/

Veřejnoprávní

smlouva č. 1

o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

I. Obecná ustanovení
Zastupitelstvo Obce Radko
rozhodlo svým usne ením Č. 6 ze dne 30. 3. 2016 podle § 85
odst. c) zákona Č. 128/2000
b., o obcích v pozdějším znění a v souladu s § lOa zákona Č.
25012000 b. o rozpočto ých pra idlech.úz mních rozpočtů, v pozdějším znění, o poskytnutí
dotace z rozpočtu Obc Radkov v roce 2016 ve ýši a za podmínek dále uvedených v této
smlouvě.

II. Poskytovatel a příjemce dotace
Obec Radkov
sídlo: Radkov 12 588 56 Telč
zastoupená starostou Miro lavem Mar čkem
I ~O: 42634512
Email: radko@ji.cz
(dále jen jako po kytovatel)
a

Řím kokatolická
,-zastoupena

farno t Radkov

panem děkanem

Mgr. Jo efem Mainclem

Teli
IČO: 63438721
(dále jen jako příjemce)

III. Výše dotace
•

Výše dotace činí 80.275,-

•

Dotace

•

Dotace bude vyplacena

bude

Kč, slovy osmd

po kytnuta

sáttisícdvěstěs

bezhotovostním
• říj mce č.ú.:

dmdesátpětkorun

převodem

do 15-ti dnů ode dne podpi u této

z účtu

českých.
poskytovatele

mlouvy oběma stranami.

IV. Účel dotace
•

•
•

Účelem neinve tiční dotace j pokrytí neinvestičních
nákladů spojených v roce 2016 s
výměnou oken v budově čp. 21 Obci Radkov k.ú. Radkov u Telče která slouží jako
Mateřská kola.
Příjemce je po in n využít dotaci jen k účelu uvedenému
předchozím
bodě.
Příjemce prohla šuje že je vla tníkem nemo ito ti - .p. 21 588 56 Radkov.
Opra a bude realizována

v měsíci dubnu 2016.

v. Doba

trvání smlouvy

Tato smlouva se uza írá na období od 30. 3. 2016 do 30. 4. 2016.
Smlouva zaniká:
1. Uplynutím doby trvání smlouvy
2. Dohodou smluvních
tran

3. Výpovědí poskytovatele dotace doručenou písemně příjemci dotace v případě, že
poruší některé stanovy této smlouvy. Výpovědní dobaj jeden týden a počíná běžet prvním
dnem následujícím po doručení výpovědi
4. Zánikem smluvních tran bez právního nástupce

V. Podmínky
•
•
•
•

použití dotace

Příjemce dotace prohlašuje, že dodavatelem př dmětu smlouvy je firma VROS
Ro tislav Vopelka.'
V případě, že předmět smlouvy nebude realizován v době trvání této smlouvy,
nevzniká příjemci na dotaci právní nárok.
Poskytovatel dotace
dotace týkajících se
Po kytovatel dotace
týkající se předmětu

má prá o požádat o nahlédnutí do účetních dokladů příjemce
této smlouvy.
se zavazuje poskytnout dotaci jen na předložené daňové doklady
smlou y.

V. Finanční vypořádání
•

dotace

Příjemce dotace předloží poskytovateli daňové doklad , na které požaduje dotaci a to
nejpozději do 30. 6. 2016. Příjemce dotace po vyčerpání čá tky dotace, nejpozději
však do 30. 6. 2016 předloží poskytovateli tabulku vypořádání poskytnuté dotace,
která bude ob aho at rozpi jednotlivých daňo ých dokladů s uvedením jejich
tek.
evvčerpané finanční pro tředky budou vráceny na účet Obce Radkov Č. účtu
nejpozd ji do 31. 7. 2016.
Příjemce dotace souhlasí se zpracováním jeho údajů poskytovatelem dotace s ohledem
na zákon Č. 106/1999 b., o svobodném přístupu k informacím.
čá

•
•

VI. Závěrečná
•

•
•

•

ujednání

Tato veřejnoprávní mlouva včetně případných dodatků bude
souladu e zákonem
250/2000 b., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v pozdějším znění
zveřejněna po dobu nejméně 3 let ode dne zveřejnění na úřední desce na adrese
www.radkov.cz.
mlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom originálu.
a důkaz Ý lovného ouhlasu
ob ahem a v emi u tanoveními této mlouvy a své
pravé, svobodné a vážné vůle. je tato mlouva p jejím přečt ní smluvními tranami
vlastnoručně podep ána.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinno ti dnem podpisu oprávněnými zá tupci obou
smlu ních stran .

•
V Radkově 30.3.2016
Řrmskokatoflcké famost

•
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Mgr. Josef Maincl
Římskokatolická farnost Radkov

..... ~
~

~ček

staro ta Obce Radkov

