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Evidenční číslosmlouv

" "" ň ů,ť",il3,.1.1tJ.)j,§"T.!,P" H.y
(dálejen,,stnlouva)

y

:4Da2l

^

smlouva se uzavírá nrezi:

obec ;obec stanovice
Sí.9lo: Stanovice 44,360 0l Karlovy Vary

lCO:

002549'15

zastouperú Alicí kondelčíkovou , startlstkou obce stanovice
9qnkovni spoiení: KB a.s., pobočka Karlovy Vary
Císloúčtu:422734ll0t00
(dále jen,,poskyovatel")
a

Subiekt: Stáj Mirda

Byd$a6td]p- lllinky l38,3ó0 0l Karlovy Vary
T_eleíbn. tbx : ó0247505tl

tCO

22766243

Vgř
íku: L 6148 vede,ná
§egistl'ace Ye
Zastouperrý: ljc.'fe,reza BiŇrschmitová
Pankovrrí spoiení: Expobank CZ a.s,

u

Krajského soudu v plzni

Císlo účtu;5293l3l700/4000
(dále jen,,příjenrce")

obe§luÍi:I;".,,
VesmYslu zákornČ.12812000 Sb.,oobcíclr(obecní zíizeni),vezněnípozdějšíchpředpisů
(dále j:n
,,zák.o1oobcích").zákonač.25012000Sb.,orozpočtov}chpravidlechúzernnichrozpóčtů, vezni:ní
PozdějŠÍchPředPisŮ (dále jen ,,záko1lo rozpočtovýctrpráviatectr nzemnich rozpočtů..)poskytrrje

po.skytovatel přijemci dotaci ve výši a na

přijímá.

ir-eet

uvóaeni, v e rann ir. teto smlouvy a příjemóe'tuto doraci

Článek tI.
Výše dotace a její účel

Příjencije poskytovánir v roce 202l

a)

ve formě

'rteinvestičníclr

finaneních prosti.edků z rozpočtu
poskytovatelevevýši:35.000,-Kč(slovy:třicetpěttisíckórLir-Ěerr.i,.rr; na:Celirtlčttí
ťrČelovírdotace

p r0

v

0

z, spo rt.

ak

ce, k ro užky
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Evidenčni číslosmlouvy :41202|
Čtánek ltt,

Způsob poskytnutí dotace
smlouvy, v a riab ilní
Dotacebudepříjemciposkynutajednorázovědol5tikalendářníchdnůoduzaťenítétosmloulyato
jeho l,",r,""^i ,it,t uvedený v.zih1avitéto
pievodu-na
fotmou bezlrotovostního
DotLri'eje poskyóvana j"d;;;;';;"ě-,i",n,á,tinaslednéhovyúčtovúní
"

symbol 22.755243.

ČlánetIV,

Základní povinnosti příj emce

l.

Příjemce se zav azuje z,ejména"
- startovné, doprava
- přeprava
- 'máie.iar používanýpro sport

koní

_ ___,_.l^, ,{xí,
a výtrku děti

- soustředění

2.Příjemcesezavazujedodržetlhůtudokončenírealizaceprojektudo30.1'1.2021"
prostředky nesmí
3.Příjemcejepovinenpoužítposkynuté'-fllančníprostředkyvýh3dněkúčeluuvedenémuvčlánku
J;]b:il;b;órišrus^eňá roku, Tyto
ná;pozocji

"i**i,"
jl,/*uť-#ťtť*;il;ili§ďtť*tti+,'ffi

lI. této smlouvy
,,,,

"

nohoštčnÍ,mztyp

fi;;;;;hái

H{fi

h*ů*t

,lkod, pojistnó, pokuty apod,

logá PoskYtovatele nebo
4.Příjemcejepovinenuvádětpřiveškeréveřejnéprezentaciproiektuúdajotom,Žejeprojekt
p_or.r.vtouui.'i.'tnupr.
podpory
ttnanční
za
"u.r"lntni*
realizován
Plíjemce odpovídá za
uoÁaz,áfinančníhořffi;Ňtovateleapod,;,
akcc
žese
ercc h,
b
i
iníbrmací,
ilfi ffi ; ;ó h"";;;ó;g"en ích materiálech ann
n ost ro gu p oiffi
p rá v

s

5.oužitíposkytnutýchfinančníchprostředků(dotace)vedepříjemcesamostatnouprťrkaznouúčetní

evidenci'

,lozději

do
""J,xtal
nebo
6.Příjemcejepovinenprovéstapředložitzávérečnévyúčtovánídotace,atoneJÍ
pŤeJiozí příjemce originálY

v--r

15.12.202|,r.rp. Jo ď* ukončeni..t"Í;:přňvil-ár
dokladů
úředně ověřené t,opie ueemi.h

;,iginá
GJd;r"ij;;;;ř-áú
ie vi'si
vráceny)
oáuorem
rv

ú č etn

ích d okla dů,

poskytnuté dotace'

pri.)i,snym
Úhradě
budou na jeho ;á;;;;^;;!ř.ni
r.,r.ázoeá"ú;.","]íň;;"ňumusioviái*."doŘtadÓlet''o
závěrečnému
k
dokládajícícrrLúpl,rzr,Ť.
pratba se
(bankovní vypis !T pon"od g:!:9.zarŇua
lny v yoaJ,
vyúčtovánídotace jako uznate

""po,ážijáÁpodklad

,;;,;;J,
6, a to formou
1.Nevyčerpanéfinančníprostředky,z,dotacejepříj9mc,epovinenvrátitnejpozdějidotetmínu
,iuéa.ne,n u. 8t7nt,u tV, oáll
předložení ,á"!i.J;;i.l5,"viei"ía"r
obchodní banka , pod
bezhotovostníhá převodu ná

variabilním ,

úe .t

9",Ňou,n,r,a
p".uy"r"ři; ;;*ý_" této
smlouvy

,o,:iř,;Oň;fir;;ffi

rivedenýnn v čl, ilL

8.Příjemcejerovttěžpovinenvrátitposkynutéfinančníplo:tř:dkynavýŠeuvedenýú.čet,jestliže
on,, kdy se příjemce o této

o,.,,,]""Í,!+,il;;;;ó;řňffi;;;;"doi;;;ů;á"

odpadne
skutečnosti dozví,

g.

zpět na účet

před vrácenímlev_yčerparrý:h.|Ť:,*ť;h.pkii:ff*í,nn?ťfix|sulí;!,§,T,T.;ťnku
o te
poskytovatele je příjemce povlnen

Strarra 2 (celkem 5)

Evidenčníčíslosrrllouv y:41202l

l0' VPříPadě,ŽebudePř'Íjernceprovádětplatbytýkajícísedotaceformoubezhotovostníhopřevodu,

6#*lL?,1i#:fifffi:iá'etpá-ě)t8t",,,"ti.,ý
l

l.

Ěyly ri"*eni prostreáty po',ty,n",ý

Příjernce.je povinerr postupovat v soulaclu pravirlly.
s

12' Je-li Příjernce Plátcem
!a,ně v přidané hodnoty,_a pokud má u zdanitelných plnění přijatých
v souvislosti s ťinarrcováním
danóho projekru
v Plné výŠi,krácený nebo v
"aíót"'" "pi"'tn!ii odpoetu danězpriaane hodnoty
Porněrnévýii, nemůžeuplatnitv
záucrečném vyúčtováni tuto výši
nároku na odpočet daně z píiaane lrodnotyjako
;r;;iJ./;ýd"j, '

l3'

Příjenlce je Povinen
PrŮbčžně iníbrrnovatposkyovatelo
vYtnáhání z,adrŽenýcl'l rrebo rleoprávnelre p-ouziiých

všech změnách, které by rnohiy při
prosředkůdotacezhoršitjeho pozici věřitele
rrebo dobYtnost jeho Poh.ledávky. Příjernce je
,9;-e'"" pórir.i i)na-i, poskytov ate li clo 8 d n
ů
ode dne, kdydošlo k události, si<utečnosti, Ět*ď;;ji;'"ó;;;ř"
mit žanásledek pr,ijemcťrv
(zřizovatelŮrn) zánik,transformaci, sloučení
e i .pryáuii s;iffiiubjekteln,
ztněnu stáiutarn ího

orgánu příjernce apod.

l4'

PříjemcejePovinerrzajistitpřipřenrěněprávrrické9sob.y,

abyprávaa povinnosti ze smlouvy
V přípaclě

PřeŠlY na ni|tstuPnickou Prírvnickou osobu nebo poaut níu.ii,Íu'utonč"ní
smlouvy.
zruŠeni Právrrické osobY s likvidací provede příjernce
uyueiouerri'te dni likvidace.

'5'

veřejrrýnt zadavateleln nebo splni příjernce
definici zadavatele podle zákona č.
{"^-]i,tiY,emce
l37 /2006 Sb,, o veřejrrýchzakázkllclr, ve
znění d"r",Jějli;ňffit,1. povinen clále postupo
vat
při výběru

dodavatele pclclle ttllroto zákona.

Článet< V
kontrolní ustanovení
1.

V souladu se zákonem.Č,.3201200l Sb., o finarrčni_\,o,nqror_ev.evďejné
správě a o změně některých
zákonŮ(zákono finanČnÍ.kontrole),,e'rneÁÍ-pordějšíchpředpi.ďu'ratonu
č,255/20l2 Sb., o
kontroIe, kontrolní řácl, je poskyiovatel doiace
oprávněn

kontrolovat dodržení podmínek, za
kterych bYla dotace oosk}tnuta. Tuto kontroiu vykonávají
p""Ěrrrr rá-cstnanci poskytovatele
"' "

čl e n o v

2.

é p řísl tr šn ýc

lr

b

rgei

r:r

po

st<y;

il;

i

a

;.

Příjemce je Povinen v ramci výkonu kontrolní
činnosti dle odst.

lhŮtách s.tanoverr}chPoskytovatóle- pi,eariiit
v e šk e ré ú četni záznamy týkaj íc í s e
d ané d otac e.

D

l

tohoto článku povinen ve

ont.ÓŇ-orgi".r-p"rry,ovatele

k nahlédnutí

ůsledky o"."§jiffif Jiiností příjemce

1' JestliŽe Příjemce nesPlní některou ze svých výše
uvedených p_ovinností, popř, porušíjinou
Povinnost nePerrČŽitó Pov$r
icí
zíén
r,',-,r"""Y
r"yi.iu Ěr. rv odst. 6), p ovažu.je se to to
1r.n]waj
jednání za Porušenírozpoe tóvcjÉ
ilzně"vey1rvs|u urtuno'uJní§'zz|aroiui-išJidirrv'"?iravidlech
ÚzemnichrozPoČtŮ,PříjemceJ'e v tomto připaděpo_vinen;.o"ré";
souladu s ustanáven im § 22
zákona o rozPoČtovýclipraviáech arerŇcirirdč,ů

2,5

%o

rozpočtovék ázně ve výši
(slovY: dva a Půl Procent) z dotace sp'ecifikované
"d;;á;;pár5*i
u ěr. rr. této smlouvy, do rozpočtu

poskytovctcle.

2, Pokud pi'Íjemce neprokíŽezpŮsobem Stanoven:ýmY
č1.IV. odst. 6,použitifinzmčníchprostřeclků
v souladu s čl. IV. odst.3,pópř.použijeposkv.,rien,.".g.ň.yiprip"aně
jejich čásQ k jinému
ÚČelu, neŽje uvedetr v Článku'll.'teto smiouvý, pou-yjile^trío
jejich část) za
}t'rostrea§
@řipadně
ProstředkY neoPrávněně PouŽité ve smyslu uŠtanovení zzL*'Óná
o rozp očto vých p ra vid lec h
5
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ÚzemníchrozPoČtŮ.Příjernce.;'e v tomto případěpo,vinenprovéstv
souladu s ustanoven im § 22
zákona o rozPoČtových pravidlech územňícLrozioetďoáioá,áporuseni
rozpočtovékázně do
rozp očtu poskytov atele.

3, Pokud Příjemce nesPlní termín odvodu finančníchprostředků

dle čl. IV. odst. 8, 9 této sm louvy,
PovaŽ_qjesetotojednánizaz.a<]rženípeněmíchp.o.tr.dků".r."v.r, u.tunořn1
5-řzrauonoo
rozPoČtových Pravidlech
rozpočtli, ?řijemce ;e v'tomto případě povinen provést
^Územních
v souladu s ustanovením § 22 zákona o-ro,zpočtořých piavidiect
,i"e.inrcrr;;r;;;tů

z porušenírozpočtové kázně do rozpočfu pos§tovateĚ.

odvod

^

4, VeŠkeréPlatbYjako,dŮs|e{kY

Poru šenizávazkůprovede příjemce fotmou bezhotovostního převodu
na účetčislo 422'734ll0l00, vedený u Komerčnib*ty u,..,pótozu
Karlovy Vary.

čt. vn.

Ukončenísmlouvy

l. smlouvu lze zrušit na základě písernnédohody smluvních stran nebo
výpovědí.
Kterákoli smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět
bez udání důvodu.
VýPovědní lhŮta činí30 kalendáiní9h d{ a počináběž.it.on.rn náT.aqi.irn po
výPovfii druhé snrluvní straně. V případě pbchybností ," Áe"iii,ze vypoved"uyhoni áóiue eni
aorueena s.

dnenr od jejího odeslán í.

Článek VIII.
závérečná ustanovení
1.

|říjemce ProlrlaŠuje, Ž-e.se seznámil s pravidly a bude
firrančními prostředky říd it.

se

jimi při hospodaření

s poskytnutýrni

2. Příjemce je Povinen bezzb.ytečnéh.o prodlení
pí99mně informovat příslušný odbor o jakékoliv
změně v Údajích uvedených ve strrlouvě ohlednějeho osoby a o vše'ch
- - - okolnóstech, r.t".d11u;i n.uo
by mohly mít vliv na plnění jelro.povinnosti podie této smláuvy.

J" Příjemce souhlasí se zveř'ejnčním svého jména (obchodního jména),
adresy, dotačního titulu
a výše poskytnuté dotace.

4, PokudtatosmlouvaČizvláŠtrri obecnězávaminr.grirnestanoví jinak, řídíse vztahydle
této
smlouvY

PřísluŠnýnriustanovcními zákona'č'. 50Ó/2004 Sb., správní řád, vc zrrcnipozdčjších

předpisů a č.89/2012 Sb., občanský zákoník.

5, Tato smlouvanabývá.Platnosti.a.účinnostipodpisemsmluvních stran
stejnopisech, z nicM jeden obdržípříjemce a jeden poskytovatel_

a

je vyhotovena ve dvou

6, V PříPadě,

Že se některá ustanovení této snrlouvy stanou neplatnými nebo
neúčinnými, ztlstává
Platnost a ÚČinnost ostatnich ustanovení této imlouvy ,icnována. Smluvní ,t.uny *á zavazují
nahradit takto nePlatná rrebo neúčirrrráustanovení ustanoveními jejich poiurL
ne;bližšírni
s přihlédnutírn k vůli snrluvníclr stran clle předměru této
srnlouvy.

7, O PoskYtnutí dotacea uzavř'ení veřejnopravrtísmlouvyro4hodlo zasnrpitelstvo
obce Stanovice
usnesením č 1l2l2l2021 zedne 31.3.2021
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Ve Stanovicích drre 19.4.202I
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