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Evidenční číslosmlouvy: Il2020

VEŘPJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o poskytnutí programové dotace zrozpoětu obce
(dále jen,,smlouva)

smlouva se uzav ír á mezi:

obec

obec stanovice
Stanovice 44,360 0l Karlovy Vary
ICO: 00254975
Zastoupený: Alicí Kondelčíkovou, starostkou obce Stanovice
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Karlovy Vary
Císlo účtu:422734110100
:

Sidlo:

(dále jen,,poskytovatel")
a

Subjekt : HipocentrumPá-Ja, z.s.
Bydliště/Sídlo : Stanovice 99, 36001 Karlovy Vary
T.elefon, faxz

ICO:

777

67 4017

26640414

Registrace ve veřejném rejstříku: L 1664 vedená u Krajského soudu v Plzni
Zastoupený: Hana Tejklová, předseda oddílu
Bankovní spojení: Raiffeisen stavební spořitelna a.s.
Císlo účtu:26640414115500
(dále jen,,příjemce")

čHnek I.

obecné ustanovení

Ve smyslu zákonaě.

12812000 Sb., o obcích (obecní zíízeni),ve znění pozdějších předpisů (dále jen

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

výš" Í'tTillli, o*,
Příjemci je poskytována v roce 2020

a) účelovádotace ve formě

neinvestiěních finančníchprostředků z rozpoěíu
poskytovatele ve výši: 40.000,-Kč (slovy:dvacet tisíc korun českých) na: činnost
v roce 2020 Hioocentra Pd-Ja z.s.
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článek III.
ZpŮsob poskytnutí dotace
Dotace bude Příjemci poskytnuta jednorázově do 15 ti kalendářních
dnů od uzavření této smlour,y a to
formou bezhotovostního Převodu na jeho bankovní účetuvedený
v záhlavítétosmlouvy, variabilní
sYmbol 49750704.DotacejePoskytovánajednorázověspovinnostínáslednéhovyúčtování.

článek Iv.

Zálďadní povinnosti
1.

p

říj emce

Příjemce se zavazuje zejména:
- na pomůcky pro děti

) Příjemce sezavazuje dodržet lhůtu dokoněenirealizace
projektu do 30,11.2020.
Příiemce je Povinen pouŽÍt poskytnuté finančníprostředky výhradně
k účeluuvedenému v článku
IL této smlouvy a vyČerpat je nejpozději do 30.11.20Zo pristusneho roku, Tyto prostředky
nesmí
PoskYtnout jiným Právnickým nebo fuzickým osobám, pbkud nejde o úhrajy spojene s realizací

Projektu, na kterli bYly poskytnuty, Poskytnuté finančníprostředky nelze použítna dary,
PolroŠtěnÍ,mzdY PracovníkŮ nebo funkcionářů příjemce ei príjemce samotnéhá, penále, úroky
z úvěrů,náhrady škod, pojistné, pokuty apod.

4. Příjemce

je Povinen uvádět.při

veškeré veřejné prezentaci projektu údaj o tom, že je projekt
ťtnaněni podpory poskytovatele (např. ,veie;ňcnim lo§a poskýtovatele
nebo
informacÍ, Že se akce koná za finančníhopřispění poskytovaLle apod.| rr'ijemóe
odpovídá za
správnost loga poskytovatele, uvedeného na propagaěních materiálech .

realizován

za

O u.ÍitíPoskYtnu|ých finanČníchprostředků (dotace) vede příjemce samostatnou průkaznou
účetní
evidenci.

je

6. Příjemce
Povinen provést a předložit závéreénévyúčtovánídotace, a to nejpozději do
15,1,2.2020, resP. do dne ukoněení smlouvy, Při vyúětóvání předloží příjemce
ori§inály-nebo

Úředně ověřené koPie úěetních dokladů (pokud příjemce preálozi o.igináty
úěetníóh dókladů,
budou na jeho Žádost po ověření příslušným odbÓ."rn viáceny; n" uysi" poskytnuté
dotace,
dokládajících její Použití. Ke každémuúčetnímudokladu musí bý-dotozen aoitad jeho
o
úhradÉ
(bankovní výPis Či pokladní doklad). Zálohová platba se nepouážu;e za podklad
k závěreěnému
vyúětování dotace j ako uznatelný výdaj.

z dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději do termínu
PředloŽení závěrečnéhovyúětování dotace, uvedeném v článku IV. odŠi.6, a to formou
bezhotovostního Převodu na ÚČet poskytovatele vedený u Československá obchodní
banka , pod
variabilním a specifickým symbolem uvedeným v čl. IIi. této smlouvy.

1

NevYěerPané finanění prostředky

8.

Příjemce je rovněŽ povinen vrátit poskytnuté finančníprostředky na výše uvedený
účet,jestliže
odPadne ÚČel, na kteqý je dotace poskytována, a to do 15 dnů Ód" dn", kdy se
§rii..". o této
skutečnosti dozví.

9.

Před vrácením nevyČerpaných finančních prostředků podle odst. 7, 8 tohoto článku zpět
na účet
PoskYtovatele je Příjemce povinen o této skutečnosti irrformovat poskytovatele.
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10.

VPřípadé,žebude příjemce provádět platby tykajici se dotace formou bezhotovostního převodu,
operace provádět pouze ziětu, na kterlý byly finančníprosředky poskytnutý
(uveden v záhlaví smlouvy).

je Povinen tyto

11. Příjemce je povinen postupovat v souladu s pravidly.

12. Je-li příjemce plátcem dané zpřidané hodnoty, a pokud má u zdanitelných plnění přijafých
v souvislosti s financováním daného projektu nárok na uplatnění odpoětu dané zpřidané hódnoty
v Plné výŠi,krácený nebo v poměrné výši, nemůžeuplatnit v závěrečném vyúčtovánítuto výŮi
nároku na odpoěet dané z přidané hodnotyjako uznatelný výdaj.

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 veiitite
nebo dobytnost jeho pohledávky. Příjemce je zejména povinen oznámitposkýtovaieli do 10 dnů
ode dne, kdy došlo kudálosti, skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův
(zřizovatelŮm) zánik, transformaci, slouěení či 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 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 č.
I3712006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znénípozdějšíchpředpisů, je povinen dále postupovat
při qýběru dodavatele podle tohoto zákona.

článek V
kontrolní ustanovení

1. V

souladu se zákonem ě, 32012001 Sb., o finančníkontrole ve veřejné správě a o změně některych

zákoni (zákon o finančníkontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákona č, 25512012 Sb., o
kontrole, kontrolní řád, je poskytovatel dotace oprávněn kontrolovat dodržení podmínek, za
kte{ých byla dotace poskytnuta. Tuto kontrolu vykonávají pověření zaměstnanci póskytovatele a
členovépříslušných orgánů poskytovatele.

2.

Příjemce je povinen v rámci výkonu kontrolní činnosti dle odst, l tohoto ělánku povinen ve
lhŮtách stanovených poskytovatelem předložit kontrolním orgánům poskytovatele k nahlédnutí
veškeré účetnízáznamy rýkajíci se dané dotace.

čHnek VI

Důsledky porušenípovinností příjemce

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

Povinnost nepeněžitépovahy vyplývajícíz této smlouvy (vyjma ěl. IV odst. 6), pouážu3" .Ó toto
jednání za porušení rozpočtovékázné ve smyslu ustanovení 22 zákonao rozpočtóvých pravidlech
§
Územních rozpoětů. Příjemce je vtomto případě povinen provést vsouladu sustanovónim
§ 22
zákona o rozpoČtových pravidlech územníchrozpočtůodvod za porušení rozpoětové kázně ve výši
2,5 Yó (slovy: dva a půl procent) z dotace specifikované v ěl. II. této smlouvy, do rozpoětu
poskytovatele.

Pokud příjemce neprokáže způsobem stanoveným v čl. IV. odst. 6. použitífinančníchprostředků
v souladu s Čl. IV. odst. 3, popř. použije poskytnuté prostředky (případně jejich ěást) k jinému
Úěelu, neŽ je uveden v článku II. této smlouvy, považují se §rto prostředky (případně jejich 8ást) za
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ProstředkY neoprávněně pouŽité ve smyslu ustanovení § 22 zákona o rozpoětových pravidlech
Územních rozpoětŮ. Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladŮ s ustánovón ím 22
§
zákona o rozpoětoqých pravidlech územních rozpočtůodvod za porušení rozpoětové kázně do
rozpoětu poskytovatele.
3.

Pokud příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle ěl. IV. odst. 8, 9 této smlouvy,
PovaŽuje se toto jednání za zadrženi peněžních prostředků ve smyslu ustanovení § 22 zákona o
rozPoětoqých pravidlech územníchrozpoětů. Příjemce je v tomto případě povinen provést
v souladu s ustanovenim § 22 zákona o rozpoětových pravidlech územních rozpočtůodvod
z porušení rozpočtovékázně do rozpoětu poskytovatele.

4. VeŠkeréplatby

jako důsledky porušenízávazki provede příjemce formou bezhotovostního převodu

na úěet ěíslo 422734110100, vedený u Komerčníbanky a.s., pobočka Karlovy Vary.

čl. vrr.

Ukončenísmlouvy
1.

smlouvu lze zrušit nazákladě písemnédohody smluvních stran nebo výpovědí.

2.

Kterákoli smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhŮta činí30 kalendářních dní a počínáběžet 1. dnem následujícím po dni doruěení
výpovědi druhé smluvní straně. V případě pochybností se má zato, že výpověd'byla doručena 5.
dnem od jejího odeslání.

čtánek VIII.
závéreóná ustanovení
1.

2.

J.

Příjemce prohlašuje, že se seznámil s pravidly a bude se jimi při hospodaření s poskytnu{ými
finaněními prostředky řídit.
Příjemce je povinen bez zbyteénéhoprodlení písemně informovat příslušný odbor ojakékoliv
zménév Údajích uvedených ve smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které mají nebo
by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle této smlouvy.

Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy, dotaěního titulu
a výše poskytnuté dotace,

4.

Pokud tato smlouva ěi zvláštní obecně závazný předpis nestanoví jinak, řídíse vztahy dle této
smlouvy příslušnými ustanoveními zákona ě, 50012004 Sb., správní řád, ve znénípozdějších
předpisů aé.89l20l2 Sb., oběanský zákoník.

5.

Tato smlouva nabývá platnosti a úěinnosti podpisem smluvních 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 neúěinnými, zůstává
platnost a Úěinnost ostatních ustanovení této smlouvy zachována. Smluvní strany se zavazuji
nahradit takto neplatná nebo neúěinná ustanovení ustanoveními jejich povaze nejbližšími
s přihlédnutím k

"l.

vůli smluvních stran dle Předmětu této smlouvy.

O poskYnutí dotace a uzavíeni veřejnoprávní smlouvy rozhodlo zastupitelstvo Obce Stanovice
Usnesení č.2l1l2l2020 ze dne 5.5.2020
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poskytovatel
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