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VEŘEJNOPRÁVXÍ SMLOUVA
o poskytlrutí programové dotace zrozpočttt obce Stanovice
(dále jen ,,stnlouva)

smlouva se uzav írá mezi:

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

ICO:

00254975

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

Subjekt :
Dolnodražovský okrašlovací spolek - DDOS z.s.
Bydliště/Sídlo : Dražov 29, Stanovice 360 01

tČo

:

Telefon.

fax:

Zastoupený:

09831207
608826757

Ondřej Pavelka, Antonín Šnajdr
Bankovní spojení: Komerčníbanka a.s.
Císlo účtu:123-377 4310217 l0100
(dále jen ,,příjemce")

'

článek I.

obecné ustanovení

Ve smyslu zákona ě.

12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znéni pozdějších předpisů (dále jen
,,zákon o obcích"), zákona ě, 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpoětů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o rozpoětových pravidlech územníchrozpočtů")poskytuje
poskytovatel příjemci dotaci ve výši a na účeluvedený v ělánku II. této smlouvy a příjemce tuto dotaci
přijímá.

článek II.
Výše dotace a její účel
Příjernci je poskytov árla v roce 202|

a)

ÚČelová dotace ve formě neinvestičlrích finančníchprostředků z rozpočtu
Poskytovatele ve výši: 20.000,-Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) na: obnovu
zvoničky a úpravu u altánu

Strana

l

(celkern 5)

Evidenčníčíslosmlouvy

:5

l202l

článek III.

Způsob poskytnutí dotace
smlouvy, a to
15 ti kalerrdářních dnů od uzavření této
Dotace bude příjemci poskytrruta jednorázově do
variabilrrí
smlouvy,
této
účetuvederrý v záh|avi
formou bezlrotovostního převodu na jeho bankovní
vyúčtování,
s povinností následného
syrnbol 49753550.ootacó je poskytována jednorázově

čHnek Iv.

Zák'raďní povinnosti

p

říj emce

1. Příjemce se zavazuje zejména:
- náklady spojené s

akcemiv roce 2021 - nákup materiálu

2. Příjemce se zavazujedodržet lhůtu dokon

ěeni realizace projektu do 30,11,2021,

výhradně k úěelu uvedenému v článku
3. příjemce je povinen použítposkytnuté.finanění prostředky
1,2021pri,tusneno roku, Tyto prostředky nesmí
II. této smlouvy a vyěerpat je nejpozdlji á"-go.r
oroua., pokud nejde o úhrady spojené srea|izaci
poskytnoutjiným právnickým n"uo tyJi.řým
-eosr<ytnuté
finanění proitředky nelze použítna dary,
projektu, na který byly poskytnulr.
či príjemce samotného, penále, úroky
pohoštění, mzdy pracovníkůnebo. r*t"iárár,i příjemce

) úrrě.ů,náhrad} škod, pojisthé, pokuty apod,

projektu ú,daj o tom, že je projekt
4. příjemce je povinen uvádět při veškeré veřejné ptezentaci
(např,, ,veieiňěním l9gu^,lo,kytovatele l"bo
realizován za ťtnanéni podpory poskytovatele
poskytovaiele apod.), Příjemce odPovídá za
přispění
informací, že se akce kóná za i,nunoníno
materiálech i bannerech.
správnost rogu porkytouu,.t", uvedeného na propagaěních

příjemce samostatnou průkaznou účetní
5. o užitíposkytnudch finaněních prostředků (dotace) vede
evidenci.

a to nejpozději do
povinen provést a předložit závéreénévyúětovánídotace,
při vyúčtóvánípředloži qrij9m9e originály nebo
do dne ukoněení .,nlouuy,
-r.opi"
l5.I2.202|, resp.
Úěetních dokladŮ'
ne"tních doklaári 1pátua príjemce preálozi originálY
úředně ověřené
dotace,
poskytnuté
výŠi
ve
vráceny)
budou na jeho žádost po ověření přísluĚným odborem
jeho
úhradě
o
doklad
doložen
b;it
musí
dokládajících její použití. Ke každé.urre"tni*u dokladu
(bankovnívýpisěipokladnídoklad).Zálohováplatbasenepovažujezapodkladkzávěrečnému
vyúčtovánídotace jako uznateLný výdaj,

6. Příjemce

1.

8.
g.

je

povinen vrátit nejpozději do termínu
Nevyěerpané finančníprostředky z dotaceje příjemce
IV, odst, 6, a to formou
předložení zaucreenenó vyúčtovánídotace," uv"áeném v ělánku
pod
u. československá obchodní banka ,
bezhotovostního převodu na úěet poskýtovatele vedený
variabilnímu,p""ifi"k;;msymbolemuvedenýmvě1.III.tétosmlouvy.
účet,jestliže
příjemce je rovněž povinen vrátit poskynuté finaněnj prostředky na výše uvedený
15 dnů ode dne, kdy se příjemce o této
odpadne účel,na který je dotace po.k}láuaou,,B to §o
skutečnosti dozví.
na úěet
před vrácením nevyčerpaných finaněních prostředků podle odst. 7, 8 tohoto ělánku zpět
poskytovatele,
poskytovatele je příjemce pouinen o této skuteěnosti informovat
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10' V PříPadě, Že bude
Příjemce provádět platby ťýkajícísedotace formou bezhotovostního
převodu,
je povinen tyto operace provádět pouze
Žú8t,"nukteý byly finančníprostředky poskytnuty
(uveden v záhlaví smlouvy).
11. Příjemce je povinen postupovat v souladu
s pravid|y,

12' Je-li Při|emce Plátcem dané zPřidané
.hodnoty, a pokud má u zdanitelných plnění přija!ých
v souvislosti s financováním daného projektu
v Plné výŠi,krácený nebo v
"á.9t "! ffinění odpoět, aanc zpřidanéhodnoty
PoměnlŮ výši,
,nemůž" "pár"i1 u. závěrečném vyúčtovánítuto výši
nároku na odpočet daně zpřidané hodnoty jako
urnut"ii;i ,va^:
13' Při|emce je Povinen
PrŮběŽně informovat poskytovatel o všech změllách, které
by mohly při
vYmáhání zadrŽených nebo neoPrávněně pouzity"t-,p.".i."att
dotace zhoršit jeho pozici věřitele
nebo dobYtnost jeho,Pohledávky Příjemóe
;" i"J*ár" ;"; inen oznámit poskytovateli do 8 dnů
ode dne, kdY doŠlok události, skutónosti,"kt9rĚ
ieuo molrou mít^zanásledek příjemcův
(zřizovatelům) zánik, transformaci, sloučeáí
','aii
ei ,pivřrri'Š;inlr,
subjektem, změnu statutárního
orgánu příjemce apod.

14'

Příjemce

je Povinen zajisíit
Při

přeměně právnické

osoby, aby prtvaa povinnosti ze smlouvy
PřeŠlY na nástuPnickou Právnickou osobu neuo poaai-Áá"rn
na utoneeni.rrouuy. Vpřípadě
zruŠeníPrávnické osoby s likvidací provede
pri;"r"" u|účiovaníke dni likvidace.

15' Je-li Příjemce veřejným

zad,avatelem nebo splní př(jemce definici
zadavatele podle zákona č.
13712006 Sb,, o veřejných zakázkách,
ve zněÁí poraÉ;si"l,předpisů, je povinen

dále postupovat

při výběru dodavatele podle tohoto
zákona.

*",,.:,Ti;§J,,on"ni
1.

V souladu se zákonem Č,32012001Sb., o finanění
kontrole ve veřejné správě a o změně některych
zákoni (zákon o finanČníkontrole), ie znění
pozdějších pr"jpi.t, a zákona ě.255/2012Sb.,
o
kontrole, kontrolní řád, je poskytovateiaotuÓ"
op.auner'-řJirt.olouut

dodržení podmínek, za
kteqých bYla dotace Postýtn,uta. Ťuto
kánt.oru ,.ytánauu.;i pou8r.ni zaměstnanci
poskytovatele a
členovépřísIušných orgaňů poskytovateĚ_
2.

přijemce

je povinen

v rámci

výkonu kontrolní ěinnosti dle odst. 1 tohoto
článku povinen ve
lhŮtách stanovených poskytovaiel"*
prĚJtozit kontrolním orgánům poskytovatele
k nahlédnutí
veškeré účetnízáznamy rýŘající se
dané dotace.
Článek VI
Důsledky porušenípovinností příjemce

]. JestliŽe Příjemce nesPlrrí některou
ze svých výše uvedených povinností, popř. porušíjinou
povinnost nepeněŽité povahy vyplývající
z této smlouvy 1ffia č], rV odst.
6), považuje se toto
jednání za PoruŠenírozPoČtové
kánlě vesmy.slu.ustarou."i
zákonao
rozpočtových
Óii
pravidlech
Územních rozPoČtŮ, Příjemce je v tomto
piípadě g*in"n p.*e., v souladu s
usta"noven ím § 22
zákona o rozPoČtových
PravidĚ"n
iorp"etů oauoá ru porušenírozpočtové
kázně ve výši
2'5 Yo (slovY: dva a
, Jotu". ,*;fiň;;řj Í,, lI. této smlouvy.
Půl procent;'ir.rniát
do rozpočtu
poskytovatele.

Pokud Příjemce neProkáŽe zPŮsobem
stanoveným v čl. IV. odst. 6. použitífinančních
prostředků
vsouladu sČl' IV, nd'.',,.3:
PoPř, Použ|e poskytnuté prostřeáky (případně jejich
část) kjinému
ÚČe|u' neŽ,ie uveden v Článku li.
teio .,rliouuy, považujise tyto
(případně jej
|rostředky
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ProstředkY neoPrávněně PouŽité ve smyslu ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech
Územních rozPoětŮ. Příjemce. je v tomtó případě povineň provést
v souladŮ s ustánoven im § 22
zákona o rozPoětových Pravidlech Územnícir rozpočtů
odvod za porušení rozpočtovékázně do

rozpočtu poskytovateIe.
-l.

Pokud Příjemce nesP|ní termín odvodu finančníchprostředků
dle čl. IV. odst. 8, 9 této smlouvy,
PovaŽuje se toto jednání za zadržerú peněžních prástředků ve smyslu ustanoverrí
§ 22 zákona o
rozPoČtových Pravidlech Územních rozpočtů,bříj.rn." je
v tomto případě povinen provést
v souladu s ustanovenlm § 22 zákona o rozpočtóvých pravidlech
úieÁnich 'rozpočtů odvod
z porušení rozpočtovékázné do rozpočtu poskytovatele.
VeŠkeréPlatbY jako dŮsledkY
Porušení závazků provede příjemce formou bezhotovostního převodu
na účetčíslo4227341l0100, vedený u Komerční banky
a.s., pobočka Karlovy Vary.

Cl. vII.
Ukončenísmlouvy
1.

smlouvu lze zrušit na základě písemrré dohody snrluvních stran
nebo výpovědí,

2.

Kterákoli smluvní strana je oprávněrta tuto smlouvu písemně
vypovědět bez udání důvodu.
výpovědní lhůta Činí30 kalendářníclr dní a počínábczétI
dnem následujícím po dni doručení
výPovědi druhé smluvní straně. V případě poóhybností se
má za to, že výpověd, byla doručerra 5.
dnern od jejího odeslání

,u#jffiT,I1l'"*",
l. Příjemce ProhlaŠuje, Že.se seznámil s pravidly abude
se jirni při hospodaření s poskytnu!ými
fi nančnímiprostředky
řídit.

2. Příjemce

je

Povinen. bez
prodlení písemně infomovat příslušný odbor o jakékoliv
změně v Údajích uvederrých.zbyteČneho
ve smlouváohledně_jeho osoby a o všech okolnostech,
které mají nebo
by mohly mít v|iv na plnění jeho povinností podló této
smláuvý.

3.

Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména),
adresy, dotačníhotitulu

a výše poskytnuté dotace.

4. Pokud tato smlouva

ČizvláŠtníobecně závazný předpis nestanoví jinak, řídíse vztahy
dle této
smlouvY PřísluŠnýmiustanoveními zákona t,.-sóotzóoq
Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů aě.8912012 Sb., občanský zákoník.

5.

Tato smlouva nabývá Platnosti a účinnosti podpisem
smluvních stran a je vyhotovena ve dvou
z nichž jeden obdržípříjemce a jeaerr po.tytouut"i.

stejnopisech ,
6,

7.

V PříPadě, Že se některá ustanovení této smlouvy,,stanou
neplatnými nebo neúčinnými zústává
Platnost a účinnostostatníclt ustanovení této smlouvy ,u"h;:;;:;;."ŠfiJi;':]iji; ,
se zavazují
nahradit takto nePlatná tlebo neúČinnáustanovení "
ustanoveními jejich povaze nejbližšími
s přihlédnutím k vůli smluvních stran dle předmětu
téil .;l;;;;.

o

PoskYtnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodlo zastupitelstvo
obce Stanovice
usnesením č.112/212021 ze dne 31.320i1
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Ve Starrovicích dne 19.4.2021

Ve Stanovicích dne 19.4.2021

\.

OBEC STANOVICE

O

360

lčo: 0o2

0í §tanovice

cÝ. al
54 975 Tel,: ssa szz

e-mail: starosta@obecstanoVice,

zzl

cz

'] ,,'

Strana 5 (celkem 5)

..e.,/..'*,.(.*
ijemce

vy :5 12021

