Níže uvedeného dne, měsíce, roku uzavřeli
Římskokatolická farnost Píšť
se sídlem: Ratibořská 151/2, 747 18 Píšť
IČ: 47810416
č. ú. 1847411379/0800, vedeného u České spořitelny, a.s.
zastoupená: P. Mgr. Petrem Černotou
(dále jen „příjemce“)
a
Obec Píšť
Opavská 58/2, 747 18 Píšť
IČ: 00300560
č. ú. 6028821/0100, vedeného u Komerční banky, a.s.
zastoupená starostou obce: Bc. Danielem Fichnou
(dále jen „poskytovatel“)
(ve smlouvě společně dále jako „smluvní strany“)
tuto

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVU O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉHO
FINANČNÍHO DARU
ve smyslu ustanovení § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

I.
Předmět Smlouvy
Předmětem této Smlouvy je poskytnutí účelového finanční daru, a to na základě příjemcem
podané individuální žádosti. Účelem účelového finanční daru pro kostel sv. Vavřince a poutní
svatyni Panny Marie Czestochowské v Píšti je obnova elektroinstalace a doplnění sněhových
zábran na střechu kostela.
II.
Výše účelového finanční daru
Příjemci je ve smyslu čl. I této Smlouvy poskytován účelový finanční dar ve výši
100.000,- Kč (slovy: Jedno sto tisíc korun českých). Příjemce účelového finanční daru přijímá
a zavazuje se ho použít výlučně v souladu s účelem poskytnutí účelového finanční daru

uvedeným v čl. I. této Smlouvy.

III.
Práva a povinnosti příjemce účelového finanční daru
3.1 Příjemce je oprávněn čerpat účelový finanční dar za účelem uvedeným v čl. I. Smlouvy
nejpozději do 30.4.2019. Účelový finanční dar bude příjemci poukázána jednorázově
bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví této Smlouvy.
3.2 Příjemce je povinen použít účelový finanční dar maximálně hospodárným způsobem a
výhradně k účelu uvedenému v čl. I. této Smlouvy.
3.3 Příjemce se zavazuje dbát dobrého jména poskytovatele.
3.4 Příjemce souhlasí s tím, že bude tato Smlouva, včetně jeho identifikačních údajů
uvedených v záhlaví zveřejněna na úřední desce poskytovatele účelového finanční daru.

IV.
Důsledky porušení povinností příjemce
4.1 V případě, že příjemce použije účelového finanční daru nebo jeho část na jiný účel než
účel sjednaný v čl. I. této Smlouvy, poruší některou z jiných podmínek použití účelového
finanční daru, nebo poruší některou z povinností uvedených v této Smlouvě, dopustí se
porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
4.2 V případě neoprávněného použití účelového finanční daru nebo jeho části je příjemce
povinen poskytnutý účelový finanční dar, případně jeho část, k níž se neoprávněné použití
vztahuje, vrátit na bankovní účet poskytovatele uvedený v záhlaví této Smlouvy.

V.
Závěrečná ustanovení
5.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.
5.2 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
5.3. Obsah této Smlouvy může být měněn výlučně ve formě vzestupně číslovaných
písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
5.4. V případě, že se kterékoli ustanovení této Smlouvy stane neúčinným, zůstávají ostatní
ustanovení této Smlouvy v platnosti. Smluvní strany se zavazují nahradit toto neúčinné
ustanovení Smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá
nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního neúčinného ustanovení Smlouvy.

5.5. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
5.6. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem této Smlouvy, že byla
sepsána v souladu s jejich svobodnou a vážnou vůlí, na důkaz čeho připojují svoje podpisy.

V Píšti dne 27.3.2019

V Píšti dne 18.3.2019

P. Mgr. Petr Černota v.r.
____________________
příjemce

Bc. Daniel Fichna v.r.
__________________
poskytovatel

„otisk razítka“

„otisk razítka“

