Evidenčníčíslosmlouvy :212020
l,

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
programové
o poskytnutí

l]

)

.,

,.

dotace zrozpoětu obce

(dále jen,,smlouva)

smlouva se uzav írá mezi:

obec : obec stanovice

§ia]o: Stanovice 44,360

ICO:

00254975

01 Karlovy Vary

zastoupený: Alicí kondelčíkovou , starostkou obce stanovice
spojení1 KB a,s., poboěka Karlovy Vary
!1Tk":_"í
Císlo účtu:422734110100
(dále jen,,poskytovatel'')
a

Subjekt : Sportovní klub SC Stanovice
Bydliště/Sídlo : Stanovice 43, 36001 Karlovy Vary

T_elefon, faxz

ICO:

77

45

49750704

5 83

93

Registrace ve veřejném rejstříku:

L

1664 vedená u Krajského soudu v

Zastoupený: Václav Klauz,předseda oddílu

Plzni

Bankovní spojení: ČSOB a.s.CísIo účtu: 25985579610300
(dále jen,,příjemce'')

článek I.

obecné ustanovení

Ve smYslu zákona ě. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízeni),ve
znění pozdějších předpisů (dále jen

o obcích"), zákona é.25012000 Sb., o rozpoětových'pravidlech
nr.rni.h Ázpočtů,ve znění
"zákon
-pravidtech
PozdějŠÍchPředPisŮ (dále jen ,,zákon o rozpoětbv;lch
územníchrozpočtů.,)poskytuje
PoskYtovatel Přijemci dotaci ve výši a na úěel ŮveOený v e'tannlr. této smlouvy
a příjemce tuto dotaci
přijímá.

CIánek II.
Výše dotace a její účel
Přfiemcije poskytována v roce2020

a) účelovádotace

ve

poskytovatele ve výši:
fotbalové sezóny 2020

formě neinvestičních finančníchprostředků
8^0:0_00,-Kč (s lovy : osmdesát tis

sc

stanovice.
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článek III.
Způsob poskytnutí dotace
Dotace bude Příjemci Poskytnuta jednorázově do 15 tikalendářních dnů
od uzavření této smlouvy a to
formou bezhotovostního Převodu na jeho bankovní účetuvedený v záhlavítéto
smlouvy, variabilní
sYmbol 49750704. Dotaceje poskytována jednorázově s povinností nártrdrého
vyúčtování
.

článek IV.

Zál<Iadní povin nosti
1.

p

říj em ce

Příjemce se zavazuje zejména:
- naprovoz a ěinnost fotbalového klubu
- platby rozhodčíma FAčRU, platby zaúhradupřestupů a hostování
hráěů
- nalzuy fotbalové plochy (PHM, provoz sekačky na tiávu a křovinořezu,
hnojení)
- elektrickou energii v kabinách
- údržbakabin
- nákup sportovního a technického vybavení
- nákup cen na turnaj

-ú&žbatechniky

,,

Příjemce se zavazuje dodržet lhůtu dokončenírealizace projektu do 30.1 1.2019.

3. Příjemce je Povinen pouŽÍt poskytnuté finanění prostředky qýhradně k účelu
uvedenému v článku
II. této smlouvy a vyČerpal je nejpozději do 30.11.ZOZO priŠtuSnéhoroku. Tyto prostředky

nesmí

PoskYtnout jiným Právnickým nebo fuzickým osobám, pokud nejde o úhraáy spojené s realizací
Projektu, na který byly poskytnuty. Poskytnuté fina-nčníprostředky nel|e'póužít na dary,
PolroŠtěnÍ,mzdY pracovníkůnebo funkcionářů příjemce či iříjemce Šamotnéhá,penále, úro11}
z úvěrů,náhrady škod, pojistné, pokuty apod.

je povinen

uvádět při veškeré veřejné prezentaci projektu údaj o tom, že je projekt
realizován za finanění podpory poskytovatele (např, zveie;ňenim lo§a poskytovatele nebo
informacÍ, Že se akce koná za finančníhopřispění poskytovaiele apod.)i rrijemóe
odpovidá za

4. Příjemce

sPrávnost loga poskytovatele, uvedeného na propagaěních materiálecú i bannerech.

5. O uŽití PoskYtnu!ých finančních prostředků (dotace) vede příjemce samostatnou průkaznou účetní
evidenci.

je Povinen provést a předložit závěreěné vyúčtovánídotace, a to nejpozději do
15.12.2020, resP. do dne ukončenísmlouvy. Při vyúčtovánípředloži příjemce originály"nebo
Úředně ověřené kopie účetníchdokladů (pokud příjemce preálozi origináty účetníóhdóktadt,
budou na jeho Žádost po ověření příslušným odbórem viáceny; u" q;si- poskytnuté dotace,
dokládajících její použití, Ke každémuúěetnímu dokladu musí být dotozen aoitad o jeho úhradě
(bankovní výPis či pokladní doklad). Zálohová platba.. n"pouážu.le za podklad kzávěrečnému
vyúčtovánídotace jako uznatelný výdaj.

6. Příjemce

1

z dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději do termínu
PředloŽení závěrečnéhovyúčtovánídotace, uvedeném v článku IV. odŠi.6, a to formou
bezhotovostního převodu na účetposkytovatele vedený u Československá obchodní banka pod
,
variabilním a specifickým symbolem uvedeným v č1. III. této smlouvy.
NevYČerPané finanČníprostředky
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8.

Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanění prostředky na výše uvedený úěet, jestliže
odpadne Úěel, na který je dotace poskytována, a to do 15 dnů ode dneo kdy se příjemce o této
skuteěnosti dozví.

9,
10.

Před vrácením nevyčerpaných finančníchprostředků podle odst. 7, 8 tohoto ělánku zpět na účet

poskytovatele je příjemce povinen o této skuteěnosti informovat poskytovatele.

V případě, že bude příjemce provádět platby fýkajícíse dotace formou bezhotovostního převodu,
operace provádět pouze zúčtll,na kteqý byly finančníprostředky poskytnuty

je povinen tyto

(uveden v záh|aví smlouvy),

11. Příjemce je povinen postupovat v souladu s pravidly.
12.

Je-li příjemce plátcem dané zpřidané hodnoty, a pokud má u zdanitelných' plnění přijarých

v souvislosti s financováním daného projektu nárok na uplatnění odpočtu dané zpřidané hodnoty
v plné qýši, krácený nebo v poměrné výši, nemůžeuplatnit v závéreěném vyúčtovánítuto výši
nároku na odpočet daně z přidané hodnoty jako uznatelný výdaj.
13. Příjemce

je povinen průběžně informovat poskytovatel o všech zménách, které by mohly při

vymáhání zadržených nebo neoprávněně použi!ých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele
nebo dobytnost jeho pohledávky. Příjemce je zejména povinen oznámít poskytovateli do 10 dnů
ode dne, kdy došlo k události, skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův
(zřizovatelům) zánik, transformaci, sloučeníěi 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 ě.
13712006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, je povinen dále postupovat
při qýběru dodavatele podle tohoto zákona.

ClánekV
kontrolní ustanovení

1. V

souladu se zákonem é.32012001Sb., o finanění kontrole ve veřejné správě a o změně někteqých
zákonŮ (zákon o finanění kontrole), ve znénípozdějších předpisů a zákona č. 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.

2.

Příjemce je povinen v rámci výkonu kontrolní činnosti dle odst. l tohoto článku povinen ve
lhŮtách stanovených poskytovatelem předložit kontrolním orgánům poskytovatele k nahlédnutí
veškeré úěetní záznamy ťýkajici se dané dotace.

čtánekvI

Důsledky porušenípovinností příjemce

1. Jestliže příjemce nesplní některou ze svých výše uvedených povinností, popř. porušíjinou
povinnost nepeněžitépovahy vyplývajícíz této smlouvy (vyjma ě1. IV odst. 6), považuje se toto

jednání za porušení rozpoětové kázné ve smyslu ustanovení § 22 zákona o rozpoětových pravidlech
Územních rozpočtů.Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22
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z,á\ona o rozpoČtových pravidlech územníchrozpoětů odvod za porušení rozpoětové kázně ve
výši
2,5 Yo (slovY: dva a půl procent) z dotace specifikované v čl. II. této smlouvy, do rozpoltu
poskytovatele.
2.

Pokud Příjemce neprokáŽe zpŮsobem stanoveným v ěl. IV. odst. 6. použitífinaněních prostředků
v souladu s Čl. IV. odst. 3, popř. použije poskytnuté prostředky (piípadně jejich ěást) k jinému
ÚČelu, než je uveden v článku II. této smlouvy, považují se
b/to p.o.ir.dky (při§adně jejícn 8as9 ra
Prostředky neoprávněně použitéve smyslu ustanovení § 22 zákona o .oŽpóčtovýóň pravidlech
Územních rozpočtŮ. Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladŮ s ustánoven im 22
§
zákona o rozpoČtových pravidlech územních rozpočtůodvod za porušení rozpočtové kázně do
rozpočtu poskytovatele.
Pokud Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle čl. IV, odst. 8, 9 této smlouvy,
PovaŽuje se toto jednání za zadrženípeněžních prostředků ve smyslu ustanovení § 22 zákona o
rozPoČtových pravidlech Územních rozpoětů, Příjemce je v tomto případě pouin"n provést
v souladu s ustanovením § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtůodvod
z porušení rozpočtovékázně do rozpočtu poskytovatele.

4. VeŠkeréplatby

jako důsledky porušenízávazkú provede příjemce formou bezhotovostního převodu

na účetéislo 4227341l0l00, vedený u Komerční banky a.s., poboěka Karlovy Vary.

cl. vII.

Ukončenísmlouvy
Smlouvu lze zrušit nazákladé písemnédohody smluvních stran nebo výpovědí.

1.

2,

Kterákoli smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez ud,ání důvodu.
Výpovědní lhŮta činí30 kalendářních dní a poěíná běžet 1. dnem následujícím po dni doručení
výPovědi druhé smluvní straně. V případě pochybností se má zato, že výpověď byla doručena 5.
dnem od jejího odeslání.

článek VIII.
závérečná ustanovení
l. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s pravidly
fi

nančnímiprostředky řídit.

2. Příjemce

je povinen bez

a

bude se jimi při hospodaření s poskytnu|ými

zbytečnéhoprodlení písemně informovat příslušný odbor ojakékoliv

změně v Údajích uvedených ve sm|ouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které mají nebo
by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle této smlouvy.

3. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy, dotačníhotitulu
a výše poskytnuté dotace.

4. Pokud tato smlouva či zvláštní obecně závazný předpis nestanoví jinak, řídíse vztahy dle této
smlouvy přísluŠnýmiustanoveními zákona é. 50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů a ě. 8912012 Sb., občanský zákoník.

5. Tato smlouva nabývá platnosti a úěinnosti podpisem smluvních stran
stejnopisech, znichž jeden obdržípříjemce a jeden poskytovatel.
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6, V PříPadě, Že se některá ustanovení této smlouvy stanou
neplatnými nebo neúěin nými, zůstává
Platnost a ÚČinnost ostatních ustanovení této smlouvy zihováná. Smluvní strany
se zavazují
nahradit takto nePlatná nebo neúČinnáustanovení
ustanoveními jejich povaze nejbližšími
přihlédnutím
s

7' O

k vůli smluvních stran dle předmětu této smlouvy.

PoskYtnutí dotace

a uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodlo zastupitelstvo obce Stanovice

Usnesení č.2l1l2t2020 ze

Ve Stanovicích dne 11.5.2020

dne

5.5.ž020

Ve Stanovicích dne 11,5.2020

W,

,4 l
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