Evidenční čís1osmlouvy

:2 12021

A
sMLouv
v EŘEJNopRÁvilí
zrozpoótu obce Stanovice
o poskytnutí programové dotace
(dále jen,,smlouva)

smlouva se uzav irá mezi,.

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

tČo: 00254975

Zastoupený: Alicí Kondelčíkovou, starostkou obce Stanovice
Bankovní spojení: KB a.s.o pobočka Karlovy Vary

Čísloúčtu: 422734tl0l00
(dále jen,,poskytovatel")
a

Subjekt : Tělovýchovná jednota Rekreačnísporty Kolováo spolek

Bydliště/Sídlo : Kolová 16,36214 Kolová

Telefon. fax:

7

7

4558393

tČo: 497 53 550

Registrace ve veřejném rejstříkú: L 181lvedená u Krajského soudu v

Plzni

Žastoupený: Monikou Sommerovou , statutární orgán
Bankovní spojerrí: FIO banka
Čísloúčtu: 230110325612010
(dále jen ,,příjemce")

článex I.
obecné ustanovení
(dále jen

Ve srnyslu zákol-taě. 12812000 Sb., o obcíclr (obecrrí zíízení),veznění pozdějŠÍchPředPisŮ
o rozpočtovýclr pravidlech územníclrrozpočtů,ve znění
,,záko1-1o obcíclr"), zákona č. 25012000 Sb.,
rozpočtů")poskytuje
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákot,t o rozpočtových pravidleclr územních
a příjernce tuto dotaci
smlouvy
poskytovatei příjemci dotacive výši a na ťrčeluvederi.ý v čiánku II. této
přijímá,

Čtánek II.
Výše dotace a její účel
Příjemci je poskytov ána v roce 2021

a)

formě neinvestičních firrančních prostředků z rozpočtu
poskytovatele ve výši: 25.000,-Kč (slovy: dvacet pět _tisíc korun českých) na:
úěelová dotace

.portouni vybavení

ve
j

cvičenía pohybovou aktivitu žen v tělocviČně a venku.
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článek III.

Způsob poskytnutí dotace
Dotace bude příjernci poskytnuta jednorázově do l5 ti kalendářrrích drrťr od uzavření této srnlouvY a to
formort bezlrotovostrrílro převodr_r na jeho bankovní účetuvedený v záh|aví této smlouvY, variabilní
symbol 4g'753550. Dotaceje poskytována jednorázově s povinnosíínásledného vyúČtovánÍ.

článek IV.
Základní povinnosti příj emce
1. Příjemce se zavazuje zejména:
- nákup sportovrrího vybavení

spoftovní pomůcky-cvičenía pohybová aktivita
- lrygienické prostředky ( roušky, respirátory, desinfekce)

-

2. příjemce se

zavazuje dodržet lhůtu dokončerrírealizace projektu do 30.1 1 ,2021.

3. příjemce je povinen použítposkytnuté finančrríprostředky výhradně k účeluuvedenému v Článku

tt, této smlóuvy avyčerpat je nejpozději do 30.11.2021 příslušnéhoroku. Tyto prostředky nesmí
poskytIrout jiným piávnickým nebo §lzickým osobárn, pokud nejde o úhrady spojené s realizací
p.o;et tu, ná Řtery byly poskytnuty. Poskytnuté finančníprostředky nelze pouŽÍt na dary,
poňoštění, ,nrdy pra"Óvníků nebo funkcionářů příjemce či příjemce samotného, perrále, Úroky
z úvěrů,rráhrady škod, pojistné, pokuty apod.

při veškeré veřejné prezentaci projektu Údaj o tom, Že je projekt
rcalizován za finančnípodpory poskytovatele (např. zveřejněnírn loga poskytovatele nebo
informací, že se akce koná za finančníhopřispění poskytovatele apod.). Příjemce odPovídá za

4. příjemce je povinen uvádět

správnost loga poskytovatele, uvedeného na propagačníchrnateriá|ech i barrnerech,
5.

o

užitíposkytnuQých finančních prostředků (dotace) vede příjemce samostatnou prŮkaznou ÚČetní
evidenci.

povinen provést a předložit závěreóné vyúčtovánídotace, a to nejPozději do
tŠ.n.zoŽt,iesp. do dne ukončenísmlouvy, Při vyúčtovánípředloží příjemce origirrály nebo
úředně ověřerré-kopie účetníchdokladů (pokud příjemce předloŽÍ originály ÚČetníchdokladŮ,
budou na jeho žádost po ověření příslušnýrn odborem vráceny) ve výŠiposkytnuté dotace,
jeho Úhradě
dokládajícíclr její použiti. r. kuzdé*u účetnímudokladu rnusí být doloŽen doklad o
závěreěnému
k
podklad
za
nepovažuje
platba
se
(bankovní ulrpiŠ oi pokladní doklad). Zálohová
vyúčtovánídotace jako uznatelný výdaj,

6. příjernce

1

8.

je

Nevyčerpanéfinanění prostředky z dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději do termínu
předloženízávěrečnéhó vyúčtovánídotace, uvedeném v článku IV. odst. 6, a to formou
bezhotovostrrího převodu nu ú,č"tposkytovatele vedený u Československá obchodní banka, Pod
variabilním a specifickým syrnbolem uvedeným v čl, III. této smlouvy,
příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanění prostředky na výŠeuvedený ÚČet, jestliŽe
odpadne úč"l,nu kteqý je dotace poskytována, a to do 15 dnŮ ode dne, kdy se příjemce o této
skutečnosti dozví.

Strana 2 (celkem 5)

Evidenčníčíslosmlouvy

9.

:212021

Před vrácením nevyčerpaných finarrčrrícliprostředků pod|e odst. 7, 8 tolroto ČlárrkU zPět rra ÚČet
poskytovatele je příjemce povinen o této skrrtečnosti informovat poskytovate|e.

10. V případě, že bude příjernce provádět platby týkajícíse dotace fonnou bezlrotovostnílro Převodu,
je'povinen tyto opóraie provádět pouze zúčtu,rra kteriý byly firrančrríprostředky poskytnutY
(uveden v záhlaví smlouvy).
11. Příjemce je povirren postupovat v sou|adu s pravidly.
12. Je-li příjemce plátcem ďané zpřidané hodnoty, a pokrrd má u zdarritelných plnění přijatých
v souvislosti s financováním darrélro projektu nárok na uplatrrěrrí odpočtu dallé z přidané hodnotY
v plné výši, krácerrý rrebo v poměrné výši, rrernůžeuplatrrit v závěrečrrém vyúČtovánítuto výŠi
rrároku na odpočet dat"Ě z přidané hodnoty jako uznatelný výdaj.
13. příjemce

je povinen průběžně informovat poskytovatel o všeclr změnách, které bY mohlY Při

vytnál"ál"i zadržerrých riebo neoprávrrěně použitýclr prostředků dotace zlroršit jeho pozici věřitele
,1"bo dobyt,rost jeiro pohledávky. Příjernce je zejrnérra povinen oznámit poskytovateli do 8 dnŮ
ode dne, kdy dós]o k události, skutečnosti, které mají nebo molrou mit za rrásledek příjerncŮv
(zíizovate|ťtm) zánik, transformaci, sloučeníči splyrrutí s jinýrn subjektem, zrněntt statrrtárnílro
orgánu příjernce apod.

14. příjernce je povinerr zajistit při přeměně právrrické osoby, aby práva a povinnosti ze smlouvY
preSly rra nástupnickou_ právnickou osobu nebo podat návrh na ukorrčenísmlouvY. V PříPadě
irušeníprávrrické osoby s likvidací provede příjemce vyúčtovárríke drri likvidace.

15. Je-|i příjemce veřejnýrn zadavatelem rrebo splní příjemce defirrici zadavatele podle zákorra Č.
137120ď6 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, je povirren dále postupovat
při výběru dodavatele podle tohoto zákona.

ČlánekV

kontrolní ustanovení
1.

2.

V souladu

se zákonem é,32012001 Sb., o finančníkontrole ve veřejné správě a o změně některlých

zákonů (zákon o finanění kontrole), ve znění pozdějšíchpředpisů a zákona é.25512012 Sb., o
kontrole, kontrolní řád, je poskytovatet dotace oprávněn kontrolovat dodrŽení podmínek, za
kte{ých 6yla dotace poskýtnuta. Tuto kontrolu vykonávají pověření zaměstnanci poskytovatele a
členovépříslušných orgánů poskytovatele.
příjemce je povinen v rámci výkonu kontrolní ěinnosti dle odst. l tohoto Článku povinen ve
urmach sánóvených poskytovatelem předložit kontrolním orgánům poskytovatele k nahlédnutí
veškeré úěetnízáznamy ťýkajícíse dané dotace.

článek vI

Důsledky porušenípovinností příjemce

l. Jestliže příjemce nesplní některou ze svých výše uvedených povinnostÍ, popř. poruŠÍjinou
povinnosi nepeněžitépovahy vyplývajícíz táo smlouvy (vy,jma ěl. IV odst, 6), povaŽuje se toto

jednání za poiušení roipoětwé kázně ve smyslu ustanovení' § 22 zákona o rozpočtových pravidlech
územních iozpoětů. Příjemce je v tomto připadě povinen provést v souladu s ustanovenim § 22
zákonao rozpočtových pravidlech územníchrozpoětů odvod za porušení rozpoětové kázné ve výŠi
2,5 oÁ (slový: dva a půl procent) z dotace specifikované v čl. II. této smlouvy, do rozPoČtu
poskytovatele,
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článek III.
Způsob poskytnutí dotace
Dotace bude příjernci poskytrruta jednorázově do l 5 ti kalerrdářníclr dnŮ od uzavření této smlouvY a to
formou bezlrotovostníiio převodr.rna jeho bankovní účetuvedený v záhlaví této smlouvY, variabilní
symbol 49753550. Dotace je poskytoválra .jednorázově s povinností následného vyúČtování
.

čtánet< IV.

Záklradní povi nnosti
1.

p

říj em ce

Příjemce se zavazuje zejména:
- nákup sportovního vybavení

- sportovní pomůcky-cvičenía pohybová aktivita
- hygienické prostředky ( roušky, respirátory, desinfekce)

Příjemce se zavazuje dodržet lhůtu dokonéenírealizace projektu do 30.1 1,2021,

1

,

v ělánku
3. příjemce je povinen použit poskytnuté finančníprostředky výhradně k Úěelu uvedenému
nesmí
prostředky
Tyto
II. této smlouvy a výěerpat'je nójpozději ao SO.rr.ZO21 příslušnéhoroku.
s realizací
poskytnout jiným piauni.tý. né-uo 6,Žictým osobám, pokud nejde o úhrady spojené
na dary,
p.o;"t tu, ná [t""ý byly poskytnuty. Poskytnuté finančníprostředky nelze použít

poňoštění, *"dy pracávníků nóbo funkcionárů příjemce
z úvěrů,náhrady škod, pojistné, pokuty apod.

4.

5.

či příjemce samotného, penále,

ÚrokY

je projekt
Příjemce je povinen uvádět při veškeré veřejné prezentaci projektu údaj o tom, že
nebo
realizován za ťtnanénipodpory poskytovatele (např. zveřejněním loga p.oskytovatele
za
informací, že se akce kóná za hnánOnino přispění poskytovatele apod.). Příjemce odPovídá
správnost loga poskytovatele, uvedeného na propagačníchmateriálech i bannerech,

o užitíposkytnu!ých

finančních prostředků (dotace) vede příjemce samostatnou prŮkaznou ÚČetní

evidenci.

povinen provést a předložit závéreénévyúětovánídotace, a to nejPozději do
tŠn.zoŽt, iesp. do bne ukončenísmlouvy. Při vyúčtovánípředloží příjemce originálY nebo
dokladŮ,
úředně ověřené kopie účetníchdokladů (pokud příjemce předloŽÍ originály ÚČetních
dotace,
poskytnuté
výši
ve
budou na jeho Žááost po ověření příslušným odborem vráceny)
jeho
úhradě
o
dokl{
dokládajícíóh její použiti. t<" kuzdemu účetnimudokladu musí b;ýt doložen
závěreěnému
k
(bankovní ulrňi, ei pokladní doklad). Zálohová platba se nepovažuje za podklad
vyúětování dotace jako uznatelný výdaj.

6. příjemce

7.

8.

je

do termínu
Nevyěerpané finanění prostředky z dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději
a
to formou
6,
odst,
IV,
článku
v
předioZeni závěrečnéhó vyúčtovánídotace, uvedeném
banka,
obchodní
Pod
bezhotovostního převodu ná úč"tposkytovatele vedený u Československá
smlouvy,
IIL
v
čl,
této
uvedeným
symbolem
variabilním a,peóifi"k;l,m
příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finančníprostředky na výŠeuvedený ÚČet, jestliŽe
příjemce o této
odpadne Íě"l, nu kierý je dotace poskýtována, a to do 15 dnů ode dne, kdy se
skutečnosti dozvi.
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9.

Před vrácením nevyČerpaných finančníchprostředků podle odst. 7, 8 tohoto článku zpét na
úěet
PoskYtovatele je příjemce povinen o této skuteěnosti informovat poskytovatele.

10. V PříPadé,Že bude příjemce provádět platby ťýkajícíse dotace formou bezhotovostního převodu,
je Povinen tYto operace provádět pouze z úětu,- na ktery byly finančníprostředky po.tytnut}
(uveden v záhlaví smlouvy).
11. Příjemce je povinen postupovat v souladu s pravidly,
12.

Je-li Příjemce plátcem daně zpřidané hodnoty, a pokud má

u zdanitelných plnění přijatých
v souvislosti s financováním daného projektu nárok na uplatnění odpočtu diné zpriaane^nóanoty
v Plné výŠi,krácený nebo v poměrné výši, nemůžeuplitnit v závěrečném vyúěiování tuto
výŠi
nároku na odpoěet daně zpřidané hodnotyjako uznatelňý 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 pózicivciitóte
nebo dobYtnost jeho Pohledávky. Příjemce je zejména povinen oznámií posřytovate|i do 8
dnů
ode dne, kdY doŠlo k události, skutečnosti, které mají nebo mohou mit za následek příjemcův
(zÍizovatelŮm) zánik, transformaci, sloučeníěi splynutí sjiným subjektem, změnu statutárního
orgánu příjemce apod.

14. Příjemce je Povinen zajistit při přeměně právnické osoby, aby ptáva a povinnosti ze smlouvy
PřeŠlY na nástuPnickou právnickou osobu nebo podat návrh ná ukoněení smlouvy. V případě
zruŠeníPrávnické osoby s likvidací provede přfiemce vyúčtováníke dni likvidace,

15. Je-li Příjemce veřejným zadavatelem nebo splní příjemce definici zadavatelepodle zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znénípozďéjšíchpředpisů, 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 některlých

zákonŮ (zákon

o finanění kontrole), ve znění pozdějšíchpředpisu u ,ákonu ě. 255/2012 Sb., o
kontrole, kontrolní řád, je poskytovatel dotace opiavnen kontrolovat dodržení podmínek, za
kteqich bYla dotace poskytnuta. Tuto kontrolu vykonávají pověření zaměstnanci póskytovatele
a
členovépříslušných orgánů poskytovatele,
2.

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

Důsledky
1.

n"."§jÍ;:Jioo.ti

příjemce

JestliŽe Příjemce nesplní některou ze svých výše uvedených povinností, popř. poruší jinou
Povinnost nePeněŽité povahy vyplývajícíz této smlouvy (vyjma el, rv odst. o), pouuzu;" ,J toto
jednání za Porušení rozpoětové kázně ve smyslu ustanovini
§"zz ,ákonuo .orpo'Jtáuých pravidlech
Úz,emních rozPoČtŮ. Přijemce, je
tomto
případě
povinen
|rovést v souladu s ustanoven ím § 22
_v
o rozPoČtových pravidlech územníchrozpočtůodvoá za porušení rozpočtovékázně
ve výši
7á\oYa
2,5 Yo (slovY: dva a pŮl procent) z dotace specifikovane v et. II. této .rnlouuy, do rozpoltu
poskytovateIe,
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2' Pokud

Příjemce neProkáŽe zPŮsobem stanoveným v čl. IV. odst. 6, použitífinaněních
prostředků
vsouladu sČl, IV, odst, 3,
PoPř. použije posřytnutJ p.o.ir.aty (případně jejich část) kjinému
ÚČelu, neŽ 1e uveden v ČlánkúIf, teto .rniouuy,
p"""J";i." §to prostředky (případně jejich část) za
ProstředkY neoPrávněně Použitéve smyslu-urtunou"ni-§''zz ,auona
o rozpočtových pravidlech
Územních rozPoČtŮ, Příjemce je v tomtó případě povineň
provést v souladu s ustanoven ím 22
§
zákona o rozPočtových
Praviálech územnícir rozpočtůodiod ,u po.uš"ni .o"páetoue kázně
do
rozpoětu poskytovatele.

J,

Pokud Příjemce nesPlní termín odvodu finančníchprostředků
dle čl. IV. odst. 8, 9 této smlouvy,
povaŽuje se toto jednání za zadrŽeni peněžních próstředků
ve smyslu ustanovení § 22 zákona o
rozPoČtových Pravidlech Územních iozpočtů.brí;"r." je
v tomto případě povinen provést
vsouladu Sustanovením § 22 zákona o rozpočtóvých
pravidlech úieáních rozpočtůodvod
z porušení rozpoětové kázně do rozpočtu poskytbvatele.

r''

VeŠkeréPlatbY jako důsledkY
Porušení závazků provede přil'emce formou bezhotovostního převodu
na účetěíslo 4227341l0l00, vedený u Komerění
banky ais., poboeku Ku.louy V;,y.

čl. vrr.

Ukončenísmlouvy
1.

smlouvu lze zrušit rta základě písemnédohody srnluvních
stran nebo výpovědí.

2.

Kterákoli smluvní strana je oPrávněIra tuto smlouvtt písernně
vypovědět bez udání důvodu.
výpovědní lhůta Činí30 ka|endářIrích dní a počíná béžet
L dnem následujícílnpo dni doručení
výPovědi druhé smluvní straně, V případě poóhybností
se má za to, že výpověd, byla doručena 5.
dnem odjejího odeslání

"u"fjÍffi,',l'j;*",

l. Příjemce ProhlaŠuje,Ž.e.se seznámil s pravidly abude
se jimi při hospodaření s poskytnu!ýrni
fi nančnímiprostředky
řídit.

2,

Příjemce je Povinen. bez
proclleIrí písemně informovat příslušný odbor ojakékoliv
,zbyteČnélro
změně v Údajích uvedenýclr ve smlouvěoh|edně jeho
osoby ao všech okolnostech, které mají nebo
by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podIÓ této

smlówy.

3.

Příjemce soulrlasí se zveřejněnírn svého jména (obchodrrího jrnérra),
adresy, dotačníhotitulu

a výše poskytnuté dotace.

4. Pokud tato smlouva Či zvláŠtníobecrrě závazný předpis
nestanoví jinak, řídíse vztahy dle této
sm|ouvy přísluŠnýmiustanovením zákona t,. sóotzóoq
Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů aě.89/2012 Sb., občarrský zákoník.

i

5.

Tato smlouva nabývá PlatIrosti a účinnostipodpisem smluvních
stran a je vyhotovena ve dvou
á j"69:n, poskýtouut.i.

stejnopisecl"l, z l"licl"lž jedelr obdržípříjernce
6.

V PříPadě, Že se některá ustatlovení této smlouvy stallou Ireplatnými
nebo neúrčinnými, zůstává
Platlrost a účinnostostatních ustanovení této srnlouvy ru"nZ*iriá. Š;ilri';;;;
se zavazují
nahradit takto nePlatná nebo neúČinnáustanovení ustanovetrími jejich
poyaze nejbIižšími
s přihlédnutím k vůli smluvních strarr dle předmětu
této srnlouvy,
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3,ť"",:i''#!:'ť;;;;;r3r"::;T::fJHoprávní smlouvy

Ve Stanovicích dne 19.4.2021

rozlrodlo zastupitelstvo obce stanovice

Ve Stanovicích dne 19,4,2021

/,(r,

poskytovatel

!*l

příjemce

o

360 01 §tanovlco čp.44
tóo; ooz B4 975 Tal,: 35g g72 221
.,mell; li§r§!lr@§b§cll!novl§e,el

'.
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