Evidenčníčíslosmlouvy:

u2022

vEŘEJNoPRÁvľÍ SMtoUvA
o

poslqltnutí doĺace z ľozpočtu obce Pernink
(dále jen,,smlouva)

Smlouva se uzav írâ mezi:

obec Peľnink
T.G.Masaryka

Sídlo:

1, Pernink 362 36
00254878
nejsme plátci
Jitkou Tůmovou, starostkou obce

lČo:
DIČ:

Zastoupenâ:

Bankovní spojení
Komerění banka Karlovy Vary
Císlo účtu:
2520341/0100
(dále jen,,poskýovatel")
a
Subjektt
Ztlkonný zástupce:

Sídlo:

telefon, fax:

lČo:

DIČ:
Bankovní spojení:
Císlo účtu:
(dále jen,,příjemce")

LK Peľnink, z.s..
Maľtin Müller, předseda z.s.
Skolní Louka 364,36Ż36 Peľnink
608525354
63553

I

0

nejsme plátci DPH
Komeľění banka
35-8765030267 /0100

čHnet l.

Obecné ustanovení

Ve smyslu zźlkonaě.128/2000 Sb., o obcích (obecní zŕizeni), ve znění pozdějších předpisů
_ú"..nĺ"h

(dále jen
,zźlk9n o obcícho'), zálkona č,.250/2O0o Sb., o ľozpoětovýcľr
pľavidlech
.'o"póětů,
ve zniní
-pľavidlech
pozdějších předpisů (dále jen ,,ztlkon o rozpočtôv)ich
územníchrozpo8tů,,) posĘrtuje
poskýovatel příjemci dotaci ve výši a na úěel uvedený v ěiánku II. této smlouvy u pŕíi"-".tuto
dotaci
přijímá.

čHneľIl.

Výše dotace a její účel

Příjemci je poskytovánav roce2022

a) účelovádotace ve formě

neinvestiěních finaněních pľostředků z rozpoětll
poskýovatele ve výši: 150000'- Kč (slovy: jednostopadesátiisíc koľun českých) na:
pľovoz LK Peľnink, účastna závoťlech a spoľtovních akcích, úđľžbu
a
pľovoz |yźař. aľeálu, pořádání závodů a spoľtovních akcí.
Ctánek III.

Způsob poskytnutí dotacc
Dotace bude příjemci poskytnuta do l5 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy' a to formou
!!1ţotovostního převodu na jeho bankovní účetuvedený v zźhlavítéto smlouvy, ŕ-iubilnísymbol
00254878' Dotace je poskytována ve dvou platbách, a to k20.1.2022
20,i.2022 s povińností
^
následného vyúčtování.

čtánek IV.

Zá,kladni povĺn nosti

p

říjemce

1.

Příjemce se zavazuje zejména

23.

Přijemce se zavaztlje dodržet lhůtu dokončenírealizace pľojektLl d,o 30.ll.2022
je povinen použítposkytnuté finanění prostřeáky výhradně k účelu
uvedenému v ělánku
|-řijemce
II. této smlouvy a vyčeľpatje nejpozději do 30_l l.2022 prĺ'iusneľ'o roku. Týo pľostředky
nesmí
poskytnout jiným právnickým nebo
ţzickým osobám, pokud nejde o úhraáy spojené s iealizací
plnění, na kteľébyly poskytnuţ. Poskytnuté finančníprostředky nelze poutíi ná au.y, pohoštění,
mzdy pľacovníkłinebo funkcionářů přijemce či příjemce samotného, penále, ĺľót<ý z úvěrri,
náhľady škod, pojistné, pokuty apod.

4'

je povinen uvádět při veškeré veřejné pľezentaci projektu údaj o tom, že je pľojekt
realizován za finančnípodpory poskytovatele (např. zveĘninĺm loga poskytovatele
nebo
informací, že se akce konâ za finánčniho přispěni poskytovařele apod.)I Př'íjemóe od'povídźl
za

- dodľžetúčelposkytnuté dotace

Přfiemce

správnost loga poskytovatele, uvedeného na pľopagaěních materiálecń i banneľäch.

5' o užitíposkytnuých
evidenci.

finaněních prostředků (dotace) vede příjemce samostatnou pľůkaznouúčetní

6' ľří|eţÇeie Dovinen=nľovést îpředlgžit záYěľečnéwúčtovánídotace.
P

a to neinozděii do

úředně ověřené kopie účetníchdokladů (pokud příjemce pređlozĺorlgĺnäty úěetníóh
dókladů,
-u}isi"
poskytnuté dotace,
!uĺ9u na jeho žádost po ověření příslušným oäbó..* wáceny) u.
dokládajících její pouŽití. Ke každémuúčetnJmudokladu musí bý-dolozen ooitad jeho
o
úhľadÉ
(bankovní výpis či pokladní doklad). Záilohovźt platba ," n.pouážu;e za podklad
k závěrečnému
vyriětování dotace jako uznateLný výdaj.

7'

Nevyěeľpanéfinančníprostředky z dotaceje příjemce povinen vrátit nejpozději
do teľmínu
předloženízávěľeěného vyúětování dotace, uveđenémv článku IV. odši. 6,
a to foľmou
bezhotovostního
.převodu na účetposkytovatele vedený u Komeľčníbanky, Karlovy Vaţ,
ě.íJ.25Ż0341/0100, pod variabilním a specifickým symboljm uvedeným v ěl. nĺ.
ĺeto smlouvy.

8'

Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanění pľostředky na výše uvedený
úěet, jestliže
odpadne úěel, na kteľý je dotace poskýována, ato do 15 onů ode dne, kdy se příjemce
o této
skutečnosti dozví.

9'

Před vrácením nevyčerpaných finančních prostředků podle odst. 7, 8 tohoto ělánku
zpět na úěet
poskytovatele je příjemce povinen o této skutečnosti infoľmovat poskytovatele.

10' V případě, že bude příjemce provádět platby
ýkajíci se dotace formou bezhotovostního převodu,
j-e povinen ţrto operace pľovádět pou'e iú8tu,-nu
kteý byly Íinančníprostředky porLytnuty
(uveden v záthlaví smlouvy).
11. Příjemce je povinen postupovat v souladu s pľavidly.

12. Je-li příjemce plátcem daně z přidané hodnoţ, a pokud má u zdanitelnýclr plnění přijatých
v souvislosti s financováním daného pľojektu nárok na rrplatnění odpočtu aaÁe zprioane'noońoty
v plné ýši, kľácený nebo v poměľnévýši, nemůžeuplatnit v závěľečnémvyúětování tuto výji
nároku na odpočet daně z přidané hodnoţ jako uznatelný výdaj.
13. Přfiemce je povinen pľůběžněinfoľmovat poskytovatel o všeclr změnách, které by mohly při
vymëthâní zadrźených nebo neoprávněně použiých pľostředků dotace zhoľšit jeho pózici veřität"

nebodobytnost jeho pohledávky. Příjemce je zejména povinen oznámit poskýtovaieli do 10 dnů
ode dne, kdy došlo kudálosti, skutečnosti, kteľémají nebo mohou míi za nasledek příjemcův
(zŕizovateltlm) zánik, tľansformaci, sloučeníěi splynutí sjiným subjektem, změnu statutáľního
orgánu příjemce apod.

14. Příjemce je povinen zajistit při přeměně pľávnickéosoby, aby prâva a povinnosti ze smlouvy
přešly na nástupnickou pľávnickou osobu nebo podat návľh na ukončenísmlouvy' V případě
zľušenípľávnické osoby s likvidací provede přijemce vyúětování ke dni likvidace.

l5.

Je-li přijemce veřejným zadavatelem nebo splní příjemce definici zadavatele podle zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakźnkëlch,ve znění pozdějších předpisťr, je povinen dále postupovat

při

ţběru

dodavatele podle tohoto zŕtkona.

článek V
Kontľolníustanovení

l.

V souladu se zákonem č).32o/2OOl Sb., o finanění kontľole ve veřejné správě a o změně někteých
zákonů (zátkon o finančníkontľole)' ve znění pozdějšíclr předpisu u źźrkonuč,. 255/20|2 Sb., o
kontrole, kontľolní řád, je poskytovatel dotace oprávněn kontľolovat dodľženípodmínek, za
ktęĘŕch byla dotace poskytnuta. Tuto kontľolu vykónávají pověření zaměstnanci póskytovatále a
členovépříslušných oľgánů poskytovatele.

2.

Příjemce je povinen v ľámci výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto ělánku povinen ve
lhůtách stanovených poskytovatelem předložit kontrolním orgánům poskýovatele k nahlédnutí

veškeľéúčetnízźunamy ýkajícíse dané dotace'

článek VI
Důsledky poľušenípovinností příjemce

l.

Jestliže příjemce nesplní někteľou ze svých qýše uvedených povinností, popř. porušíjinou

povinnost nepeněžité povahy vyp|ývajicí ztéto smlouvy (vyjma el. ry odst. o), pouâzu.;"
r. toto
jednání za porušení ľozpočtovékázně ve smyslu ustanovâní
rźrkonuo
.o"poĺtor"ych
pľavidlech
ţ-2Ż
územníchrozpočtů.Přijemce je v tornto případě povinen pľovéstv souladď s ustanovôním 22
$
zttkona o rozpočtových pravidlech ťrzemních iozpoĺtůodvoâ za poľušenírozpoětové kázně
u" u1isĺ
5 % (slovy: pět pľocent) z dotace specifikované v čl. II. této smlôuvy, do rozioětu poskytovatele.

2. Pokud přijemce neprokáže způsobem stanoveným věl. IV. odst. 6. poutití finaněních pľostředků
v souladu s ěl. IV. odst 3, popř. použije poskýnuté prostředky (piípadně jejich ěástj k jinému
úěelu, neŽ je uveden v článku II. této smlouvy, považuji se
ţĺtopio.ir"äty 1pŕĺpaane ie.; l.cn ě,ast1 za
prostředky neopľávněně použitéve smyslu ustanovení 22 żźkonuo -.ożpôotovyóh pľavidĺech
ş
rizemních ľozpočtů'Příjemce je v tomto případě povineň pľovéstv soulađus ustanoven ím 22
Ş
zźlkona o rozpočtoých pľavidlech územníchrozpočtůodłod za porušenírozpoětové kázně
do
ľozpočtu poskýovatele.

3. Pokud příjemce nesplní termín odvodu finaněních pľostředků dle čl. IV. ođst.8, 9 této smlouvy,
povażuje se toto jednání za zadtženípeněžních pľóstředků ve smyslu ustanovení 22 zźlkona
o
Ş

ľozpočtoqŕchpravidlech Ĺlzemních ľozpočtťl.Příjemce je v tomto případě povinen
provést
v souladu s tlstanovením Ş22 zttkorla o rozpočtóvých pravidlech úżeńníchrozpočtů
odvod

z poľušenírozpočtovékázně do rozpočtu poskytovatele.

4'

Veškeréplatby jako dťlsledky porušeníztlvazktt pľovede př(jemce foľmou bezhotovostního
převodu
na účetěíslo 252034l/0100, vedený u Komeľčníbanky, poĹočka Karlovy
Vary.

cl. uI.

Ukončenísmlouvy

1.

Smlouvu lze zrušit rla základě písemné dolrody smluvníclr stľan nebo výpovědí'

2'

Kteľákoli smluvní_ strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání
důvodu'
Výpovědní lhůta činí30 kalendářních dní a počínábczei l. dnemîásledujícímpo
dni doručení
vypovědi druhé smluvní straně. V případě poôhybností se má za to, že výpővěd'
byla doľučena 5.
dnem od jejího odeslání
čIánek VIII.
ustanovení

Záłv ěreč.nâ

1' Příjemce pľohlašuje, že se seznámil s pľavidly abude
finančními pľostředky řídit.

se

jimi při

hospodaření

s poskýnuţmi

2' Přijemce je povinen bez

zbyteč,néhoprodlení písemně infoľmovat příslušný odbor o jakékoliv
změně v údajíchuvedených ve smlouvăohledně jeho osoby a o všech
ôkolnostech, kteľémají nebo
by mohly mít vliv na plněníjeho povinností podle této smlóuvy'

3' Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adľesy, dotaěního
titulu
a výše poskýnuté dotace.

4' Pokud

tato smlouva či zvláštní obecně zâvazný předpis nestanoví jinak, řídí
se vztahy dle této
sml9uvy příslušnými ustanoveními zátkona ĺ.-sooĺzooą Sb., správní řád, ve
znění

pozdějších

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

5' Tato smlouva

nabývá platnosti a účinnostipodpisem smluvních stran a je vyhotovena
ve dvou
a jeden poskytovatel.

stejnopisech, znichž jeden obdľžípřijemce

6' V

případě, že se někteľá ustanovení této smlouvy stanou neplatnými
nebo neúěin nými, ztlstźtvtl
platnost a úěinnoşt ostatníoh ustanovení této smlouvy zachovânâ.
Smluvní stľany se zavazuji
nahradit takto neplatná nebo neúčinnáustanovení ustanoveními jejich povaze
nejbližšími
s přihlédnutím k vůli smluvních stran dle předmětu této smlouvy.

7'

o

poskytnutí dotace
'a uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodlo Zo Peľnink na 34. zasedâní
usnesením ě. 9/34/21 <lne 13.12.2021 při schvalování ľozpočtu
obce na r.2022
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