
Evidenční číslo smlouvy:

712022

VEŘľĺNoPRÁvNÍ sMLoUvA
o poslĺytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink

(dále jen,,smlouva)

Smlouva se uzav írâ mezi

Sídlo:
ĺČo:
DIČ:
Zastoupená:
Bankovní spojení
Číslo účtu:
(dále jen,,poskytovatel")

Subjekt'
Zâkonný zástupce:
Sídlo :
telefon, fax:
lČo:
DIČ:
Bankovní spojení:
Císlo úětu:
(dále jen ,,příjemce")

obec Peľnink
T.G.Masaryka 1, Peľnink 362 36
00254878
nejsme plátci
Jitkou Tůmovou, staľostkou obce
Komerční banka Kaľlovy Vary
252034U0100

TJ Sokol Pernink
Kaľel Kunst' předseda
Nejdecká 4l7, P ernink 3 6Ż3 6
724268067
49750020

Komerční banka, a.s.
43-3398028710r00

a

článet I.
obecné ustanovení

Ve smyslu zátkona č,. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřlzeĺi) , ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,zttkon o obcích"), zźtkona č,' 25012000 Sb', o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zźtkon o ľozpočtových pľavidlech územních ľozpočtů") poskytuje
poskytovatel přijemci dotaci ve výši a na úěel uvedený v článku II. této smlouvy a příjemce tuto dotací
přţímá.

Článek tI.
Výše dotace a její účel

Příjemcĺ je poskytovánav roce2022

a) účelová dotace Ve formě neinvestičních finančních pľostředků z rozpoěĺll
poskýovatele ve výši: 39900,- Kč (slovy: třicetdevěttisícdevětset koľun česĘch)
na: narrýšení částĘ na nákup tľaktoľu na sekání tľávy pľo údľžbu tľavnatých
povľchů aľeálu a travnaté plochy fotbalového hřiště, původně 120000'- Kč)
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Clánek III.
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude příjemci poskytnuta neprodleně po předložení faktury za nákup tľaktoľu na selĺĺĺní
tráw, a to foľmou bezhotovostního převodu na jeho bankovní rĺčet uvedený v záthlaví této
smlouvy, vaľiabilní symbo| 00254878. Dotace je posĘtnuta jednoľázově s povinností
následného vyúčtování .

Clánek tV.
Zál<ladní povinnosti p říj em ce

1. Příjemce se zavazuje zejména
_ dodľžet účel poskytnuté dotace

2. Přţemce sezavazujedodržet lhůtudokonč,enírealizacepľojektu do30.11.2a22
3. Příjemce je povinen poużlt poskytnuté finanční prostředky výhradně k účelu uvedenému v článku

II. této smlouvy a vyěerpat je nejpozději do 30.1 l.20Ż2 příslušného ľoku. Tyto pľostředky nesmí
poskytnout jiným pľávnickým nebo ţzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s ľealizací
plnění, na které byly poskytnuţ. Poskýnuté finanční pľostředky nelze použlt na dary, pohoštění,
mzdy pľacovníků nebo funkcionářů příjemce či přţemce samotného, penále, úľoky z úvěľů,
náhraţ škod, pojistné, pokuţ apod.

4. Příjemce je povinen uvádět při veškeré veřejné pľezentaci projektu údaj o tom, že je pľojekt
realizovân za ťlnanč,ni podpory poskytovatele (např. zveřejněním loga poskytovatęle nebo
informací, že se akce konâ za finančního přispění poskytovatele apod.). Příjemce odpovídâ za
spľávnost loga poskytovatele, uvedeného na pľopagačních matęriálech i banneľęch.

5. o użití poskytnuých finančních prostředků (dotace) vede příjemce samostatnou pľůkaznou úěetní
evidenci.

6. Příiemce ie povinen pľovést a předložit závěrečné wrńčtování dotace. a to neipozděii do
4.lŻ.2022, resp. dq dne ukončení smlouw. Při vyúčtování předloží příjemce originály nebo
úřędně ověřené kopie účetních dokladů (pokud příjemce předloží oľiginály účetních dokladů,
budou na jeho žádost po ověření příslušným odboľem vľáceny) ve výši poskýnuté dotace,
dokládajících její použití. Ke každému účetnímu dokladu musí byt doložen doklad o jeho úhradě
(bankovní výpis či pokladní doklad). Zźůohová' platba se nepovažuje za podklad k závěľečnému
vyúčtování dotace j ako uznatelný výdaj.

7 Nevyčerpané finanční prostředky z dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději do teľmínu
předložení závěľečného vyúčtování dotace, uvedeném v ělánku IV. odst. 6, a to foľmou
bezhotovostního převodu na účet poskytovatele vedený u Komeľční banky, Karlovy Vary,
č).ű.2.52034l/0100, pod vaľiabilním a specifickým symbolem uvedeným v čl' m. této smlouvy'

I Příjemce je ľovněž povinen vľátit poskytnuté finanční pľostředky na výše uvedený úěet, jestliŽe
odpadne účel, na kteý je dotace poskytována, a to do 15 dnů ode dne, kdy se příjemce o této
skutečnosti dozví'

9 Před vľácením nevyčerpaných finančních pľostředků podle odst. 7, 8 tohoto článku zpět na účet
poskýovatele je příjemce povinen o této skutečnosti informovat poskýovatele'

10. V případě, Že bude příjemce pľovádět platby ýkající se dotace foľmou bezhotovostního převodu,
je povinen ţto operace pľovádět poĺze zűětu, na kteý byly finanční prostředky poskytnuţ
(uveden v zźthlaví smlouvy).

Strana 2 (celkem 5)



11. Příjemce je povinen postupovat v souladu s pľavidly

12. Je-li příjemce plátcem daně z přidané hodnoţ, a pokud mâ u zdanitelných plnění přţatých
v souvislosti s financováním daného projektu nárok na uplatnění odpočtu daně zpřidané hodnoý
v plné výši' kľácený nebo v poměľné výši, nemůže uplatnit v zźlvěrečném vyúčtování tuto výši
náľoku na odpočet daně z přidané hodnoţjako uznatelný výdaj.

13. Příjemce je povinen průběžně informovat poskýovatel o všech změnách, kteľé by mohly při
vymźthâní zadržených nebo neopľávněně pouŽiých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele
nebo dobytnost jeho pohledávky' Příjemce je zejména povinen oznźtmit poskytovateli do 10 dnů
ode dne, kdy došlo kudálosti, skuteěnosti' kteľé mají nebo mohou mít za následek příjemcriv
(zÍizovatelťlm) zźnik, transfoľmaci, sloučení či splynutí s jiným subjektem' změnu statutárního
orgánu příjemce apod'

14. Příjemce je povinen zajistĺt při přeměně právnické osoby, aby práva a povinnosti ze smlouly
přešly na nástupnickou právnickou osobu nebo podat návrh na ukončení smlouvy. V případě
zľušení pľávnické osoby s likvidací pľovede příjemce vyúětování ke dni likvidace.

15. Je-li příjemce veřejným zadavatelem nebo splní přijemce deÍinici zadavatele podle zákona č.
13712006 Sb.' o veřejných zakâzkâch, ve znění pozdějších předpisů, je povinen dále postupovat
při vyběru dodavatele podle tohoto zâkona'

Clánek V
Kontľolní ustanovení

1. V souladu se zákonem č).320/200l Sb., o finanční kontľole ve veřejné spľávě a o změně někteqých
zákonů (zźtkon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisti a ztlkona č,. Ż55ĺ2012 Sb., o
kontrole, kontrolní ţád, je poskytovatel dotace oprávněn kontľolovat dodľžení podmínek, za
kteých byla dotace poskytnuta. Tuto kontľolu vykonávají pověření zaměstnanci poskýovatele a
členové příslušných orgánů poskýovatele'

2. Příjemce je povinen v ľámci výkonu kontrolní činnosti dle odst' 1 tohoto článku povinen ve
lhůtách stanovených poskytovatelem předložit kontľolním oľgánům poskýovatele k nahlédnutí
veškeľé úěetní ztznamy qýkající se dané dotace'

Článek VI
Důsledky poľušení povinností příjemce

Jestliže přţemce nesplní některou ze svých výše uvedených povinností, popř. poruší jinou
povinnost nepeněžité povahy vyplývající z této smlouvy (vyjma čl. tV odst. 6), považuje se toto
jednání za poľušení ľozpočtové kázně ve smyslu ustanovení Ş22 zâkonao ľozpočtových pľavidlech
územních rozpočtů. Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením Ş 22
zźlkona o rozpočtových pľavidlech územních ľozpočtů odvod za porušení ľozpočtové kázně ve výši
5 % (slovy: pět procent) z dotace specifikované v č1. II. této smlouvy' do rozpoětu poskýovatele.

2. Pokud příjemce neprokiáŽe způsobem stanoveným v čl. IV. odst. 6. pouŽití finančních pľostředků
v souladu s ěl. IV. odst. 3, popř. použije poskýnuté pľostředky (případně jejich část) k jinému
účelu, než je uveden v článku II. této smlouvy, považují se ţrto prostředky (případně jejich část) za
pľostředky neoprávněně pouŽité ve smyslu ustanovení Ş 22 zâkona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů. Příjemce je vtomto případě povinen pľovést v souladu sustanovením ţŻ2
ztlkona o rozpočtových pľavidlech územních ľozpočtů odvod za porušení rozpočtové kázně do
ľozpočtu poskýovatele.
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V souladLl s ustanovenírn Ş 22 zttkona o rozpočtových pľavidlech ťtzemních rozpočtů odvod
z porušeníľozpočtové kĺŁně do rozpočtu poskytovatele'

4. Veškeľé platbyjako dťrsledky porušení zźĺvazkűproveĺle příjernce f'ormou bezhotovostnílio převoclu
na Ĺlčet čĺslo 252034l/0l00' vedený u Komerčnĺ banky, pobočka Karlovy Vary.

Čl vĺĺ.
Ukončení smlouvy

1. SmlouvLl lze znršit na zárkl;xlě písemné dolrody smluvnĺch stran nebo výpovědí

Ż. Kterákoli smluvní Strana je oprávněna ťuto smlouvtl písemně vypovědět bez Lrdání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 30 kalendářních dní a počíná běŽet l . dnem následuj íc ím p o dni doru čení
výpovědi druhé smluvní straně. V přĺpadě pochybností se má za to,Źe v1ipověd'byla doru čc na 5 .

dnem od jejího odeslání.

ČÉnek VIII.
Závéreč.nâ ustanovení

l. Příjemce pľohlašuje, Źę se seznamil s pravidly a bude se jimi při hospodaření s poskytnutými
finančními prostfudky řídit.

2. Přţemce je povinerrbezzbytečného prodlení písenině informovat příslušrrý odbor o jakékoliv
změně v ťrdajíctr uvedených ve smlouvě ohlednějelro osoby a o všech okolnostech, které mají nebo
by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle této smlouvy.

Přţemce souhlasí se zveřejněnírn svého jména (obchodního jména), adresy, dotačního titu lu
a výše posĘtnuté dotace.

4. Pokud tato smlouva čizvláštní obecně zavamý předpis nestanoví jinak, řídí se vzÍahy dte této
smlouvy příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů ač,.89ĺŻ0 ĺ2 Sb., občanskýzákorrík.

5. Tato smlouva nabyvá platnosti a účinnosti podpisem smlurmích Stľan a je vyhotovena ve dvou
stejnopisech,z nichź jeden obdľä příjemce a jeden posĘtovatel.

6. Vpřípadě,Žeseněkteráustanovenítétosmlouvystanouneplatnými neboneĹrčinnými,zůstává
platnost a účinnost ostatních ustanovení této smlouvy zachovâna. Smluvní Stľany se zavazují
nahradit takto neplaľná nebo neričinná ustanovení ustanoveními jejich povaze nejblížšími
s přihlédnutím k vťrli srnluvních stran dle předmětu této smlouvy.

7. o poskytnutí dotacę auzavleni veřejnopravní snrlouvy rozhodlo Zo Pernink na 40. zasedání
usnesením ć.. lLĺ40l2Ż dne 20.6.Ż0Ż2

V Perninku d 22.6.Ż0Ż2 v Perninku a"" 2Lb 2ť)zŁ

)
ytov pruemce
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TJ SOKOL Pernink, z.s.
Nejdecká 417, Pernĺnk 362 36
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