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vEŘrrNopRÁvNí sMLouvA
o poskytnutí programové dotace zrozpoótu obce Stanovice
(dá|e jen ,,smlouva)

smlouva se uzav írá mezi:

obec : obec stanovice
Sídlo: Stanovice 44,360 01 Karlovy Vary

IČo: 00254975

Zastoupený: Alicí Kondelčíkovou, starostkou obce Stanovice
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Karlovy Vary
Císlo účtu: 422734110100
(dále jen,,poskytovatel")
a

Subjekt: Stáj Mirda
Bydliště/Sídlo : Hlinky 138,360 01 Karlovy Vary
Telefon. fax: 602475058
IČo: 22766243
Registrace ve veřejném rejstříku: L 6148 vedená u Krajského soudu v Plzni
Zastoupený: Alenou Mičkovou - jednatelka společnosti
Bankovní spojení: Expobank CZ a.s.
Císlo účtu: 329313170014000
(dále jen ,,příjemce")

čtánek I.
obecné ustanovení

Ve smyslu zákonač. 12812000 Sb., o obcích (obecní zíízení),ve znění pozdějších předpisů (dále jen

,,zákon o obcích"), zákona é, 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění

pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o rozpočtových pravidlech územníclrrozpočtů")poskytuje
poskytovatel příjemci dotaci ve výši a na účeluvedený v článku II. této smlouvy a příjemce tuto dotaci
přijímá.

článek II.
Výše dotace a její účel
Příjemci je poskytovánav roce 2020

a)

neinvestiěních finančriíchprostředků z rozpočtu
poskytovatele ve výši: 40.000,-Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) na: Celoroční

úěelová dotace

ve formě

provoz, sport.akce, kro užky
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článek III.
Způsob poskytnutí dotace
Dotace bude Příjemci.PoskYtnut a jedrtorázově
do 15 ti kalendářních dnů od uzavření této
smlouvy a to
formou bezhotovostního
Převodu"nu J"t o-nankovní ričet ,ueJ"n v záhlavítéto
smlouvy, variabilní
ý
sYmbol 22155243, Dotaceje
Poskytována jednorázově , p;r;;;rtí
následného vyúčtování.

článek IV.
Základní povinnosti příj emce
1. Příjemce se zavazuje zejména:
- startovné, doprava

- přeprava

koní

- materiál používanýpro sport a výuku
dětí
- soustředění

) Přijemce se zavazuje dodržet
lhůtu dokon ěení realizace projektu do
30. 11,2020.
3. přijemce je povinen použítposkytnuté
fin?nčlip,.9sliedky výhradně k úěelu uvedenému
v článku
IL této smlouvY avyěerpat je nějpozději
ao. so.rr.jozoirijusnerro roku. Tyto prostředky
nesmí
PoskYtnout jiným Právnickým nóbo ryŽi"kým osobám,
o úhrady spojené srealizací
ňilnejde
Projektu, na kteqý bYly poskYtnuty: Po;kytnuté irna'noni pro.tr.aky
nelze použítna dary,
PohoŠtěnÍ, mzdy pracovníků nóbo iunkcionárů příj";;;-; jri;".""
samotnéhó,
penále, úroky
z úvěrů,náhrady škod, pojistné, pokuty apod.
4. Příjemce

je Povinen

uvádět při veškeré veřejné p.rezentaci projektu
údaj o tom, žeje projekt
realizován za ťlnanČní
PodPory poskytovatele inapř. ,u"i";reni. loga poskytovatele
nebo
informacÍ, Že se akce koná za hnánenino p."pc"j
pl.r.y,"""91" apod.). příjemce odpovidá za
sPrávnost Ioga PoskYtovatele, uvedeného
na propagačních materiálech i bannerech.

5.

"""]á:H:"YtnuQých

6. Příjemce

finanČníchProstředků (dotace) vede příjemce
samostatnou průkaznou účetní

je

povinen provést a předloŽit závěreěné
vyúčtovánídotace, a to nejpozději do
15'12'2020, resP, do dne ukonČenísmlouvy.
Při vyúčtávání předloží příjemce originály
nebo
Úředně ověřené koPie ÚČetních dok|adů
(nÓlua pri;.."" |i"arozi originály účetníchdokladů,
budou na jeho Žádost Po ověření příslušným
obbá."* wáceny; ve výši poskytnuté dotace,
dokládajících její PouŽitÍ, Ke kaŽdému účetnimu
dokladu *u.i o;it do|ožen doklad-o jeho úhradě
(bankovní výPis Či Pokladní doklad). Zálohová
plutuu .á n"pouuzu;" za podklad k závěrečnému
vyúětování dotace jako uznatelný vý daj.

1

Prostředky z dotaceje př(jemce povinen vrátit nejpozději do
termínu
předloženízávěrečnéhovyúčtovánídotace,
uveáeném u elantu tv. odst. 6, a to formou
bezhotovostního Převodu ná úč"tposkytovatel"
u"á"r/ u č.i'řorlou.nská obchoáni banka pod
variabilním a specifickým symbolem uvedeným
,
NevYČerPanéfinanČní

v čl. IIi. této smlouvy.

8.

Příjemce je rovněŽ Povinen vrátit poskytnuté
finančníprostředky na výše uvedený účet,jestliže
ktery je dotace poskýována, a to do 15
dnů ode dne,

kdy se pr1"."" o této

ťí,:!ffirTi;:#
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9.
10.

Před vrácením nevyěerpaných finaněních prostředků podle odst. 7, 8 tohoto ělánku zpět na účet
Poskytovatele je příjemce povinen o této skutečnosti informovat poskytovatele.

V případě, že bude příjemce provádět platby tykajicí se dotace formou bezhotovostního převodu,
operace provádět pouze zíětl, na kterlý byly finančníprostředky poskytnuty
(uveden v záhlaví smlouvy).

je povinen tyto

11. Příjemce je povinen postupovat v souladu s pravidly.

12. Je-li příjemce plátcem daně zpřidané hodnoty, a pokud má u zdanitelných plnění přijarých
v souvislosti s financováním daného projektu nárok na uplatnění odpočtu dané zpřidané hodnoty
v plné výŠi,krácený nebo v poměrné výši, nemůžeuplatnit v závěreěném vyúčtovánítuto výši
nároku na odpoěet daně z přidané hodnotyjako uznatelný výdaj.

je povinen průběžně informovat poskytovatel o všech zménách, které by mohly při
vymáhání zadržených nebo neoprávněně použidch prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitéle
nebo dobytnost jeho pohledávky. Příjemce je zejména povinen oznámit poskytovateli do 8 dnů
ode dne, kdy došlo k události, skutečnosti, které mají nebo mohou mit ža následek příjemcův
(zřizovatelťtm) zánik, transformaci, sloučeníěi splynutí sjiným subjektem, změnu statutárního
orgánu příjemce apod.

13. Příjemce

14. Příjemce je povinen zajistit při přeměně právnické osoby, aby

práva a povinnosti ze smlouvy
přeŠlyna nástupnickou právnickou osobu nebo podat návrh na ukončenísmlouvy. V případě
zruŠeníprávnické osoby s likvidací provede příjemce vyúčtováníke dni likvidace.

15. Je-li příjemce veřejným zadavatelem nebo splní příjemce definici zadavatele podle zákona ě.
l37/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znénípozdéjšíchpředpisů, je povinen dále postupovat
při výběru dodavatele podle tohoto zákona.

článet V
kontrolní ustanovení
1.

2.

V souladu

se zákonem ě,3201200l Sb., o finanění kontrole ve veřejné správě a o změně někteqých
zákonŮ (zákon o finanění kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákona é. 25512012 Sb., o
kontrole, kontrolní řád, je poskytovatel dotace oprávněn kontrolovat dodržení podmínek, za
kteqých byla dotace poskytnuta. Tuto kontrolu vykonávají pověření zaměstnanci poskytovatele a
ělenové příslušných orgánů poskytovatele.

Příjemce je povinen v rámci výkonu kontrolní ěinnosti dle odst. 1 tohoto článku povinen ve
lhŮtách stanovených poskytovatelem předložit kontrolním orgánům poskytovatele k nahlédnutí
veškeré úěetnízáznamy tykalici se dané dotace.

čHnek VI

Důsledky porušenípovinností příjemce

l. JestliŽe příjemce nesplní některou ze svých výše uvedených povinností, popř. poruší jinou

Povinnost nepeněŽité povahy vyplývajícíz této smlouvy (vy,jma ěl. IV odst. 6), považuje se toto
jednání za porušení rozpočtovékázně ve smyslu ustanovení 22 zákona o rozpoětových pravidlech
§
Územních rozpoětŮ. Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovenim § 22
zákona o rozpoČtových pravidlech územníchrozpočtůodvod za porušení rozpoětové kázně ve výši
2,5 Yo (slovy: dva a půl procent) z dotace specifikované v čl. II. této smlouvy, do rozpočtu
poskytovatele.
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Pokud Příjemce neProkáŽe zpŮsobem stanoveným v čl. IV.
odst. 6. použitífinančních prostředků
vsouladu sČl, IV, od|1:.3: PoPř. PouŽije posřytnuté prostředky (případně jejich
část) kjinému
ÚČelu, neŽ je uveden v Č|ánku II. této.-iouuy, považujise
tyto prostředky (případně jejich ěást) za
ProstředkY neoPrávněně použitéve smyslu-ustanove"ní 5 iz )auon" o'.;;ŇŇýáh pravidlech
Územních rozPoČtŮ. Příjemce. je v tomtó případě povineň provést
v souladŮ s ustánoven ím § 22
zákona o rozPoČtových Pravidlech Územnícir rozpočtůodvod
za porušení rozpočtovékázně do
rozpočtu posky.tovatele.
Pokud Příjemce nesplní termín odvodu finaněních prostředků d|e
ěl. IV. odst. 8, 9 této smlouvy,
PovaŽuje se toto jednání za zadrženi peněžních próstředků ve smyslu ustanoveÁí 22 zákona
o
§
rozPoČtových Pravidlech Územních rozpočtů.Pří.lemce je v
tomto případě povinen provést
v souladu s ustanoven Ím § 22 zákona o rozpoětóvých pravidlech
úieÁních lozpočtůodvod
z porušení rozpočtovékázně do rozpočtu poskytovatele.

3.

jako dŮsledkY porušení závazki provede příjemce formou
bezhotovostního převodu
na účetěís\o 4227341l0100, vedený u Komerčnibanky a.s.jpobočka
Karlovy Vary.

4. VeŠkeréPlatbY

čt. vrr.
Ukončenísmlouvy
1.

smlouvu lze zrušit na základě písemné dohody smluvních stran nebo výpovědí.

2.

Kterákoli smluvní strana je oprávnělra tuto smlouvu písemně vypovědět
bez udání důvodu.
Výpovědní lhŮta Činí30 kalendářních drrí a počínáběžet L dnem ,*rl"dr.li"i.
po dni doručení
výPovědi drulré smluvn_Í straně. Vpřípadě pochybností se má zato,ževýpóvěd,byla
doručena 5.
dnem od jejího odeslání

článek VIII.
závérečná ustanovení
1.

Příjemce ProhlaŠuje,Že se seznámil s pravidly a bude se jimi při hospodaření
s poskytnut/mi
nančnímiprostředky řídit,

fi

je Povinen, bez zbyteČného prodlení písemně informovat příslušný odbor
ojakékoliv
změně v Úda.jích uvedených ve smlouvě ohledně jeho osoby a o všech
Ókolnosách, které mají nebo
by mohly mít vliv na plnění jeho povinrlostí podló této smlóuvy.

2. Příjemce

3,

Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jrnéna), adresy,
dotačníhotitulu

a výše poskytnuté dotace.
4.

Pokud tato smlouva ěi zvláŠtníobecně závazný předpis nestanoví jinak, řídí
se vztahy dle této
sml9uvY PřísluŠnýmiustanoveními zákona r,. SÓOIZÓO+ Sb., správní řáď,
ve znění pozdějších
předpisů a č. 8912012 Sb., občanský zákoník.

5.

Tato sm|ouva nabývá Platnosti a účinnostipodpisem sm|uvních stran a je
vyhotovena ve dvou
stejnopisech,znichž jeden obdržípříjemce a jeden poskytovatel.

6.

V PříPadě, Že se některá ustanovení této smlouvy stanou neplatnými nebo neúčinnými,
zůstává
Platnost a ÚČinnost ostatních ustanovení této smlouvy zach,ováltá. Smluvní strany se zavazují
nalrradit takto nePlatná nebo neúČinnáustanovení ustanoveními jejich porui"
nejbližšírni
s přihlédnutírnk vťrli smluvních stran dle předmětu této srnlouvy.
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O PoskYtnutí dotace a uzavÍeni veřejnoprávní smlouvy rozhodlo zastupitelstvo
obce Stanovice
usnesením č. 21 1 l2l2020ze dne 5.5,2020

Ve Stanovicích dne 18.5.2020

Ve Starrovicích dne 18.5.2020
,r{*,'''
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360 01 Stanovice čp.

tčo:ooz 54 975

Te|.:

353g72221

e-mail: staro9tB@obcc§ianoVice,cz
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