradně za účelem vymezení v čl. 1
odst.b) této smlouvy a prostřednictvím účtu poskytovatele
b. Finanční prostředky budou příjemci poukázány poskytovatelem na základě řádně uzavřené
smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku mezi poskytovatelem a příjemcem

c. Na poskytnutí finančního příspěvku není právní nárok
3. Povinnosti příjemce
a. Příjemce je povinen na vyžádání předložit poskytovateli vyúčtování
poskytnutého účelového finančního příspěvku dle této smlouvy
b. Účetní doklady prokazující čerpání příspěvku musí mít náležitosti účetních
dokladů

4. Další ujednání
a. Pokud bude objektivně zjištěno, že poskytnutý finanční příspěvek byl použit
jinak, než je uvedeno v čl. 1 odst.b) této smlouvy, je příjemce povinen vrátit
předmětný finanční příspěvek v plné výši na účet poskytovatele
b. Poskytovatel si vyhrazuje právo případné kontroly požití finančních prostředků
poskytnutých obcí v účetnictví organizace
c. Právo kontroly a sankce v případě neoprávněného použití prostředků jsou
nepromlčitelné
5. Závěrečná ustanovení
a. Smlouva se uzavírá v souladu s §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních
předpisů.
b. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
c. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky.
d. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním textu této
smlouvy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů.
e. Poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením
Zastupitelstva obce č.: 8/23Z/2021.
f. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží poskytovatel
a jedno vyhotovení příjemce.

V Kostelci u Holešova dne: 4.11.2021

________________________
poskytovatel

____________________________
příjemce

