
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA  

O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU    
č. 4/2020 

 

kterou ve smyslu ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů v platném znění uzavřeli 

 

1. Poskytovatel:  
Obec Provodov-Šonov, se sídlem Šonov 134, 549 08 Provodov-Šonov, 

zastoupená starostou Ing. Josefem Kulkem, 

IČ:  00272957 

DIČ:  -- 

bankovní spojení: KB Náchod,  

č. účtu: 25825-551/0100  

 (dále jen poskytovatel) 
 

a 
 

2. Příjemce:  

Název:  Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Náchodě-Šonově  

Sídlo:  Purkyňova 535, 547 01 Náchod, 

Zastoupený farářem sboru Mgr. Markem Bártou a kurátorem sboru Ing. Zdeňkem 

Ryšavým 

IČ:  62729144 

DIČ: -- 

bankovní spojení: Česká spořitelna s.s. 

č. účtu:  1180210359/0800 

 (dále jen příjemce) 
 

I. 

1) Poskytovatel se podle této smlouvy zavazuje, že na základě rozhodnutí zastupitelstva 

obce Provodov-Šonov ze dne 9.3.2020, číslo usnesení 15 poskytne příjemci finanční 

příspěvek na obnovu střechy fary a to ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc Kč). 

2) Tento finanční příspěvek v celkové výši 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc Kč) bude 

poskytnut jednorázově na výše uvedený účet příjemce nejpozději do 30.6.2020. 

II. 

1) Příjemce prohlašuje, že příspěvek přijímá a zavazuje se využít finanční prostředky k 

realizaci činností tak, jak je uvedeno výše v čl. I. 

III. 

1) V případě zjištění poskytovatele, že příjemce použil příspěvek zcela nebo zčásti k jinému 

účelu než je stanoveno touto smlouvou, bude toto posuzováno za porušení smlouvy 

podstatným způsobem a poskytovatel je oprávněn z tohoto důvodu od této smlouvy 

písemně odstoupit a žádat vrácení poskytnutého příspěvku. Příjemce je v tomto případě 

povinen poskytovateli vrátit poskytnuté finanční prostředky v celé výši a to nejpozději do 

15 dnů od doručení písemné žádosti o vrácení příspěvku na účet poskytovatele uvedený 

v záhlaví této smlouvy. 

2) Za okamžik vrácení příspěvku je považován den připsání příslušné částky ve prospěch 

účtu poskytovatele. 



3) Příjemce je povinen umožnit poskytovateli kdykoli na jeho žádost kontrolu použití 

poskytnutého příspěvku, včetně předložení veškeré související dokumentace a nahlédnutí 

do originálů všech účetních dokladů týkajících se poskytnutého příspěvku. Porušení této 

povinnosti příjemcem je porušením smlouvy podstatným způsobem a poskytovatel je 

oprávněn z tohoto důvodu od této smlouvy písemně odstoupit a žádat vrácení 

poskytnutého příspěvku. 

4) Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o 

odstoupení druhé smluvní straně.  

5) Příjemce předloží poskytovateli nejpozději do 15.12.2020 závěrečnou zprávu a řádné 

vyúčtování poskytnutého příspěvku. 

6) V případě prodlení příjemce s vrácením poskytnutých finančních prostředků ve sjednané 

lhůtě 30 dnů od doručení písemné žádosti o vrácení příspěvku, nebo pokud příjemce 

nepředloží v do 15.12.2020 závěrečnou zprávu a řádné vyúčtování poskytnutého 

příspěvku, může poskytovatel příjemci vyúčtovat smluvní pokutu do výše 50% 

poskytnutého příspěvku.       

IV. 

1) Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 

jedno vyhotovení. 

2) Pokud konkrétní věc v této smlouvě není řešena, budou se smluvní strany řídit 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.  

3) Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně, po dohodě 

smluvních stran, formou písemného dodatku ke smlouvě, který musí být takto výslovně 

označen a pořadově číslován. 

4) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran. 

5) Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, 

vedené obcí Provodov-Šonov, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, 

předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany 

výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro 

účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský 

zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, a udělují svolení k jejich užití a 

zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru poskytovatele příjemce výslovně prohlašuje, že 

je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 

obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních 

předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Provodov-Šonov dne 10.3.2020. 

 

Poskytovatel:                                                                   Příjemce: 

 

 

 

……………………….…………………..                  ……………………………………… 

        Ing. Josef Kulek                                    Mgr. Marek Bárta      Ing. Zdeněk Ryšavý  

         starosta obce Provodov-Šonov                          

 


