Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí neinvestiční dotace
č. 2017005
uzavřená dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů a § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
Obec Viničné Šumice
Viničné Šumice 23. 664 06
IČ: 00488372
číslo účtu: 10620641/0100
zastoupená: Josefem Drápalem, starostou obce Viničné Šumice
na straně jedné
(dále též jen jako „poskytovatel“)
a
Římskokatolická farnost Pozořice
Na Městečku 13, 664 07
IČ: 65264002
Číslo účtu: 173885580/0300
Zastoupené: Mgr. Pavlem Lacinou, farářem
na straně druhé
(dále též jen jako „příjemce“)
uzavírají v souladu s ustanovením § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tuto
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestičního příspěvku
z rozpočtu obce Viničné Šumice
(dále jen „Smlouva“)
I. Předmět a účel smlouvy
1. Obec Viničné Šumice poskytne pro rok 2017 ze svého rozpočtu příjemci příspěvek
20.000 Kč (Slovy: Dvacettisíckorun českých)
na náklady spojené s opravou fasády kostela,
dle vaší žádosti ze dne 27. listopadu 2016
2. Příspěvek ve výši 20 000 Kč bude převeden na účet č. 173885580/0300, do 30 dnů
od podpisu smlouvy.
3. Příjemce příspěvek přijímá a zavazuje se použít jej k účelu popsanému v bodě 1. této části
Smlouvy a za podmínek stanovených touto Smlouvou a platnými právními předpisy.

II. Další ujednání
1. Příjemce se zavazuje sestavit přehled o čerpání poskytnutého příspěvku, který
předloží obci Viničné Šumice do konce listopadu roku 2017 nebo dříve, na tiskopise,
který tvoří přílohu této Smlouvy.
2. Nevyužité finanční prostředky se příjemce zavazuje vrátit na účet poskytovatele
nejpozději do 5. 2. následujícího roku, č. účtu: 10620641/0100, KB Brno-venkov.
3. Nedodržení účelu použití příspěvku se považuje za porušení rozpočtové kázně podle § 22
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů. Obec - poskytovatel uloží osobě, která se porušení rozpočtové kázně
dopustila, odvod do svého rozpočtu ve výši částky neoprávněně použitých prostředků
svého rozpočtu spolu s povinností zaplatit penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně
použitých prostředků, nejvýše však do této částky, a to do 30 dnů od rozhodnutí
poskytovatele o vrácení neoprávněně použitých prostředků včetně penále. Pokud bude
penále nižší než 1 000 Kč, neuplatní se.
III. Závěrečná ustanovení
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma stranami.
2. Změny a doplňky této Smlouvy mohou být provedeny pouze se souhlasem obou stran a to
písemnou formou.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Římskokatolická
farnost Pozořice, jako příjemce a jeden Obec Viničné Šumice, jako poskytovatel.
4. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří tyto přílohy:
a) Tiskopis „Vyúčtování neinvestičního příspěvku“
b) Rozhodnutí zastupitelstva obce o poskytnutí příspěvku
IV.
Poskytnutí dotace bylo schváleno zastupitelstvem Obce Viničné Šumice dne 7. 12. 2016.

Ve Viničných Šumicích dne 8. 2. 2017

---------------------------------------Mgr. Pavel Lacina

------------------------------------Josef Drápal

