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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NÁVRA;NÉI|FINANČNi _ _) '""""' ' '

VÝPOMOCI

'

Uzavřená dle ustanoveni § 10a, odst. 1 písm. C) zákona č. 250/2000 Sb. o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a násl., dále dle § 85, písm. C) zákona
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřIzení) v platném znění

1. Poskytovatelem výpomoci je:
Obec Bochoř
se sídlem:

Náves 202/41, Bochoř, 751 08

lČ:

00301051

zastoupená: Tomášem Volkem, starostou
číslo účtu:

1882931329/0800

(dále jen ,,poskytovatel")

2. Příjemcem výpomoci je:
ŘImskokatolická farnost Bochoř
se sídlem:

Náves 51/32, Bochoř, 751 08

lČ:

49558099

zastoupená: P. Mgr. Grzegorzem Zychem, administrátorem exc.
číslo účtu:
(dále jen ,,příjemce")

Obecná ustanovení
1. Zastupitelstvo Obce Bochoř rozhodlo svým usnesením č. 31/267/2021 z 19.05.2021
o poskytnutí návratné finanční výpomoci (dále jen ,,NFV") ve výši a za podmínek dále
uvedených v této smlouvě.
2. Tato smlouva je uzavírána na podkladě projektu ,,Oprava stropu nad lodí kostela sv.
Floriána v Bochoři".
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Předmět smlouvy

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci návratnou finanční výpomoc
z rozpočtu obce ve výši 800.000 KČ (slovy: osmsetisic korun)
na realizaci projektu/akce ,,Oprava stropu nad lodí kostela sv. Floriána v Bochoři" (dále
jen ,,projekt/akce").
2. NFV je poskytována na předfinancování ,,akce". NVF je krytá z programů:
Arcibiskupství olomoucké - Dotace na opravu cÍrkevního majetku ve výši 100.000 Kč,
Havarijní program Ministerstva kultury na obnovu nemovité kulturní památky ve výši
550.000 KČ a Programem památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2021 ve výši
200.000 Kč.

Ill.
Financování projektu/akce
1. NFV bude příjemci poskytnuta na jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy po
podpisu smlouvy oběma stranami v terminu do 09.07.2021.
2. Příjemce se zavazuje vrátit poskytovateli NFV na účet uvedený v záhlaví této
smlouvy v terminu přijeti prostředků dle jednotlivých dotačních příslibů,
nejpozději však 31.12.2021, kdy musí být nfv připsána na účet poskytovatele.
3. Příjemce je povinen použit NFV jen k účelu stanovenému schváleným projektem.
Příjemce NFV je povinen předložit poskytovateli kopie faktur minimálně ve výši
poskytnuté NFV.

IV.

Ukončeni smlouvy
1. Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo
písemnou výpovědi smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.
2. Poskytovatel může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení
peněžních prostředků.
3. Výpovědním důvodem je porušeni povinnosti příjemcem stanovených touto
smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí
zejména, pokud:
a) poruší pravidla veřejné podpory
b) opakovaně neplní povinnosti stanovené smlouvou, i když byl k jejich nápravě
vyzván poskytovatelem

4. V případě výpovědi této smlouvy před proplacením peněžních prostředků nárok na
vyplaceni prostředků nevzniká a nelze se jej domáhat. V případě výpovědi smlouvy po
proplacení prostředků se příjemce zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit
bezhotovostním převodem na účet poskytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději
však do 15 dnů od ukončeni smlouvy.
5. výpověď' smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího
ukončení.
6. výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce nás|edujÍcÍho
po měsíci, v němž byla výpověď' doručena příjemci. Účinky doručeni pro účely této
smlouvy však nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím
doručení zmařil.
7. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní doby za podmínky, že příjemce
vráti poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončeni smlouvy
dojde až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.
8. Příjemce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět, nejpozději však do
konce lhůty pro podáni vyúčtování, přičemž výpověď' je účinná dnem jejího doručení
poskytovateli. V takovém případě je příjemce povinen vrátit poskytnuté peněžní
prostředky poskytovateli do 15 dnů ode dne účinnosti výpovědi.
9. Při ukončení smlouvy dohodou je příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem
na účet poskytovatele poskytnuté peněžní prostředky, které mu již byly vyplaceny, a
to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení dohody podepsané
oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
10. Dohoda o ukončeni smlouvy nabývá účinnosti dnem připsáni vrácených peněžních
prostředků na účet poskytovatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
11. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení smlouvy
musí být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku
smlouvy.
12. Pokud příjemce ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevráti v souladu
s tímto článkem poskytovateli, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu
zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.

V.

.
Závěrečné ustanovení
1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými
ustanoveními zákona č. 200/2004 Sb., správni řád, ve znění pozdějších předpisů,
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.

2. Smlouva může být,měněna či doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými
dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek se
neuzavírá v případě změny názvu příjemce, statutárního orgánu, sídla či bankovního
účtu kterékoli ze smluvních stran. V takovém případě postačí písemné oznámeni o
změně, které v případě změny bankovního účtu příjemce musí být doloženo kopií
smlouvy o zřízení účtu.
3. Tato smlouva byla uzavřena na základě svobodné vůle, nebyla uzavřena v tísni za
nápadně nevýhodných podmínek.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá má platnost originálu.
Dvě vyhotovení obdrží poskytovatel, jedno vyhotovení obdrží příjemce a jedno
vyhotovení je určeno pro potřeby Arcibiskupství olomouckého.
5. Tato smlouva nabývá platnosti po jejím podpisu oprávněnými zástupci smluvních
stran a účinností dnem schváleni generálním vikářem Arcibiskupství olomouckého.

6. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
Schváleno Zastupitelstvem Obce Bochoř na 31. zasedání 19.05.2021, číslo usneseni
31/267/2021

za příjemce

za poskytovatele
m
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OBEC BOCHOŘ
Náves 4'1

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
BOCHOŘ
Náves 51 /32. 750 02 Bochoř
lČ:
58 099

-3-

751 08 Bochoř
IČ: 00301051, DlČ:C200301051

Mgr.

Tomáš Volek, starosta

rzegorz Zych, farář

OLOF!G1JCKÉ

V Bochoři 17.06.2021
e,. č.

Sc valujo sa.
Ho?? "ť4 d,,

K4'e4

uhlasím, Irena Mrvová
Technická administrátorka děkanát Přerov
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