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Evidenční číslosmlouvy :4l202O

vEŘn"lNopRÁVNí SMLoUvA
o poskytnutí programové dotace zrozpoětuobce Stanovice
(dá|e jen,,smlouva)

sm louva se uzav írá mezi:

obec : obec stanovice
Sjd|o: Stanovice 44,360 01 Karlovy Vary

lčo:

00254975
zastoupený: Alicí kondelčíkovou , starostkou obce stanovice
Baqko_vní spojení: KB a.s., pobočka Karlovy

Cís|o

účtu:422734110100

Vary

(dále jen,,poskytovatel'')
a
: Tělovýchovná jednota Rekreačnísporty kolová,
spolek
Bydliště/Sídlo : Kolová t6,36214 Kolová

§ubjekt

T_elefon. fax:

ICO:

7 7 4558393
497 53 550

L 181lvedená

u Krajského soudu v

Zastoupený: Monikou Sommerovou , statutární orgán
Bankovní spojení:
Císlo úětu:

lzo,t Áo3z.§6

(dále jen,,příjemce")

l

Plzni

Qo Ao

článek l.

obecné ustanovení

Ve smYslu zákona ě.

12812000 Sb., o obcích (obecní zřizeni), ve znénípozdějších předpisů (dále jen
.zák9n o obcích"), zákona é. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územiríchrozpočtů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o rozpočtóvlich -pravidlech
územníchrozpočtů.') poskytuje
PoskYtovatel Příjemci dotaci ve výši a na účelŮveaený v čiánku II. této smlouvy u prí3..". tuto dotaci
přijímá.

Clánek II.
Výše dotace a její účel
Příjernci je poskytov árla v roce 2020

a)

účelovádotace ve formě neinvestičních finančních prostředků
rozpočtu
posky.tovatele ve výši: 25.000,-Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun
českých) na:
sportovní vybavení - cvičenía pohybovou aktivitu žen.

z
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článek III.
Způsob poskytnutí dotace
Dotace bude příjemci poskytnuta jedrrorázově do 1 5 ti kalendářních dnŮ od uzavření této smlouvy a to

formou bezhotovostníiro pievodu na jeho bankovní účetuvedený v záhlaví této smlouvY, variabilní
symbol 4g1 53550. Dotace je poskytována jednorázově s povinností následného vyúČtování,

článex IV.

Základní povinnosti příj emce

1. Příjemce se zavazuje zejména:
- nákup sportovního vybavení - sportovní pornůcky-cvičenía PohYbová aktivita

,

Příjemce se zavazuje dodržet lhůtu dokončeni realizace projektu do 30.1 |.2020,

,

v Článku
3. příjemce je povinen použítposkytnuté finanění prostředky výhradně k Úěelu uvedenému
nesmí
prostředky
Tyto
roku.
příslušného
30.11.2020
do
tI. teto smlóuvy a vyěerpatle nójpozději
poskytnout jiným piavnictým nébo trri"k;im osobám, pokud nejde o úhrady spojené srealizaci

p.oi"t tu, ná [t",ý byly poskytnuty. Poskytnuté finanění prostředky nelze pouŽÍt na dary,
poňoštění, mzdy prac'ovníkůnóbo funkcionářů příjemce či příjemce samotného, penále, úroky
z úvěrů,náhrady škod, pojistné, pokuty apod.

je projekt
4. příjemce je povinen uvádět při veškeré veřejné prezentaci projektu Údaj o tom, Že
realizován za finanénípodpory poskytovatele (např. zveřejněním loga poskytovatele nebo
informací, že se akce koná za finančníhopřispění poskytovatele apod.). Příjemce odPovídá za
správnost loga poskytovatele, uvedeného na propagačních materiálech i bannerech.

5. o užitíposkytnu!ých finančních prostředků (dotace) vede příjemce samostatnou prŮkaznou

ÚČetní

evidenci.

6. příjemce je povinen provést a předložit závěreéné vyúčtovánídotace, a to nejPozději do
Ú.tz,zoŤg, iesp. do dne ukoněení smlouvy. Při vyúčtovánípředloží příjemce originály nebo
úředně ověřené kopie účetníchdokladů (pokud příjemce předloŽÍ originály ÚČetních dokladŮ,
budou na jeho žááost po ověření příslušným odborem vráceny) ve výŠiposkytnuté dotace,
jeho úhradě
dokládajícíóh její použiti. r" tuzdé*u účetnímudokladu musí b;ýt doložen doklad o
kzávěreČnému
podklad
za
nepovažuje
se
platba
(bankovní uypiŠei pokladní doklad). Zálohová
vyúětování dotace jako uznatelný výdaj.

7.

Nevyěerpané finančníprostředky z dolaceje příjemce povinen vrátit nejpozději do termínu
přediožení závěrečnéhó vyúčtovánídotace, uvedeném v článku IV. odst. 6, a to formou
bezhotovostního převodu nu úč"tposky.tovatele vedený u Československá obchodní banka, Pod
variabilrrím a specifickým symbolem uvedeným v čl. III. této smlouvy.

8.

příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finančnj prostředky na výŠeuvedený ÚČet, jestliŽe
o této
odpadne Íč"l,nu kťený je dotace poskýtována, a to do 15 dnů ode dne, kdy se příjemce
skutečnosti dozví.

g.

před vrácením nevyčerpaných finančních prostředků podle odst, 7, 8 tohoto Článku zPět na ÚČet
poskytovatele je přijemóe povinen o této skutečnosti informovat poskYtovatele.
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10. V případě, že bude příjemce provádět platby ťýkajicíse dotace formou bezhotovostního převodu,
je Povinen tyto operace provádět pouze zuétu, na ktený byly finančníprostředky poskytnuty
(uveden v záhlaví smlouvy),
11. Příjemce je povinen postupovat v souladu s pravidly.
12.

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

13. Příjemce je povinen průběžně informovat poskytovatel o všech změnách, které by mohly při
vYmáhání zadrŽených nebo neoprávněně použi!ých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele
nebo dobytnost jeho pohledávky. Příjemce je zejména povinen oznámit poskytovateli do 8 dnů
ode dne, kdy došlo k události, skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův
(zÍizovateltlm) zánik, transformaci, sloučeníči splynutí sjiným subjektem, změnu statutárního
orgánu příjemce apod.

14. Příjemce je povinen zajistit při přeměně právnické osoby, aby práva a povinnosti ze smlouvy

PřeŠlY na nástupnickou právnickou osobu nebo podat návrh na ukoněení smlouvy, V případě

zruŠeníprávnické osoby s likvidací provede příjemce vyúětování ke dni likvidace.

15. Je-li příjemce veřejným zadavatelem nebo splní příjemce definici zadavatele podle zákona č.
13712006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znéni pozdějšíchpředpisů, je povinen dále postupovat
při výběru dodavatele podle tohoto zákona.

článek V
kontrolní ustanovení
1.

2.

V souladu

se zákonem é.32012001 Sb., o finančníkontrole ve veřejné správě a o změně někteqých
zákonŮ (zákon o finančníkontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákona é.25512012 Sb., o
kontrole, kontrolní řád, je poskytovatel dotace oprávněn kontrolovat dodrženípodmínek, za
kteqých byla dotace poskytnuta. Tuto kontrolu vykonávají pověření zaměstnanci póskytovatele a
ělenové příslušných orgánů poskytovatele.

Příjemce je povinen v rámci výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto článku povinen ve
lhŮtách stanovených poskytovatelem předložit kontrolním orgánům poskytovatele knahlédnutí
veškeré účetnízáznamy ťýkajícíse dané dotace.

článekVI

Důsledky porušenípovinností příjemce
1.

JestliŽe příjemce nesplní některou ze svých výše uvedených povinností, popř. poruší jinou
Povinnost nepeněžité povahy vyplývajícíz této smlouvy (vyjma čl, IV odst. 6), považuje ,Ó toto
jednání za porušení rozpoětové kázné ve smyslu ustanovení 22 zákona o rozpoětóvých pravidlech
§
Územních rozpočtů.Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovén im 22
§
zákona o rozpoětových pravidlech územníchrozpočtůodvod za porušení rozpočtovékázně ve výši
2,5 Yo (slovY: dva a půl procent) z dotace specifikované v čl. II. této smlouvy, do rozpoětu
posky.tovatele.

) Pokud příjemce neprokaže zpŮsobem stanoveným v ěl. IV. odst. použití
6.
finaněních prostředků
v souladu s Čl. IV. odst. 3, popř. použije poskytnuté prostředky (případně jejich ěást) k jinému
ÚČelu, neŽ je uveden v článku II. této smlouvy, považujíse
prostředky (piípadně jeji,ctl8ast7 za
§zto
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prostředky neoprávněně použité
ve smyslu. ustanovení 22 zákona
§
o rozpočtových pravidlech
Územních rozPoětů. Příjemce j" u
io;;; pripaae p";i;J oÁ"uu v souladu
ím § 22
.o"poet,i-oai,Ša' ,uporušenírozpočtové
"u.ri*u.n

fiffiďr::Íffil]ř,".|Praviálech 'r'",irci,

kázně do

J. Pokud Příjemce nesPlní termín
odvodu finančních prostředků dle
čl..IV. odst. 8, 9 této smlouvy,
PovaŽuje se toto jednání za.zadrženi p.nezni.n p.ár,r"ář.i'*-smyslu
ustanovení § 22 zákona o
rozPoětoqých Pravidlech územních
rozpočtů.
případě povinen provést
v souladu s ustanovením 22 zákona-Z
iir:"-";;"-vtomto
§
rozpoětóvých iravidlech územních
rozpočtůodvod
z porušení rozpočtovékázně do rozpočtu
poskytbvatele.
4. VeŠkeréPlatbY

jako důsledky porušení závazkůprovede
přfiemce formou bezhotovostního
převodu
ro...ční'banký
p"t"eta Karlovy Vary.

na účetěíslo 422734ll0100, vódenY
u

"".,

čl vrr.

Ukončenísmlouvy

l. smlouvu
2.

lze zrušit na základě písemnédohody
smluvních stran nebo výpovědí,

je oprávněna tu]o ,T|9Ty' písemně
vypovědět bez udánídůvodu.
tátendarnich d"i poěíná běžei t.
dnem následujícím po dni doruěení
straně, V PříPadě "
PochYbností se má
to, ž" uýňuěď ďyla-doručena

Kterákoli smluvní strana

yifi",Ťi.'*1;111

"

dnem od jejího odesl#Í

Á

5.

článek VIII.
závérečná ustanovení
l.

iÍiffi,"n,ffi:Ířářrfiri:

seznámil s Pravidly a bude se jimi při
hospodaření s poskytnut}mi

je Povinen, bez
prodlení písemně informovat příslušný
odbor ojakékoliv
změně v Údajích uvedených.zbYteěného
ve smlouvě ohledně.jeh;;;;b;';:;'všech
okolnostech, které mají nebo
by mohly mít vliv na plněni;et o pouinností
podlĚ

2. Přfiemce

3.

4.

5.

'ea.riá*v.

;Í.],l1§:rill,it'oii"JJ"u'j'ěním

svého jména (obchodního jména),
adresy, dotaěr,íího titulu

pokud tato smlouva
Čizvláštní obecně závazný předpis nestanoví jinak,
řídíse vztahy dle této
smlouvY PřísluŠnýmiustanoveními záko|na
r,,'sóonóot+ sul'.p.aun
i
raa,
řád,
- '' JPrilYIlt
ve znění
znen pozdějších
PředPisů a ě.89/2012 Sb., občanski, zauániu.
Tato smlouva nabývá
Platnosti a Úěinnosti podpisem smluvních stran a je vyhotovena
ve dvou
z nichž jeáen obdržípryemce a j"a* p".tvi""ut.i.

stejnopisech ,
6.

7,

V PříPadě, Že se některá ustanovení této
smlouvy. stanou,neplatnými nebo
neúěin nými, zůstává
Platnost a ÚČinnost ostatních ustanovení této smlouv
,uiÁuaná..
Smluvní
i
,i.unv' se zavazují
nahradit takto neplatná nebo neúěinná
ustanovení ustanoveními jejich povaze
nejbližšími
s přihlédnutím k vůli smluvních stran
dle |r"o,nctu re'" ...,r"""v.

o poskytnutí dotace ar,rzavření veŤejnoprávní smlouvy
rozhodlo zastupitelstvo
usnesením ě,2l7b/2/2020 ze dne S.S.žOZó
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Ve Stanovicích dne

27

Ve Stanovicích dne

.3.2019

2'I

.3.2019

:b:::.?*...u,
prUemce

otsEc sTAhlOVlcE
@

soo 01 Stanovice čp,44
975 Tel.: 353 972221

lČ: 002 54

e-mail: matrika@obecstanoVice,cz
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