Evidenčníčíslosmlouvy

:6

l202l

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o poskytlrutí programové dotace zrozpoětu obce Stanovice
(dále jen ,,smlouva)

smlouva se uzav írá mezl:

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

IČo: 0025497s

Zastoupený:

Alicí Kondelčíkovouo starostkou obce Stanovice
a.s.o pobočka Karlovy Vary

Bankovrrí spojerrí: KB

Čísloúčtu: 422734110100
(dále jen,,posky.tovatel")
a

Spolek Pomocné ruce
:
Bydliště/Sídlo : Kolová 97, Kolová
08775265
720766|62
Telefon.
Zastoupený: Marcel Kurfúrsto předseda spolku
Bankovní spojení: Poštovní spořitelna
Čísloúčtu: 0291975560/0300
Subjekt

tČo

fax:

(dále jen ,,příjemce")

Článet< I.

obecné ustanovení

Ve smyslu zákollač. 12812000 Sb., o obcích (obecrrí zíizení),ve znění pozdějších předpisŮ (dále jen

,,zákon o obcích"), zákona ě,25012000 Sb., o rozpočtových pravidlec|r územníchrozpoČtŮ, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen ,.zákon o rozpočtových pravidlecIr úlzemníchrozpočtŮ") poskytuje
poskytovatel příjemci dotaci ve výši a na účeluvedený v článku II. této smlouvy a příjemce tuto dotaci
přijímá.

článek tI.
Výše dotace a její účel
Příjemcije poskytována v roce

a)

202t

,

účelovádotace ve formě neinvestičnícli finarrčních prostředkŮ z rozPoótu
poskytovatele ve výši: 5.000,-Kč (slovy: pět tisíc korurr českých) na: letní příměstský
tábor, provoz spolku 202l
článek III.
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Způsob poskytnutí dotace
Dotace bude příjemci poskytnuta jedrrorázově do l5 ti kalendářních dnů od uzavření této smlouvy a to
formou bezhotovostního převodu na jeho bankovní účetuvederrý v zátiaví této smlouvy, variabilní
symbol 49753550. Dotaceje poskytována jednorázově s povinností následného vyúčtování
.

čtánet ry.
Základní povinnosti příj emce
1.

Příjemce se zavazuje zejména:
- náklady na letní příměstský tábor
- výtvarné a sportovní potřeby
- vánoční jarmark

přiZŠ Kolová

- mikulášská

-školní zájezdy

) Příjemce se zavazuje dodržet lhůtu dokoněení realizace projektu

do 30.11.2021.

3. Příjemce je povinen použítposkytnuté finančníprostředky výhradně k úěelu uvedenému v ělánku
II. této smlouvy a vyěerpat je nejpozději do 30.11.2021 příslušnéhoroku. Tyto prostředky nesmí

poskytnoutjiným právnickým nebo §lzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené srealizací
projektu, na kterlý byly poskytnuty. Poskytnuté finančníprostředky nelze použítna dary,
pohoštění, mzdy pracovníkůnebo funkcionářů příjemce či příjemce samotného, penáIe, úroky
z úvěrů,náhrady škod, pojistné, pokuty apod.

při veškeré veřejné prezentaci projektu údaj o tom, že je projekt
realizován za finanění podpory poskytovatele (např. zveřejněním 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 propagačníchmateriálech i bannerech.
5.

O užitíposkytnu|ých finančních prostředků (dotace) vede příjemce samostatnou průkaznou účetní
evidenci.

je

povinen provést a předložit závěreěné vyúčtovánídotace, a to nejpozději do
15,12.2021, resp, do dne ukoněení smlouvy. Při vyúčtovánípředloží příjemce originály nebo
úředně ověřené kopie účetníchdokladů (pokud příjemce předložíoriginály úěetních dokladů,

6. Příjemce

budou na jeho žádost po ověření příslušným odborem vráceny) ve výši poskytnuté dotace,
dokládajících její použití. Ke každémuúěetnímu dokladu musí b;ýt doložen doklad o jeho úhradě
(bankovní výpis či pokladní doklad). Zálohová platba se nepovažuje za podklad k závěreěnému
vyúčtovánídotace j ako uznatelný výdaj.
7.

8.

Nevyčerpanéfinančníprostředky z dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději do termínu
předložení závěrečnéhovyúčtovánídotace, uvedeném v ělánku IV. odst. 6, a to formou
bezhotovostního převodu na účetposkytovatele vedený u Ceskoslovenská obchodní banka , pod
variabilním a specifickým symbolem uvedeným v čl, III. této smlouvy.
Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finančníprostředky na výše uvedený účet,jestliže
odpadne úěel, na kterlý je dotace poskytována, a to do 15 dnů ode dne, kdy se příjemce o této
skutečnosti dozví.
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9,

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

PoskYtovatele je Přijemce povinen o této skuteěnosti informovat poskytovatele.

10, V PříPadě, Že bude Příjemce provádět platby ťýkajícíse dotace formou bezhotovostního
je Povinen tYto operace provádět pouze Žúitu,-nu který byly finanění prostředky převodu,
portytnutý
(uveden v záhlavi smlouvy).
11. Příjemce je povinen postupovat v souladu s pravidly.
12,

Je-li Příjemce Plátcem dané zpřidané
.hodnoty, a pokud má u zdanitelných plnění přijatých

v souvislosti s financováním daného proj.ektu nárok na uplatnění odpočtu aaÁe
zpriaane'noanoty
v Plné výŠi,krácený nebo v poměrné výši, nemůžeuplátnit v záv€reěném vyúěiování
tuto výŠi
nároku na odpočet dané zpřidané hodnotyjako uznatelný výdaj.
13, Přfiemce je Povinen prŮ,běŽně informovat poskytovatel o všech zménách,
které by mohly při
vYmáhání zadtŽe.ných nebo neoprávněně poúZiqých prostředků dotace zhoršit jeho
pózici ueÝit"te
nebo dobYtnost jeho Pohledávky. Příjemóe je Žejména povinen oznámit posťytovateli
do 8 dnů
ode dne, kdy doŠlokudálosti, skuteČnosti, které mají nebo mohou mít za následek
příjemcův
(zÍizovate|Ům) zánik, transformaci, slouěení či splynutí sjiným subjektem,
statutárního
orgánu příjemce apod.
"rněnu

14, Příjemce je Povinen zajistit při přeměně právnické osoby, aby

práva a povinnosti ze smlouvy
PřeŠlY na nástuPnickou právnickou osobu nebo podat návrh ná ukončenísmlouvy. V případě
zruŠeníPrávnické osoby,s likvidací provede přijemce vyúětování ke dni likvidace,

15, Je-li Příjemce veřejným zadavatelem nebo splní příjemce definici zadavatele podle
zákona č,
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění poza8jSich předpisů, je povinen
dále postupovat
při výběru dodavatele podle tohoto zákona,

článet V
kontrolní ustanovení
1,

V souladu se zákonem ě.32012001 Sb., o finančníkontrole ve veřejné správě a o změně někteqých
zákonŮ (zákon o finanění kontrole), ve znění pozdějších předpisu u )ákonu
ě. 255/2012 Sb., o
kontrole, kontrolní Íád, je poskytovatel dotaóe opiavněn kontrolovat dodržení podmínek,
za
kterlých bYla dotace poskytnuta. Tuto kontrolu vykónávají pověření zaměstnanci
páskytovatele a
členovépříslušných orgánů poskytovatele.

2.

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

článek VI

Důsledky porušenípovinností příjemce
1.

JestliŽe Příjemce nesPlní některou ze svých výše uvedených povinností, popř.
porušíjinou
Povinnost nePeněŽité povahy vyplývající z'této,rnl"iluy (uvj*u el. Iv oast. o), považuje se toto
jednání za Porušení rozpočtovékázné ve smyslu ustanoveni
§"2z ,akonuo .orpo'Jtáuých pravid|ech
Územních rozPoětŮ. Příjemce_ je tomto piípadě povinen
v souladu s ustanoven ím § 22
irovést
_v
rá\':^ o rozPoČtových pravidlech územníóh iorpo8tů odvoá za porušení rozpočtovékázně ve výši
2,5 Yo (slovY: dva a PŮl Procent) z dotace specifikovane v et. II. této .rnlouuy,
do rozpoětu
poskytovatele.
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pokud příjemce rreprokáže způsobem stanoveným v ěl. IV. odst. 6. použitífinaněních prostředkŮ
vsouladu-sěl. IV. odst.3, popř. použije poskytnuté prostředky (případně jejich ěást) kjinému
jejich ěást) za
účelu,nežje uveden v ělánku IL této smlouvy, považují se tyto prostředky (případně
rozpoČtových
o
zákona
22
ustanovení
Pravidlech
prostředky- neoprávněně použitéve smyslu
§
územnícť.orpóětů. příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22
zákona o rozpoětových pravidlech územních rozpočtůodvod za porušení rozPoČtovékázně do
rozpoětu poskytovatele.

pokud příjemce nesplní termín odvodu finančníchprostředků dle čl. IV. odst. 8, 9 této smlouvY,
považuje se toto jeánání za zadrženípeněžních prostředků ve smyslu ustanovení § 22 zákona o
iozpočiových právidlech územníchrozpoětů. Příjemce je v tomto případě povinen provést
v souladu s ustanovením § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozPoČtŮ odvod
z porušení rozpočtovékázně do rozpočtu poskytovatele.
4.

Veškeréplatby jako důsledky porušení závazktl provede příjemce formou bezhotovostního převodu
na úěet tisto +ZZll+1/0100, vedený u Komerění banky a.s., poboěka Karlovy Vary,

čt. vlI.
Ukončenísmlouvy
1.

2.

Smlouvtt lze zrušit na základé písernrré dohody smluvníclr stran nebo výpovědí,

Kterákoli smluvní strana je oprávrrěrra tuto smlouvtt písernně vypovědět bez udáni dťrvodu.
Výpovědní llrůta činí:orátenaarlrích drrí a počírrá běžet 1. drrem rrásledujícím po dni doruČení
výpovědi drulré smluvní straně. V případě pochybrrostí se má zato,že výpověd'byla dorLrčena 5,
dnem od jejílro odeslání.

článek VIII.
závérečná ustanovení
1.

příjemce prolrlašuje, že se seznámil s pravidly a bude se jimi při hospodaření s poskytnutými
fi nančnímiprostředky řídit.
zbytečnélroprodlení písemně infotmovat přísluŠnýodbor ojakékoliv
mají nebo
zrněně v ú?ajíchuvedenýclr ve srnlouvěohledně jelro osoby a o všech okolnostech, které
by mohly rnít vliv na plnění jelro povinností podle této smlouvy,

2. příjemce

je povinen bez

jména), adresY, dotaČníhotitulu
J. příjernce souhlasí se zveřejrrěním svého jmérra (obchodního
a výše poskytrruté dotace.
4.

5.

6.

pokud tato smlouva či zvláštní obecrrě závazný předpis nestanoví jinak, řídíse vztahY dle této
smlouvy příslušnýmiustanoveními zákona é,50012004 Sb., správní řád, ve zrrění PozdějŠÍch
předpisů a č. 8912012 Sb., občanský zákonik.

je vylrotovena ve dvou
Tato smlouva rrabývá platnosti a účinnqstipodpisery smluvníclr stran a
jeden
poskytovatel.
stejrropisech,znicrň jederr obdržípříjemce a
V případě, že se rrěkterá ustanoverrí této smlottvy stanou neplatnými nebo neúČinnými,zŮstává
plátrrost a účirrnostostatních ustanovení této sm|ouvy zachovátla, Srnluvní stranY se zavazu.ii
jejich Povaze nejbliŽŠÍrni
nahradit takto neplatná nebo neúčinnáustanovení ustanoveními
s přilrlédnLrtím k

vůli smluvníclt strarr dle předmětu této smlouvy.
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7.

Stanovice
poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodlo zastuPitelstvo Obce
usnesením č.1l2l2l2021 ze dne 31.3.202I

o

Ve Stanovicích dne 19,4.2021

Ve Stanovicích dne 19.4.2021

oBEc
o

$T,AN

soo 01 Stanovice čp.44
IČ: 002 54 975 Tel.: 353 972221
e-mall: matrika@obecstanovice.cz

'.

, ,'
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