Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
uzavřená dle ustan. § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění

I.
Smluvní strany
1. Město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy
IČ 00255661
č.ú. 0821048319/0800
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
dále též jen „poskytovatel“
a
2. Římskokatolická farnost Klatovy
Jirsíkova 9/I, 339 01 Klatovy
bankovní spojení: 78-2807640227/0100 KB Klatovy
zastoupená P. Jaroslavem Hůlle, farářem
dále též jen „příjemce“

Čl. II.
Účel použití dotace a doba jeho dosažení
1. Příjemce je vlastníkem kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce
v Klatovech a je realizátorem projektu „Jezuitský kostel v Klatovech“, v jehož rámci bude
provedena celková revitalizace této nemovité kulturní památky. Projekt je spolufinancován
dotací v programu 13. Výzvy IROP – Revitalizace vybraných památek – SC 3.1. Celkové
předpokládané náklady projektu jsou cca 102 mil. Kč.
2. Vzhledem k tomu, že kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce je jednou
z dominant města Klatovy a město má zájem na zdárném uskutečnění výše uvedené akce,
dohodly se smluvní strany na spolupráci a poskytnutí finančního příspěvku dle této smlouvy.
3. Účel, na který jsou poskytované peněžní prostředky určeny: realizace projektu „Jezuitský
kostel v Klatovech“.
4. Doba, v níž má být výše uvedeného účelu dosaženo: do 31.12.2019.

Čl. III.
Výše dotace
Dotace je poskytována ve výši 3.500.000 Kč (slovy: třimilionypětsettisíc korun českých)

a bude vyplacena bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy
nejpozději do třiceti dnů ode dne podpisu této smlouvy.

Čl. IV
Podmínky použití dotace
1. Při použití poskytnutých peněžních prostředků je příjemce povinen dodržet tyto
podmínky:
a) příjemce se zavazuje, že poskytnuté finanční prostředky použije pouze na účel uvedený
v čl. II této smlouvy a že bude dbát na jejich hospodárné a efektivní využití
b) příjemce je povinen předložit finanční vypořádání dotace do 31.03.2020
c) nepoužité finanční prostředky příjemce vrátí na účet města č. 0821048319 / 0800 vedený
u České spořitelny, a. s. do 14 dnů ode dne odevzdání / odeslání finančního vypořádání
dotace
d) příjemce je povinnen vést průkazným způsobem evidenci o použití dotace
e) v případě přeměny nebo zrušení příjemce – právnické osoby s likvidací je příjemce
povinen zajistit převzetí povinností stanovených touto smlouvou svým právním nástupcem
nebo vrácení poskytnuté dotace v plné výši
2. Nesplnění povinností stanovených touto smlouvou a podmínek zákona č. 250/2000 Sb. je
porušením rozpočtové kázně podle § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. a má za následek
povinnost příjemce vrátit neoprávněně použité prostředky poskytovateli spolu s povinností
zaplatit penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, max. však
do výše poskytnuté částky.
3. Poskytovatel má dle § 9 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, právo provést průběžnou i následnou kontrolu použití dotace.

Čl. V
Závěrečná ustanovení
1. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze na základě dohody smluvních stran
formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran
a schválených Biskupstvím plzeňským.
2. Příjemce výslovně souhlasí se zpracováním jeho (osobních) údajů s ohledem na zákon
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tento souhlas je
poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely vnitřní potřeby poskytovatele a dále
pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti. Zároveň příjemce souhlasí s možným
zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v plném znění, jakož i všech úkonů
a okolností s touto smlouvou souvisejících.
3. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu a 2
obdrží Biskupství plzeňské.
4. Poskytovatel ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právního jednání obsaženého v této smlouvě byly ze
strany města Klatovy splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými předpisy stanovené podmínky. Právní

jednání obsažené v této smlouvě bylo schváleno Zastupitelstvem města Klatovy dne
28.03.2017 usnesení č. 21 bod IV.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli,
seznámily se s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami
a schválením Biskupstvím plzeňským.

V Klatovech dne 19.04.2017

V Klatovech dne 21.04.2017.

Město Klatovy
Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města

Římskokatolická farnost Klatovy
P. Jaroslav Hůlle, farář

Schvalovací doložka Biskupství plzeňského:
č.j. 1335/2017

Mons. Tomáš Holub
biskup plzeňský

