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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o poskytnutí prograrnové dotace zrozpoótu obce Stanovice
(dále jen ,,smlouva)

smlouva se uzavírá mezi:

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

tčo: 00254975

Zastoupený: Alicí Kondelčíkovouo starostkou obce Stanovice
Bankovrrí spojení: KB a.s., pobočka Karlovy Vary
Čísloúčtu: 422734110100
(dále jen,,poskytovatel")
a

Subjekt

Mgr. Štěpánka Steinová

:

Bydliště/Sídlo: UOhře305l2a

fax: 608826757
Zastoupený:
Bankovní spojení: CSOB a.s,
Telefon.

Císlo účtu:21 67'7 656310300
(dále jen,,příjemce")

článek I.

obecné ustanovení

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

,,zákon o obcích"), zákona ě. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o rozpoětových pravidlech územníchrozpočtů")poskytuje
poskytovatel příjemci dotaci ve výši a na úěel uvedený v článku IL této smlouvy a příjemce tuto dotaci
přijímá.

článek II.
Výše dotace a její účel
Příjemcije poskytovánav roce 2020

a)

úěelová dotace ve formě neinvestičních finančníchprostředků z rozpoětu
poskytovatele ve qýši: 15.000,-Kč (slovy: patnáct tisíc korun ěeských) na: pěvecké
vystoupení
Clánek III.
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Způsob poskytnutí dotace
Dotace bude PřÍ|emci.Poskytnuta jednorázově
do l5
formou bezhotovostnii,o pr"uodu-;; j;ň;l""kovníti kalendářních dnů od uzavření této smlouvy a to
ý v záhlavítéto smlouvy, variabilní
sYmbol 49753550, Dotace je
jednorázov'

úú;;;;,

Po.tytoi,ánu

,

Základníp:lHIiYi

;;rir;;rtí následného

p

vyúčtování.

říj em ce

1. Přijemce se zavazuje zejména:
- náklady spojené z

2. Přijemce se

3'

akcív roce2020

zavazuje dodržet lhůtu dokon ěení
realizace projektu do 30.1 1,2020.

Příjemce je Povinen
PouŽÍt poskytnuté frnančníprostředky výhradně
k účeluuvedenému
IL této smlouvY a vyčerpat je nĚ;pozacii
;.-;b:iř;bzt'ori.I".reho .oku.,iyto prostředkyv čIánku
jiným
nesmí
PoskY'tnout
P'auni"tý'
"nJ|r"spojené s realizací
Projektu, na který bYly poskytnuty. PoŠkytnuté , Ákud nejde o úhrajy
nnuieni p.o.tr"otf
porzít na dary,
PohoŠtěnÍ'mzdY Pracóvnitn nóuo runt"ionŽir
pril,emce
řu".".'ei
šuroiněIro,
z úvěrů,náhrady škod, pojistné,
penále, úroky
pokuty apod,

;t;

4'

Přfiemce

'

:"iÍ:'#oskYtnut}ch

'/iŮffiÉl

je Povinen uvádět
Při veškeré veřejné prezentaci y..oJ:ktu údaj o tom,
realizován za ťlnaněnípoapory
žeje projekt
no_skytovatei; i;;;i.'-rveřejněním loga poskytovatele
informacÍ' Že se akce uina La
nebo
hn;"""lh
apod,). přijemce odpovídá za
sPrávnost loga PoskYtovatele,
tr*o*].r:.lytovatele
uuedeného na propagačních materiálech
i bannerech.
finanČníchProstředků (dotace)
vede příjemce samostatnou průkaznou
účetní

6' Přfiemce je Povinen
Provést a předložit
15'12'2020'

závěreěné vyúčtování

dotace, a to nejpozději do
resP, do áne ukoneeii-.,n]ouuy.
rrl
předloží
přijemce originály nebo
Úředně ověřené koPie ÚČetnr"n
"ynetá"ání
Jotrua.i
prfiil"""
pr"alo
originály
budou na jeho Žádost
účetníchdokladů,
99 oYereni'pri.luŠny* "áuá.".-*a::n/).v9 výši-poskytnuté dotace,
dokládajících je,ií
Použiti, r" r'uzáJnl, účetnjmuaokiuáu-,nusí b;ft
dolož.n doklua o jeho úhradě
(bankovní výPis Či
Pokladní ao/,Á)i. zalohová pi",b";; nepovažuje
za podklad kzávěrečnému
vyúčtovánídotace jako uznatelný
irá^:

gÓlJ

7'

8'
9'

ži

z

NevYČerPané finanČní
ProstředkY
dlt1ceje přiJ'emce pov,inen vrátit nejpozději
do termínu
Předložení závěre-čného vytletoiani dotace,
uu"á"ne,,, i, elantu rV, odši. 6,
bezhotovostrrího pŤevodu ná
a
to formou
ne" p".trr9"",9le ueaen;7 u Českoslovenrta
áu"rroaní banka , pod
variabilním a specifickým symbolelrr
uvedeným
v el. rií. řtJ.n,louuy.

Přijemce je rovněŽ,PoYi.n"1
vrátit poskytnulé finančníprostředky
je aotace p'oslý*anu, i*iJao"iŠ"ont na výše uvedený účet,jestliže
ode dne, kdy se přijemce o této
:ťÍ,:ffi.?i|';"!ů.ktery
Před vrácením nevYČerPaných
finančních,prostředků podle odst.
7, 8 tohoto
poskytovatele je příjemó"
pouln"n o-řio .t ut"enorti in?;;;vat
poskytovatele.
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bezhotovostního převodu,

dkajícíse dotace formou
10. v
kteď byly finančníprostředky poskytnuty
je povinen tyto opórace provádět p"*Z'"i,t,ii",'na
iuveden v záhlavi smlouvy),
platby
přípa ďé, žebude příjemce pro.vádět

v souladu s pravidly,
11. Příjemce je povinen postupovat

přilarých
pokud má u zdanitelných plnění
a
hodnoty,
zpřidané
ďaně
plátcem
hodnoty
12. Je_li příjemce
i"_lt]:lnění odpoětu daně zpíidané
financováním danéh" p.;"řř"'"ár:5
v souvislosti s

vplnévýši,krácJnýn"iloupoměrnéui,si,n".nzeuplatnrt.-v.'aue."ene.vyúětovánítutovýši
hodnoty jako uznatelný výdaj,
nároku nu oapoe"i'ju"C , prij,"e
by mohly při
poskytovatel,o všech zménách, které
informovat
průběžně
příjemce
je
povinen
jeho Pozici věřitele
13.
prostředků dotace zhorŠit
neoprávr#
ilrÚlh
zadrzených'nebo
vymáhání
prij"*". je žejmbna,pouin"n oznámit poskytovateli do 8 dnů
je-ho
pohledávky
příjemcův
nebo dobytnost
mají nebo mohou mítza následek
ode dne, kdy aóslo kudálosti,,tut.,]eno.ti,"které
statutárního
změnu
ěi splynutí ,lini,* subjektem,
(zřizovatelů.l ža"iu i.ánrror*u.i, ,louů"ni
orgánu příjemce apod,

14. příjemce je povinen zajistit

práva a povinnosti ze smlouvy
při_přeměně právnické 9soby, aby
ukončenísmlouvy, V případě

il
nebo podat
přešly na nástupnickou právni"to., o.ouu
"á;ih ke dni likvidace,
vyúčtování
příjemce
p.;";J"
zrušení právnické osoby s likvidací

postupovat
15.Je.lipříjemceveřejnýmzaday7t1l7mnebosplnípřij:T""definicizadavatelepodlezákonaě.
po)oi3si"1, předpisů, je povinen dále
t37l2006Sb., o veřejných zakázkách,", ""Ěir

při výběru dodavatele podle tohoto zákona,

čtánekV

kontrolní ustanovení
o
Vsouladusezákonemé.320l20o1Sb.,ofinaněníkontroleveveřejnésprávěaozměněněkterych
předpisu a zákona é, 25512012 Sb,,
zákonů (zákon o finančníkontrole), ". ",oii-p",Jcjsi,n kontrolovat dodržení podmínek, za
aoiu"" oprávněn
a
kontrole, kontrolní řád, je poskytovater
pověření zaměstnanci poskytovatele
kontiJi,
kterych byla dotace poskýtnůta,. Tuto
"vtá"*":í

1,

Ji"none pii.tuSnY"h orgánů poskytovatele,

2.

ve
dle odst, 1 tohoto ělánku povinen

příjemce je povinen v rámci výkonu kontrolní ěinnosti
k nahlédnutí
předložit kontrolním orgánům poskytovatele
lhůtách stanovených poskytovatelem
dotace,
veškeré účetnízáznamy fýkajícíse dané

článek VI

Důsledky porušenípovinností příjemce

popř, poruší jinou
svých výše uvedených povinností,
1. Jestliže příjemce nesplní některou ze
považuje se toto
z'této,*louuy (uňu ól, IV odst, 6),
povinnost n"p"ncziiř"i"""rrv "vpryuajicí
r:§"zz zákonao rozpočtovýclr pravidlech
jednání za porušení roipočtové.rurncu. .mvri* "u""ú
s ustanovením § 22
příjemce j" u to*io |íipaac Ro^vin3n provést v souladu
rozpočtů.
územních
t odvoá za porušení rozpočtovékázně ve výši
zákonao rozpoětových pravidle"r., t r"áiiin-i""p"i
rozpočtu
,p..intouune vet. lL této smlouvy, do
2,5 %o (slovy: dva a půl procent) ,il;"
poskytovatele.
prostředků
v čl, lv, odst, 6, použitífinančních
2. pokud příjemce neprokáže způsobem stanoveným
jejich ěást) kjinému
(piípadně
v souladu sěl, IV, odst, 3, popr, pouzi]" |osřytnute,prostředky
pioiir"ary (případnějejich část) za

považuji se tyto
účelu,nežjeuveden v článku tí. toto .rniouuy,
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ProstředkY neoPrávněně PouŽité ve smyslu, ustanovení
§
Územních rozPoětŮ, Příjemce j"
u;o;;; případě p";i;";

.Tf;J#:ÍffiHJ,".i

22 zákona o rozpočtových pravidlech
pioue.t v souladu . u.,ánou.n ím
§ 22
praviálech n",n;r"i, rozpočtůodi,oa'
,u porušení rozpočtové kázně do

Pokud Příjemce nesPlní termín
odvodu finančních prostředků dle
čl.,IV. odst. 8, 9 této smlouvy,
PovaŽuje se toto jednání za zadržení
p.á.tr.át,i'ř
|"ncznr"n
smyslu
ustanovení § 22 zákona o
rozpočtových pravidlech územních
rozpoětů.
případě povinen provést
;"
v souladu s ustanovením 22
iii;.-""
Y 191to
zakoni-L rozpočtóvých
§
územních
iravidlech
rozpočtůodvod
z porušení rozpočtovékázně do
rozpočtu poskytovatele.
4. VeŠkeré
PlatbY

jako dŮsledky porušení závazkú.provede
přfiemce formou bezhotovostního
převodu
ň"|"eta Karlovy Vary.

na účetěíslo 422734tlotoo,
vádený u Komerčníbanky

".'..,

čl vrr.

Ukončenísmlouvy
smlouvu lze zrušit na základě písemné
dohody smluvních stran nebo výpovědí.
2. Kterákoli smluvní sjrlna je
oprávněna tuto smlouvu písemně
vypovědět bez udání
výpovědní lhůta Činí:o Útenáar;í"h-d"i
a poěíná bczót l, anem následujícím po dni důvodu.
doručení
straně, V pří;"dě poóhybností
se má Áro, ž"výpověd,byla doručena
;Ín:Í:$1i::"il]uvní
5.
1.

čtánek VIII.
závérečná ustanovení

'

i;§il",;[o.:lTJiřrŽe

2'

'

se seznámil s pravidly

a bude se

jimi při

hospodaření s poskytnu!ými

Přijemce je Povinen. bez zbYtečného
prodlení písemně infonnovat příslušný
změně v Údajích uvedených
odbor o jakékoliv
ve smlouvě"|l"drŤ,iJ;'á."uv'"
o
všech
ótotno.i""ň,
by mohly mít vliv na plncni.leh;;ou];no.tí
které mají nebo
podló této smiáuuy.

;T'ýl§:.-#l?:rnzveřejněním

svého jména (obchodního jména),
adresy, dotačníhotitulu

4' pokud

tato smlouva Či zvláštní obecně
závazný předpis nestanoví jinak,
řídíse vztahydle této
'i'u.,
j*ťť";''rčóřiťói
,p.auni-iái,,7"*,nění
pozdějších
ffi|T:ř #:'§);ilil ů::Tr"r""""1,§,

5' Tato smlouva
stejnopisech,

nabltvá Platnosti a účinnosti podpisem
smluvních stran
znichž jeáen obdrZipiij;;;

"fi;;"ň;;"l.

a je
- vyhotovena

ve dvou

6' V PříPadě' Že se některá ustanovení
této smlouvy stanou neplatnými
platnost a ÚČinnost ostatních
ustanovení
-*ueiriná teto .mrouuy")^",n*ará.

nebo neúčinnými, zůstává
nahradit takto nePlatná n"uo
ny se zavazují
ustanou.ní"uJtiiroveními jejich povaze
s přihlédnutím k vůli smluvních
nejb|ižšími
.t.un ál" předmětu teto rÁrouuy.

S;iňi,#;

'

3.#:i'#"{.':;';;ir3;;::';::;.:1];;ď,*ní

smlouvy rozhodlo zastupitelstvo
obce stanovice
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Ve Stanovicíclr dne

sr.qruoVtce
PBEG
360 0í Stanovtce

Y,čl9,1rio g75
e_mail

čp,44

,uán

rrrl

Tel.;
j starosta@obecstanovjce.ce
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