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Evidenčníčíslosmlouvy
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VEŘPJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o poskytnuti programové dotace zrozpočtu obce
(dále jen,,smlouva)

smlouva se uzav írá mezi:

obec : obec stanovice

Sidlo:

ICO:

Stanovice 44,360 01 Karlovy Vary
00254975

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

Subjekt : HipocentrumPá-Ja, z.s.
Bydliště/Sídlo: Stanovice 99,3600l Karlovy Vary
Telefon, faxz 7 77 67 4017

ICO:

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")

článek I.
obecné ustanovení
Ve smyslu zákonač. 12812000 Sb., o obcíclr (obecní zlízeni), ve znění pozdějších předpisů (dále jen

,,zákon o obcíclr"), zákona ě. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o rozpočtových pravidlech územníclrrozpočtů")poskytuje
poskytovatel příjernci dotaci ve výši a ria úrčeluvederrý v článku II. této smlouvy a příjemce tuto dotaci
přijímá.

článek II.
Výše dotace,a Její účel
Příjemcije poskytov

ána

v roce 202l

a) účelovádotace ve formě

neinvestiěních firrančních prostředků z rozpoótu
poskytovatele ve výši: 35.000,-Kč (slovy:dvacet tisíc korun českých) na činnost
v roce 202l Hipocentra Pd-Ja zs.
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čtánek III.
Způsob poskytnutí dotace
Dotace bude Příjemci PoskYtnuta jednorázově do l5
ti kalendářních dnů od uzavření této smlouvy a to
fonnou bezlrotovostního Převodu na jeho bankovní účet
uvedeItý v záhlavítétosmlouvy, variabilní
sYmbol 49750704, Dotaceje
PoskYtována jednorázově s povinností násteclného vyúčtování
.

zawaaniiilfi Í"lY;příjemce
1.

Příjemce se zavazuje zejména:
- na pomůcky pro děti
- krmení
- veterinární péče

2. Příjemce se zavazuje dodržet lhůtu dokon ěeni realizace
projektu do 30.11.2021.
3. PŤÍjemce je Povinen
PouŽÍt poskytnuté finančníprostředky výhradně k účeluuvedenému v článku
IL této smlouvY avYČerpat je nejpozději Oo, so.tt.zozt priúusného
roku. Tyto prostředky nesmí

poskytnoutjiným právnickým nebo
§'zickým osobám, pokud nejde o úhraáy spolene srealizací
Projektu, na kteqý bYly poskytnuty. loŠtytnutéfinanění prostředky nelze použít
na dary,
PohoŠtěnÍ,mzdY PracovníkŮ ne,bo funkcionářů příjemce ei prijemce Šamotnéhá,|enále, úroky
z uvérů,náhrady škod, pojistné, pokuty apod.

4. Příjemce je Povinen uvádět

při veškeré veřejné prezentaci projektu údaj o tom, žeje projekt
poskytovatele inapř.
ro§u po-.t}tovatele nebo
informacÍ, Že se akce koná za finaněniho přispění poskytovaiele
"u.i";ncnirn
apod.). příjemce odpovídá za
realizován

za finanění Podpory

správnost loga poskytovate|e, uvedeného na propagačníchmateriálech
5.

.

O u.Žití PoskYtnu!ých finanČníchprostředků (dotace) vede příjemce samostatnou
průkaznou účetní
evidenci.

je Povinen provést a předložit závěrečné vyúčtovánídotace, a to
nejpozději do
l5,t2,2021, resP. do dne ukonČenísmlouvy.. Při vyúčtóvánípředlo
příjemce originály nebo
ží
Úředně ověřené kopie účetníchdokladů
příjemce preátozi orijinály účeinichdokladů,
1pÓ.tua
budou na jeho Žádost Po ověření příslušným
odbórem vraceny; ve výši poskytnuté dotace,
dokládajících její PouŽitÍ. Ke každémuúěetnímu dokladu musí
být doložen doklad o jeho úhradě
(bankovní výPis Či Pokladní doklad). Zálohová platba
." n"pouážule za podklad k závěreěnému
vyúčtovánídotace jako uznatelný výdaj.

6. Příjemce

1

z dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději do termínu
předložení závěreěného vyúčtovánídotace, uveáeném u etanku
Iv. oaši, o, a to formou
bezhotovostního Převodu na ÚČet poskytovatele vedený u Československá
obchodní banka, pod
variabilním a specifickým symbolem uvedeným v čl. IIi. této smlouvy.

8.

Příjemce je rovněŽ povinen vrátit poskytnuté flnančni proslředky
na výše uvedený účet,jestliže
odPadne ÚČe|, na ktený je dotace poskýtována, a to do 15'ánů
Óa" a*, kdy se p.i;"."" o této
skutečnosti dozví.

9.

Před vrácením nevyČerpaných finančníchprostředků podle odst.
7, 8 tohoto článku zpět na účet
poskytovatele je příjemce povinen o této skutečnosti informovat
poskytovatele,

NevYČerPané finanění prostředky
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10. V případé, že bude příjemce provádět platby tykajici se dotace formou bezhotovostního převodu,
je povinen tyto operace provádět pouze zúétu,na ktery byly finanění prostředky poskytnuty
(uveden v záh|aví smlouvy).
11. Přfiemce je povinen postupovat v souladu s pravidly.

12. Je-li příjemce plátcem daně z přidané hodnoty, a pokud má u zdanitelných plnění přijatých
v souvislosti s financováním daného projektu nárok na uplatnění odpočtu dané zpřidané hodnoty
v plné qýŠi,krácený nebo v poměrné výši, nemůžeuplatnit v závěreěném vyúčtovánítuto výši
nároku na odpočet danězpřidané hodnotyjako 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 oznámit poskytovateli do 10 dnů
ode dne, kdy došlo kudálosti, skutečnosti, které mají nebo mohou mit za následek příjemcův
(zřizovatelŮm) zánik, transformaci, sloučeníči splynutí s jiným subjektem, změnu statutárního
orgánu příjemce apod.

14. Přfiemce je povinen zajistit při přeměně právnické osoby, aby ptáva a povinnosti ze smlouvy

přeŠly na nástupnickou právnickou osobu nebo podat návrh na ukoněení smlouvy. 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.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů, je povinen dále postupovat
při v}běru dodavatele podle tohoto zákona.

článek V
kontrolní ustanovení

1. V

souladu se zákonem č.32012001 Sb., o finanění kontrole ve veřejné správě a o změně někte4ých
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
kterlých 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. 1 tohoto ělánku povinen ve
lhŮtách stanovených poskytovatelem předložit kontrolním orgánům poskytovatele k nahlédnutí
veškeré účetnízáznamy !ýkajícíse dané dotace.

článek VI

Důsledky porušenípovinností příjemce
I. JestliŽe příjemce nesplní některou ze svých výše uvedených povinností, popř, poruší jinou
povinnost nepeněžitépovahy vyplývajícíz této smlouvy (vyjma čl. IV odst. 6), považuje se toto
jednání za porušení rozpočtovékázně ve smyslu ustanovení 22 zákonao rozpočtových pravidlech
§
Územních rozpočtů.Příjemce je v tomto,případě povinen provést v souladu s ustanovónim § 22
zákona o rozpočtových pravidlech územníchrozpoětů odvod za porušení rozpočtovékázně ve výši
2,5 Yo (slovy: dva a půl procent) z dotace specifikované v čl. II. této smlouvy, do rozpočtu
poskytovatele,

Pokud příjemce neprokáže způsobem stanoveným včl. IV. odst.6. použitífinančníchprostředků
v souladu s Čl. IV. odst. 3, popř. použije poskytnuté prostředky (případně jejich část) k jinému
Úěelu, neŽ je uveden v článku II. této smlouvy, považuji se
prostředky (případně jejich ěást) za
§rto
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prostředky neoprávněně použitéve smyslu ustanovení § 22 zákona o rozpočtovýclr pravidlech
územních rozpočtů.Příjernce je v tornto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22
zákona o rozpočtových pravidlech územníclrrozpočtůodvod za porušení rozpočtovékázrrě do
rozpočtu poskytovatele.

J.

Pokud příjemce rresplní termín odvodrr firrančrrích prostředků dle čl. IV. odst. 8, 9 této stnlouvy,
považuje se toto jednání za zadrženípeněžrrích prostředků ve smyslu ustanovení § 22 zákona o

rozpočtovýcli pravidlech územníclrrozpočtů.Příjemce je v tornto případě povinen provést
v sou|adu s ustanovením § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtůodvod
z porušení rozpočtovékázně do rozpočtu poskytovatele.

4. Veškeréplatby jako důsledky porr_ršenízávazků provede příjemce formou bezhotovostního převodu
rra úěet ěís|o 422134l /0l 00, vederrý u Komerční banky a.s., pobočka Karlovy Vary.

čt. vn.
UkončenísmIouvy

1.

Smlouvu lze zrušit nazákladě písemnédolrody smluvních stran nebo výpovědí.

2.

Kterákoli smluvní strana je oprávrrěna tuto smlouvu písernně vypovědět bez udárrí důvodu.
Výpovědní llrůta činí30 kalendářníclr dní a počíná běžet l. dnem následujícím po dni dorrrčení
výpovědi druhé smluvní straně. Vpřípadě pochybrrostí se má zato,že výpověd'byla dorrrčerra 5.
dnem od jejího odeslátrí.

Clánek VIII.
závérečná ustanovení
1. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s pravidly abude se jimi při hospodaření s poskytnu!ými
fi nančrrírn i

prostředky řídit.

2. Příjemce je povinen bez

zbytečnéIro prodlení písemně informovat příslušný odbor ojakékoliv
změně v údajíchuvedených ve smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které mají nebo
by rnohly rnít vliv rra plnění jeho povinností podle této smlouvy.

3, Příjemce souhlasí se zveřejněním svélro jména (obchodnílro jrnéna), adresy, dotačníhotitrrlu
a výše poskytrruté dotace.

závan"tý předpis nestanoví jinak, řídíse vztalry dle této
smlouvy příslušnýlniustanoveními zákona č. 50012004 Sb., správní řád, ve zrrění pozdějších
předpisů a ě. 8912012 Sb., občanský zákoník.

4. Pokud tato smlouva či zvláštní obecně

5. Tato sm|ouva nabývá platrrosti a účinnostipodpisem srnluvních stratt
stejrropisech , z nichž jeden obdržípříjemce a jeden poskytovatel.

a

je vyhotovena ve

dvou

6. Vpřípadě, že se rrěkterá ustanovení této.smlouvy stanou neplatnými nebo neúčinnými,zůstává
platnost a účinnostostatních ustanovettí této stnlouvy zachována. Srnluvní strany se zavazují
nahradit takto rreplatná rrebo neúčirrnáustanovení ustanoveními jejich povaze nejbližšími
s přihlédnutím k

vůli smluvních stran dle předrnětu této smlouvy.

7. O poskyttrutí dotace a uzavíeni veřejnoprávní smlouvy rozlrodlo zastupitelstvo Obce Stanovice
Usnesením č. 1,12 l2l2021, ze dne 31.3.202l
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Ve Stanovicích dne 19.4,2021

Ve Stanovicích dne 19.4.2021

/i-aá-Zrr-^!
CItsEC STAI,|OV|CE
@ soo 01 Stanorrice čp,44

poskr,,tovatel

975 Tel,: 353 972221
rnatíika@obecstaRovice,cz
e-maill

lČ: 0O2 54
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