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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města
pilníkova

poskvtovatel:

Města pilníkgv

Sídlo: Náměstí 36,542 42 Pilníkov

ičo: 00278190

Zastoupené: JosefemČerveným,starostouměsta

Číslo,jčtu; ].3037ů8369/080ů

(dále jen,,poskytovatel")

Příiemce:

Římskokatolická farnost - arciděkanství Trutnov l

Sídlo: Školní 155/20, Vnitřní město, 541 01 Trutnov

lČú: 4.3465099

Zastoupená: lCLic. ThLic. Ján Kubis

Číslo účtu: 13s0189399/0800

{dále jen ,,příjemce")

společně jako ,,smluvní strany"

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace

č1.1

úbecné §stanovení

L Tato veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pilníkova je uzavřena ve
smyslu § 10a zákona č.25a/2a00 Sb,, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, veznění



pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o rozpočtových pravidlech"}, § 159 a násl, zákona č,

500/2004 Sb,, správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona Č.12812OOO Sb,, o obcích (obecní

zřízení}, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o obcích"), zákona č, 89/2012 Sb,,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a podle podmínek stanovených ,,pravidly pro

poskytovóní příspěvků z rozpočtu města PiJníkov - DotaČním progrgmem PodPorY kulturY,

vzdě!óvúní, spartu, tělovýchovy, turistického ruchu a sociólních sluŽeb" (dáte jen ,,Pravidla"},

2. předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále sjednaných

podmínek účelově určenou dotaci a závazek přljemce tuto dotaci příjmout a uŽÍt ji na svou

odpovědnost v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených právními předpisy,

touto smlouvou a Pravidly.

3. příjemce dotace bere na vědomí, že finanční příspěvky z rozpoČtu města Pilníkov jsou urČenY na

podporu projektů zaměřených na využití volného času dětí a mládeŽe, kulturní akce, obecně

prospěšnou činnost a významné akce s návazností na předchozíprojekty s cílem PřisPět k rozvoji,

propagaci města a ke zlepšení kvality života obyvatel města Pilníkov v souladu s udrŽitelným

rozvojem.

čt.lt

Účel dgtace a její výše

1. poskytovatel poskytuje příjemci dotaci na činnost v souladu se stanovami výŠe uvedeného

přrjemce dotace, a to konkrétně na:

- Pokračování obnovy kosteia

2. Dotace je poskytována v celkové výši 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíctisíc korun Českých).

čl. ttt

Podmínky poskytnutí dotace

].. Dotace se poskytuje na obdobíkatendářního roku, tj. od 1. L2a22 do 31. x2,2a72_ Dotace rnusí

být využita v rámci příslušného roku pouze na účel uvedený v Čl. ll, této smlouvY.

2. Dotace bude poukázána jednorázově, bankovním převodem na úČet příjemce, uvedený v záhlaví

srnlouvy, nejpozději do třiceti dnů otle dne podpisu této smlouvy oběma smluvnírni stranami,

Dnem poskytnutí dotace se rozumí den odepsání finančních prostředkŮ z ÚČtu PoskYtovatele,

čt. tv.

Povinnosti příjemce

1, příjemce je povinen dotaci využít pouze na úhradu nezbytnrich nákladŮ reaiizovaného Prajektu,

Z poskytované dotace tak nelze hradit náklady na:

- komerční, podnikate|ské a reklamní aktivity,

- reprezentaci, tj. pohoštění a dary s výjimkou věcných cen

- alkohol a cigarety, a to ani ve forrrrě cen,

- rekreační pobyty,

- nespecifikované výdaje (výdaje, které nelze doložit),

_ nákup služeb a činností, které nejsou obsahem poskytnuté dotace.

2. Do 31. :_" 2023 je příjemce povinen předložit poskytovateli vyúČtor,ání rieinvestiČní dotace, jehoŽ

přílohou budoukopie všech potřebných účetních dokladů. Z vyúČtování dotace musí být zřejmá:

- výše výdajů (nákladů) na projekt hrazených z dotace a

_ výše povinných výdajů (nákladů) na projekt hrazených z vlastních, příp, cizích zdrojŮ,



3. příjemce zajistí ve svém účetnictví nebo daňové evidenci, v souladu s právními předpisy,

zejm. zákonem č. 56311991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, řádné a oddělené

sledování dotace. příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení origináiních

účetních dokladů prokazujících použití dotace, a to tak, že na výdajových dokladech uvede:

,,hrazeno z dotace Města piiníkov". příjemce zajistí, aby příjem dotace byl v účetnictví

označen přinejmenším jako ,,dotace města",

4. příjemce je povinen využít dotace co nejhospodárněji a vést řádnou a oddělenou evidenci

jejího čerpání.

5, Nevyčerpané finanční prostředky je příjemce povinen vrátit na účet poskytovatele uvedený

vzáhlavísmlouvy,atonejpozdějikednivyúčtováníposkytnutédotace.
6. příjemce se zavazuje, že při .iakékoti prezentaci své činnosti, na kterou budou použity

prostředky z dotace poskytnuté dle této smlouvy, bude uvádět město pilníkov jako

poskytovatele části finančních prostředků" Při použití loga nebo znaku města je povinen

dodržet zásady pro jejich použití. příjemce se zavazuje zasílat poskytovateli v dostatečném

předstihu pozvánky na veřejná vystoupení a umožnit na ně zástupcům poskytovatele volný

přístup.

7,PříjemcejepovinenoznámitneprodleněposkytovatelizměnuidentifikačníchúdajůVtéto
smlouvě,

čt. v.

kontrolrrí tlstanovení

t.

2.

Poskytovatel je oprávněn provádět u příjemce kontrolu dle zákona č, 32ol20o1, Sb,, o

finanční kontrole ve veřejné správě a o ,mÉně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),

ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.255/2ot2 Sb., o kontrole (kontrolnířád\, ve znění

pozdějších předpisů. přrjemce je povinen umožnit poskytovateli provedení kontroly dodržení

účelu a podmínek pouiiti poskytnuté dotace. při této kontrole je příjemce povinen vyvíjet

veškerou poskytovatelem požadovanou souČinnost,

příjemce je povinen v rámci výkonu kontrolní činnosti dle odst, ] tohoto Článku předložit

poskytovateli k nahlédnutíoriginály všech účetních dokladů týkajících se čerpání dotace,

čl. vl

Důsledky nesplnění povinností příjemce

1,. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení

rozpočtové kázně podl e § 22 zákona o rozpočtových pravidlech, v případě porušení

rozpočtové kázné ze strany příjemce bude poskytovatel postupovat vsouladu s ust, § 22

zákona o rozpočtových pravidlech,

2. porušení povinnosti předtožit vyúčtování v rozsahu a termínu stanoveném ve srnlouvě se

považuje za méně závažné. pro případ tohoto porušení rozpočtové kázně se uloží odvod ve

výši 5 % z poskytnuté dotace, nejméně však 1.000 Kč, Příjemce je odvod povinen uhradit

poskytovateli na zákiadě písemné výzvy a ve lhůtě stanovené touto výzvou,

čt. vll

povinnosti příjemce při přeměně právnické osoby, při prohlášení úpadku či zrušení s likvidací

1, v případě, že má dojít k přeměně příjemce podle příslušného zákona a že příjemce má být

zanikající právnickou osobou, má povinnost tuto skutečnost oznámit s dostatečným -
nejméně třicetidenním předstihem poskytovateli se žádostí o udělení souhlasu



s přechodem práv a povinnostíz tohoto smluvního vztahu na právního nástupce. Přitom musí

respektcvat, že každá taková skutečnost musí být projednána v tom orgánu poskytovatele,

kteryi schválii poskytnutídotace a smlouvu.

2, K žádosti o udělení souhlasu podle odstavce 1 musí příjemce prokázat příslušnými

dokurnenty, že práva a pcvinni:sti z t*hcto srnluvního vztahu, včetně případrlé udr"žitelnosti,

přejdou na právního nástupce a právní nástupce se zavazuje tyto povinnosti plnit.

Poskytovatel je oprávněn si vyžádat dodatečné podklady, pokud z dodaných podkladŮ

nebude tato skutečnost vypiývat.

3. V případě, že poskytovatel žádosti vyhoví, spravío tom bez zbytečného odkladu příjemce po

projednání v příslušném orgánu poskytovatele a uzavře dodatek ke sml*uvě, který bude

obsahovat popis a důvod jeho uzavření s ohledem na přeměnu příjemce.

4. V případě, že žádosti poskytovatel nevyhoví, bezodkladně o tom spraví příjemce
po projednání v příslušnérn orgánu posl(ytovatele. Poskytovatel je oprávněn posoudit

dosavadní naplnění účelu smlouvy a rozhodne o vrácení poskytnuté dotace nebo její části,

V takovém případě má příjemce povinnost vrátit doposud vyplacenou dotaci nebo její část

způsobern a ve lhůtě stanovené výzvou pclskytovatele.

5. V případě, že příslušný soud rozhodl o úpadku příjemce, či má být příjemce zrušen s likvidací,
je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit poskytovateli. Poskytovatel je oprávněn
posoudit dosavadní naplnění účelu smlouvy a rozhodne o vrácení poskytnuté dotace nebo
její části. V takovém případě má příjemce povinnost vrátit doposud vyplacenou dotaci nebo
její část způsobem a ve !hr}tě stanovené výzvou poskytovateie. Zároveň je povinen

bezodkladně oznámit insolvenčnímu správci či likvidátorovi příjemce, že tento přijal veřejnou

finanční podporu z rozpočtu poskytovatele a váže ho povinnost vyplacenou dotaci vrátit zpět

do rozpočtu poskytovatele.

čt. vlll

závěrečná ustanovení

1,. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo města Pilníkov

usnesením dle Zápisu 1/7OZ2 ze dne 24.7. 2a2l v bodě č.10.

2. Tato veřejnoprávní smíouva včetně případných dodatků bude v souladu se zákonern o

rozpočtových pravidlech zveřejněna po dobu nejméně 3 let ode dne zveřejnění na úřední
desce na adrese ,. , 

,. l, ' : :.

3. Příjemce podpcry souhlasí *e zveřejr"lěním n*zvu, sídla, identifikačníhc čísla, účel* a výše

dotace poskytnuté z rozpočtu města. Příjemce dotace dále souhlasí se zpracováním jeho

údajů poskytovatelem dotace s ohledem na zákon č. 10611999 Sb,, o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas je pří.lemcem poskytován a

udělován do budoucna na dobu neurčitou pro vnitřnípotřeby poskytovatele a dále pro účely
informování veřejnosti o jeho činnosti. Zároveň příjemce souhiasí s možným zpřístupněním
nebo zveřejněním této smlouvy v plném znéní, jakož i všech úkonů a okolností s touto

smlouvou souvisejících.
4. Právní vztah založený touto smlouvou lze ukončit na základě písemné dohody smluvních

stran nebo jeho zrušením dle § 167 správního řádu.

5. Srnlouva je vyhotovena ve ? stejnopisech majících povahu oi"iginálu, u nichž každÉ ze
smluvních stran obdrží 1 originál.

6. Na důkaz výslovného souhlasu s obsahem a všemi ustanoveními této smlouvy a své pravé,

svobodné a vážné vůle, je tato smlouva po jejím přečtení smluvními stranarní vlastnoručně
podepsána.



7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran,

v pilníkově, dne ?.s. a2"_
v pilníkově, dne

,ť{.:. LťLL

Josef Če Ján Kubis

starosta Pilníkov děkan


