Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů
Na základě Usnesení zastupitelstva obce Pohled č. 8/21 ze dne 22. 12. 2021 uzavírají níže uvedené smluvní strany podle ustanovení
§ 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tuto
veřejnoprávní smlouvu:
Čl. 1
Smluvní strany
1. poskytovatel: Obec Pohled, IČO: 00268062
se sídlem Revoluční 39, 582 21 Pohled.
bankovní účet č.5320521/0100
zastoupena starostou Ing. Milanem Klementem
jako "poskytovatel dotace"
2. příjemce:

Římskokatolická farnost Pohled, IČO: 69154660
Rubešovo náměstí 173, Havlíčkův Brod
zastoupená Mgr. Oldřichem Kučerou
bankovní účet č 1123223399/0800
jako "příjemce dotace"
Čl. 2
Předmět smlouvy
Poskytovatel dotace se za podmínek stanovených touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci dotaci v celkové částce dle
schválení ZO 100.000,- Kč (Slovy: Jednostotisíc korun českých), na úhradu nákladů vzniklých a uhrazených v období 1. 1. 2022
- 31. 12. 2022. Předmětem dotace je II. etapa restaurování hlavního oltáře v kostele sv. Anny u Pohledu, IV. etapa restaurování
varhan v kostele sv. Anny a pokračující restaurátorské práce v kostele sv. Ondřeje v Pohledu (architektura hlavního oltáře, IV.
etapa).
Čl. 3
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.
Smlouva zaniká:
1. Uplynutím doby trvání smlouvy
2. Dohodou smluvních stran

1.
2.
3.
4.

Čl. 4
Podmínky použití dotace
Poskytovatel dotaci poskytne jednorázově, převodem na účet příjemce, do 30 dnů po podpisu této smlouvy oběma stranami.
V případě, že předmět smlouvy nebude realizován v době trvání této smlouvy, nevzniká příjemci na dotaci právní nárok.
Poskytovatel dotace má právo požádat o nahlédnutí do účetních dokladů příjemce dotace, týkajících se této smlouvy.
Z příspěvku nelze hradit výdaje na pohoštění a stravování ve všech podobách a dary, s výjimkou věcných cen v soutěžích.
Čl. 5
Finanční vypořádání dotace

Příjemce dotace předloží poskytovateli kopie dokladů prokazující celkové náklady akce (faktury, stvrzenky apod.) a jejich úhradu
(výpis, pokladní doklady), na které požaduje dotaci, a to nejpozději do 5. 1. 2023. Příjemce dotace předloží poskytovateli tabulku
vypořádání poskytnuté dotace, která bude obsahovat rozpis jednotlivých dokladů s uvedením jejich částek.
V případě, že příspěvek bude použit k jinému účelu, než je uvedeno v čl. 4. a nebo nebude vyčerpán dle čl. 3, je příjemce povinen
část nevyčerpaného příspěvku vrátit na účet poskytovatele, a to tak, aby nevyčerpaná částka byla připsána na účet poskytovatele
do 31. 12. 2022.
Čl. 6
Závěrečná ustanovení
Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž 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.
V Pohledu dne: 4. 2. 2022

V Pohledu dne:

4. 2. 2022

……………………………..…
Starosta Ing. Milan Klement

……………………………
P. Mgr. Oldřich Kučera

