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Evidenčníčíslosmlouvy:1l202I

VEŘEJNOPRÁVXÍ SMLOUVA
o poskytriutí programové dotace z rozpoětu obce
(dále jen ,,smlouva)

smlouva se uzavírá mezi:

obec : obec stanovice

Sidlo:

ICO:

Stanovice 44,360 01 Karlovy Vary
002549'15

Zastoupený: Alicí Konde|číkovou, starostkou obce Stanovice
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Karlovy Vary
Císlo účtu: 422734110100
(dále

j

en,,poskytovatel")

a

Subjekt: Sportovní klub SC Stanovice
Bydliště/Sídlo : Stanovice 43,36001 Karlovy Vary
T_elefono fax:'l 1 4 5 5 8393

ICO:

49750'704
Registrace ve veřejném rejstříku: L 1664 vedená u Krajského soudu v Plzni
Zastoupený: Radek Langmaier, jednatel oddílu

Bankovní spojení: ČSOg a.s.
Císlo účtu: 25985579610300
(dále jen,,příjemce")

článek I.

obecné ustanovení

Ve smyslu zákonač. 12812000 Sb., o obcích (obecní zíízení),ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,zákon o obcích"), zákona č. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územníclrrozpočtů,ve znění
pozdějŠÍchpředpisů (dále jen ,,zákon o rozpočtových pravidlech územrrích rozpočtů")poskytuje
poskytovatel příjemci dotaci ve výši a ria účeluvedený v článku II. této smlouvy a příjernce tuto dotaci
přijíIná.

článek II.
Výše dotace a,její účel
Příjerncije poskytov ána v roce 202l

a)

ÚČelová dotace ve formě rreinvestičníchfinančníchprostředků z rozpoétu
poskytovatele ve výši: 80.000,-Kč (slovy;osmdesát tisíc korun českých) na: realizaci
fotbalové sezóny 2021 SC Stanovice.

Strana | (celkem 5)

Evidenčníčíslosmlouvv :I12021
článek III.
ZpŮsob poskytnutí dotace
Dotacebudepříjernci poskytrrutajednorázovědo l5ti kalendářníclrdrrůoduzavřenítétosmlouvyato
formou bezhotovostního převodu na jeho bankovní účetuvederrý v záhlaví této smlouvy, variabilní
sYmbol 49150704. Dotaceje poskytoválra jednorázově s povinností následného vyúčtování
.

článek ry.

Zák|adní povi n nosti
1.

p

říj emce

Příjemce se zavazuje zejména:
- na provoz a činnost fotbalového klubu
- platby rozhodčíma FAČRU, platby za úhradu přestupů a hostování hráčů
- údržbufotbalové plochy (PHM, provoz sekačky na trávu a křovinořezu, hnojení)
- elektrickou energii v kabinách
- údržbakabin
- nákup sportovního a technického vybavení
- nákup cen na turnaj

-ídržbatechniky
1

Příjemce se zavazuje dodržet lhůtu dokončeni realizace projektu do 30.11.2021.

3. Příjemce je povinen použítposkytnuté finančníprostředky výhradně k účeluuvedenému v ělánku
II. této smlouvy avyčerpat je nejpozději do 30.11.2021 příslušnéhoroku. Tyto prostředky nesmí

poskytnout jiným právnickým nebo fozickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené srealizací
projektu, na kterlý byly poskytnuty. Poskytnuté finančníprostředky nelze použítna dary,
pohoštění, mzdy pracovníkůnebo funkcionářů příjemce ěi příjemce samotného, penále, úroky
z úvěrů,náhrady škod, pojistné, pokuty apod.

4. Příjemce je povinen uvádět

při veškeré veřejné prezentaci projektu údaj o tom, že je projekt
realizován za ťtnanění podpory poskytovatele (např. zveřejněním loga poskytovatele nebo
informací, že se akce koná za finančníhopřispění poskytovatele apod.). Příjemce odpovídá za
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 závéreénévyúčtovánídotace, a to nejpozději do
15.12.2021, resp. do dne ukončenísmlouvy. Při vyúětování předloži příjemce originály nebo
úředně ověřené kopie účetníchdokladů (pokud příjemce předložíoriginály účetníchdokladů,
budou na jeho žádost po ověření příslušným odborem vráceny) ve výši poskytnuté dotace,
dokládajících její použiti. Ke každémuúčetnímudokladu musí být doložen doklad o jeho úhradě
(bankovní výpis či pokladní doklad). Zálohová platba se nepovažuje za podklad k závěreěnému
vyúětování dotace jako uznatelný výdaj.

6. Příjemce

1

Nevyčerpanéfinanění prostředky z dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději do termínu
předložení závěreěného vyúčtovánídotace, uvedeném v článku IV. odst. 6, a to formou
bezhotovostního převodu na účetposkytovatele vedenlý u Československá obchodní banka , pod
variabilním a specifickým symbolem uvedeným v ěl. III. této smlouvy.
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8.

Příjemce je rovrrěž povinen vrátit poskytnuté finančníprostředky rra výše uvederrý Účet, jestliŽe
odpadne účel,na který je dotace poskytovária, a to do 15 dnŮ ode dne, kdy se příjemce o této
skulečrrosti dozví.

9.

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

ÚrČet

10. V případě, že bude příjemce provádět platby !ýkajícíse dotace formou bezlrotovostního převodu,
je povinen tyto operace provádět pouze zúétu,rra ktery byly finančrríprostředky poskytnuty
(uveden v záhlavi smlouvy).
11. Příjernce je povirrerr postupovat v souladu s pravidly.
12. Je-li příjemce plátcern daně zpřidané lrodnoty, a pokud má u zdanitelnýclr plnění přijatých
v souvislosti s financovárrírn daného projektr_r nárok na uplatněrrí odpočtu dané z přidané hodrroty
v plrré výši, krácený rrebo v porněrné výši, rremůže uplatnit v závěrečnérn vyúčtovánítuto výŠi
nároku na odpočet daně z přidané lrodrroty jako uzrratelný výdaj.

je povirren

průběžrrě informovat poskytovate| o všech nnénách, které by mohly Při
vymáhání zadržertých nebo neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele
riebo doby.tnost jeho pohledávky. Příjernce je zejména povinen onlálnií poskytovateli do l0 dnŮ
ode dne, kdy došlo k události, skutečrrosti, které rnají nebo molrou mít za následek příjemcŮv
(zřizovatelům) zárrik, transformaci, sloučeníči splynutí s jiným subjektern, změnu statutárnílro

13. Příjernce

orgánu příjemce apod.

14. Příjemce je povirren zajistit při přeměně právnické osoby, aby práva a povinnosti ze srnlouvy
přešly na rrástuprrickou právnickou osobu nebo podat návrlr na ukončenísmlouvy. V PříPadě
zrušeníprávnické osoby s likvidací provede příjemce vyúčtováníke dni likvidace.

15. Je-li příjemce veřejrrým zadavatelem nebo splní příjemce definici zadavatele podle zákona Č.
13712006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, je povirren dále postupovat
při výběru dodavatele podle tolroto zákona.

článek V
I(ontrolní ustanovení
1.

2.

se zákonem č.32012001 Sb., o firrančníkontrole ve veřejrré správě a o změně některýclr
(zákorr
o finarrčníkontrole), ve znění pozdějších předpisťr a zákona ó. 25512012 Sb., o
zákonů
kontrole, kontrolrrí řád, je poskytovatel dotace oprávněn kontrolovat dodrŽení podmínek, za
kteqýclr byla dotace poskytnuta. Tuto kontrolu vykonávají pověření zaměstnanci poskytovatele a
členovépříslušných orgánťl poskytovatele,

V souladu

Příjemce je povinerr v rámci výkonu kontrolrrí činnosti dle odst. 1 tolroto článku Povinen ve
lhůtách stanovenýc|r poskytovatelem předložit kontrolrrírn orgánům poskytovatele k rrahlédnutí
veškeré účetnízáznamy qíka.iícíse dané dotace.

článek vI

Důsledky porušenípovinností příjemce

Jestliže příjemce rresplní některou ze svých výše trvederrýclr povinrrostí, popř. poruŠÍjinou
povintrost nepeněžitépovaliy vyplývajícíz této smlouvy (vyjma č1. IV odst, 6), povaŽuje se toto

jednání za porušení rozpočtovékázrrě ve smyslu ustanovení § 22 zákona o rozpočtových Pravidlech
úzernníclr rozpočtů. Příjernce je vtomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22
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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 rozpoětu
poskytovatele.
2.

Pokud příjemce neprokáže způsobem stanoveným v ěl. IV. odst. 6. použitífinaněních prostředků
v souladu s čl. IV. odst. 3, popř. použije poskytnuté prostředky (případně jejich ěást) k jinému
úěelu, než je uveden v článku IL této smlouvy, považují se tyto prostředky (případně jejich část) za
prostředky neoprávněně použitéve smyslu ustanovení § 22 zákona o rozpoětových pravidlech
územníchrozpočtů.Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovenim § 22
zákona o rozpočtoqých pravidlech územníchrozpoětů odvod za porušení rozpoětové kázně do
rozpoětu poskytovatele.

3.

Pokud příjemce nesplní termín odvodu finančníchprostředků dle čl. IV. odst, 8, 9 této smlouvy,
považuje se toto jednání za zadrženípeněžních prostředků ve smyslu ustanovení § 22 zákona o
rozpočtových pravidlech územníchrozpoětů. Příjemce je v tomto případě povinen provést
v souladu s ustanovením § 22 zákona o rozpoětových pravidlech územních rozpočtůodvod
z porušení rozpočtovékázně do rozpočtu poskytovatele.
Veškeréplatby jako důsledky porušení závazki provede příjemce formou bezhotovostního převodu
na úěet éislo 4227341l0100, vedený u Komerční banky a.s., poboěka Karlovy Vary.

Cl. vII.
Ukončenísmlouvy
1.

2.

Smlouvu lze zrušitnazákladé písemnédohody smluvníclr stran nebo výpovědí.

Kterákoli smluvní strana je oprávrrěna tuto smlouvu písemně vypovědět bez rrdání dťrvodu.
Výpovědní llrůta činí30 kalendářních drrí a počíná běžet 1. dnem následujícírn po dni dorrrČení
výpovědi druhé smluvní straně. Vpřípadě pochybností se má zaío,ževýpověd'byla doruČena 5.
dnem od jejího odeslání.

článek VIII.

závérečná ustanovení
1.

příjemce prohlašuje, že se seznáLnil s pravidly a bude se jimi při hospodaření s poskytnut}mi
finančními prostředky řídit.

2. příjernce

je

povirren bez zbyíečnéhoprodlení písemně informovat příslušný odbor ojakékoliv

změně v údajíchuvedených ve smlouvě olrledně jeho osoby a o všech okolrrostech, které mají nebo
by rnolrly rnít vliv na plnění jeho povinností podle této smlouvy.

3.

Příjemce souhlasí se zveřejněním svélro jména (obchodního jrnéna), adresy, dotačníhotitulu
a výše poskytnuté dotace.
nestanoví jinak, řídíse vztahy dle této
Sb., správní řád, ve znění Pozdějších
é,50012004
zákona
příslušnými
ustanoveními
smlouvy
zákoník.
předpisů aě.8912012 Sb., občanský

4. Pokud tato smlouva či zvláštní obecně zbvazný předpis

5. Tato smlouva nabývá platnosti a úěinnosti podpisem smluvních stran a je vyhotovena ve dvou
stejnopisech,znichž jeden obdržípříjemce a jeden poskytovatel.
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6.Vpřípadě,Žeseněkteráustanovenítétosmlouvystanouneplatnýmineboneúěin:ý:!::",::
zachována, smluvní strany se zavazuJl
platnost a úěinnost ostatních ustanovení této smlouvy
ustanoveními jejich povaze nejbližšími
nahradit takto neplatná nebo neúěinná ustanovení
,printoanutímkvůlismluvníchstrandlepředmětutétosmlouvy.

rozhodlo zastupitelstvo obce stanovice
7. O poskytrrutí dotace a lzavíeníveřejnoprávní smlouvy
Usnesení č. 1 t2 t2 12021 ze dne 3t.3.202I

Ve Starrovicíclr drre 19.4.2021

Ve Stanovicích drre 19.4.2021

příjemce

posk

otsEc sTANoVlc

@

goo 01 Stanovice

lČ:O0254975

čp,44

Tel,: 353 g72221
e-mail: matrika@obecstanovice,cZ
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