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Smlouva o poskytnutí finančnídotace
zrozpočtuobce Věžnice

VěŽnice9
se sídlem:
zastoupená:
Ing.JosefemMálkem
starostou
ICO: A0268461
DIČ:CZOO26846\
a
Římskokatolická farnost - děkanství Polná (kaple Věžnice)

Husovonám.14,588 13Polná
se sídlem:
Mons. Mgr. P. ZdeněkKrček
zastoupeným:
I Č o :6 2 7 9 7 5 5 7 .
14667113 i 9/0800
bankovníspojení:
fdálejenpříjemce]
uzavírqitutosmlouvu
I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je poskýnutí dotacez rozpočtuobce VěŽnice příjemcina rok 20i 8 ve výši
60.000 Kč (slovy šedesáttisíckorun českych)
2. Příjemcese ZayazujepouŽíttentofinančnípříspěvekna zajištěnípokrytívýdajůspojenýchs
činnostíspolku / akce: opravastřechy uvěže kaple ve VěŽnici (dálejen projekt).
3. Projektbuderealizovánv obdobíod 1. 1. 2018 do 31. 12.2018.
ÍI. Zá|<|adníu stanovení
1. Finančnípříspěvekbude příjerrrcipoukázán poskýovatelem na zákJaděřádně uzavtenésmlouvy
o poskytnutífinančnídotacemezi poskýovatelerna příjemcemzapŤedpokladu'Že příjemcesplnil
povinnostidle článkuIII. tétosmlouvy v minulémobdobí.
2. Finančnípříspěvekse poskyrujepříjemcivýhradněna výšeuvedenéúčelyuskutečněné
v období
dle ustanoveníč.I. tétosmlouvy.
příspěvkuneníprávnínárok.
3. Na poskýnutí finančního
4.Dotaceje slučitelnás podporouposkytnutouzrozpočtujiných územníchsamosprávnýchcelků,
pokud to pravidla pro
státníhorozpočtunebo strukturálníchfondůEvropských společenství,
poskynutí těchtopodpor nevylučují.
Výše poskýnuých dotacína akci všakv takovémpřípadě
nesmípřesáhnoutI00% celkových lznatelných nákladůna akci.
S.Uznate|nénáklady akcejsou ty, kteréjsou v jednorázovémvztahuk akci. Týo náklady musí
odpovídatzásadám zdrav éhofi nančníhoÍizení,zv|áštěefektivnosti a hospodárnosti:
6. Neuznatelnénáklady, kterénelze zahrnout do celkových uznatelných nákladůjsou:
a) mzdy, platy, odměny, dary apeněŽitá plnění poskyovaná jako výhry nebo oceněníúčastníkům
nebo výhercůmprojektůsportovního,kulturního,společenského
a jim podobnéhocharakteru,
b) náklady na pohoštění,
občerstvení
s výjimkou věcných cen, pohoštěnía občerstvení
v rámci
rea|izaceprojektůpro děti am|ádež(např. sladkéodměny),
c) nákup věcíosobníspotřeby,jeŽ přírnonesouvisejís účelem
dotace,
d) leasingy a úhradyúrokůz půjčeknebo zákonných sankcí,
e) nespecifikovanéýdaje (tj. lydaje, kteréne|zeúčetně
doloŽit),
f) člensképříspěr'ky střešnímorganizacím,
g) náklady, kterénejsou spojenys činnostía aktivitami danéhosubjektuuvedenýchv Žádosti,
h) náklady, kterénejsou spojeny s danou akcí uvedenou V žádosti,
i) nákup alkoholických napojů.omamnýchlátek, včetnětabákovýchvyrobků.
j) dotacea finančnídary,

L-

k) penále' pokuty, náhrady škoda tnanka,

pří|ernce
1'o činnosti
spolku
'o."."ij1;'Pu!I:lfi::i"H't1:ffii,ou.i"
postoupí
kterou
obecnímu

úřaduke zveřejněnív obecnim zpravodajia na webovéstránceobce do 31. 1. následujícího
roku.
příspěvkufonnou doloŽeníkopií účetních
2. Příjernceje povinen předloŽitvyúčtování
finančního
dokladůdo 15.2. následujícího
kalendářníhoroku.
3. Příjerncedotaceje por,inenprezentovatobec napozvánkách a plakátech k podpořeným akcím.
IV. Další ujednání
l. Pokud bude objektivnězjištěno"Že poskytnutyfinanční
příspěvek,případnějeho část,byl pouŽit
iinak' neŽje uvedenov čl.I. odst.2 tétosrnlourry'je příjerncepovinenvrátit poskytovateli
předmětnýfinanční$říspěvek,případnějelro část,v termínustanoveném
poskytovatelem.
2. Poskytovatelsi, vě sm1,sluzákona č,32012001Sb.. o finančníkontrole, vyhrazujeprávo kontroly
p ouŽitíposkytnutých fi nančníchprostředků.
pouŽitíprostředkůjsou neprornlčitelné.
3. Právo kontroly a sankcev případěneoprávněného
Y. Závěrečnéustanovení
je
1. Srnlouva vylrotovenave dvou stejnopisech, z nichŽposkytovateli příjemceobdrŽípo jednorn
vyhotovení.
2. Tuto smlouvu lze měnit povze formou písemnýchdodatkůschválenýchZastupitelstvemobce
VěŽnice a podepsanýchoprávněnýmizástupci obou srnluvníchstran.
3. Smluvnístranyprohlašují
, žese s obsahemtétosrnlouvyseznám1|ya žesmlouva plně vyjadřuje
iejich pravoua svobodnouvůli.
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