
 

Veřejnoprávní smlouva 
o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Obce Křenovice 

podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

schválená usnesením č. 10 na zasedání Zastupitelstva obce Křenovice konaném dne 14. 12. 2020 

 

 

Poskytovatel dotace:     Příjemce dotace: 

Obec Křenovice     Římskokatolická farnost Křenovice 

       u Slavkova 

Školní 535, 683 52 Křenovice    Svárovská 33, 683 52 Křenovice 

IČ: 00291943      IČ: 61729663 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Č. účtu: 1625731/0100     Č. účtu: 1561280369/0800 

Jednající: Zdeněk Žabenský, starosta   Jednající: Mgr. Jiří Plhoň, farář 
 

Účel dotace: Oprava a udržovací práce v objektu fary v Křenovicích 

Doba, v níž má být účelu dosaženo: 31. 12. 2021 

Přiznaná částka:  100 000 Kč 

 

Povinnosti příjemce dotace: 

 Vést celoročně účetnictví, v němž budou všechny doklady související s dotací řádně evidovány 

a originály prvotního dokladu označeny „hrazeno z dotace Obce Křenovice ve výši ….. Kč“. 

 Použít přidělené finanční prostředky výhradně ke schválenému účelu. 

 Poskytnutou dotaci využívat hospodárně a efektivně v souladu s veřejnoprávní smlouvou. 

 Umožnit zástupcům finančního výboru obce nahlédnout do účetních knih a účetních dokladů 

spolku, a to kdykoliv v období vztahujícímu se k poskytnutí dotace. 

 Nejpozději do 31. 12. 2021 doručit na OÚ Křenovice vyúčtování dotace. To bude provedeno 

na přiloženém listu a spolu s ním budou předloženy kopie dokladů souvisejících s čerpanou 

dotací, tj. prvotní doklady (faktury, paragony aj.), výpisy z účtu a výdajové doklady. Nebude 

propláceno: alkohol, občerstvení, které není blíže specifikované, cestovní výdaje bez řádné 

evidence. Přiznaná částka je poskytnuta zálohově – v případě nedočerpání je příjemce dotace 

povinen nedočerpanou částku vrátit na účet poskytovatele nejpozději do 31. 12. 2021. 

 Skutečnost o finanční podpoře prezentovat při konání jednorázových akcí, ale také na 

tiskovinách a předmětech, které s dotovanou akcí souvisí. 

 Příjemce je povinen informovat poskytovatele o jakýchkoliv změnách identifikačních údajů, 

právní formy a o přeměně organizace nebo zrušení právnické osoba s likvidací. 

 

Povinnosti poskytovatele (Obce Křenovice): 

 Převést finanční částku na účet příjemce do 30 dnů od podpisu smlouvy. 

 

 
  

V Křenovicích dne 18. 1. 2021    

 

Za poskytovatele:     Za příjemce: 

 

 

 

 

 

……………………………………   ………………………………… 

       Zdeněk Žabenský, starosta     


