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Evidenční číslo smlouvy:

3t2023

vnŘEJNoPRÁvľÍ SMLoUVA
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink

(dále jen,,smlouva)

Smlouva seuzavírámezi

obec Peľnĺnk
Sídlo: T.G.Masaryka 1, Peľnĺnk 362 36
lČo: 00254878
oIČ: nejsme plátci
Zastoupená: Petrem Gľohem, staľostou obce
Bankovní spojení: Komeľční banka Kaľlovy Vary
Číslo účtu: Ż52O341l010O
(dále jen,,posĘtovate1")

a

Subjektt
Zâkonný zástupce:
Sídlo:
telefon, fax:
lČo:
DIČ:
Bankovní spojení:
Císlo účtu:
(dále jen ,,přdemce")

f)roseľa, z.s.
Vladimír Tomĺß Smolík, předseda
Bublava čp.79l,358 01 Bublava
606840500
Ż6547368

Čsog
17s27978710300

čHnet l.
obecné ustanovení

Ve smyslu zâkona č,. 12812000 Sb., o obcích (obecní zÍízení) , ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,zákon o obcích"), zétkona č,. 25012000 Sb., o rozpočtovych pľavidlech územních ľozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zâkon o rozpočtoých pravidlech územních ľozpočtů") posĘtuje
poskytovatel příjemci dotaci ve qýši a na účel uvedený v článku II. této smlouvy a příjemce tuto dotaci
přijímá.

článek Il.
Výše dotace a její účel

Příjemci je poskytovâna v roce 2023

a) účelová dotace ve formě neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu
poskytovatele ve výši: 5000'_- Kč (slovy: Pěttisíc koľun českých) na: zajištění
pľovozu záchľanné stanĺce volně žĺjících živočichů, nákup kľmiva, údržba
zaŕízení stanice, eneľgĺe na pľovoz stanice
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Clánek III.

Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude příjemci poskytnuta do 15 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy, a to foľmou
bezhotovostního převodu na jeho bankovní účet uvedený v zálhlavi této smlouvy, vaľiabilní symbol
00254878' Dotace je poskytována jednoľázově s povinností následného vyúčtování.

Clánek IV.
Základní povin nosti p říj em ce

1. Přţemce se zavazuje zejména
- dodržet účel poskytnuţé dotace

2. Přţemce se zavazuje dodržet lhůtu dokončenírea|izace projektu do 30.11.2023
3. Přţemce je povinen použít poskytnuté finanční prostředky ýhľadně k účelu uvedenému v článku

II. této smlouvy a vyčerpat je nejpozději do 30'l l.2023 příslušného roku. Tyto pľostředĘ nesmí
poskytnout jiným právnicĘm nebo ţzickým osobám, pokud nejde o úhľady spojené s ľealizací
plnění' na které byly posĘtnuty' Poskytnuté finanční pľostředky nelze použít na dary, pohoštění,
mzdy pľacovníků nebo funkcionářů příjemce či příjemce samotného, penále, riroĘ z úvěrů,
náhrady škod, pojistné, pokuty apod.

4. Příjemce je povinen uváđět při veškeré veřejné prezentaci projektu údaj o tom, že je pľojekt
realizovĺĺn za ťlnanćní podpory poskytovatele (např' zveřejněním loga poskytovatele nebo
infoľmací, že se akce koná, za finančního přispění poskytovatele apod.). Příjemce odpovídâ za
spľávnost loga poskytovatele, uvedeného na pľopagačních mateľiálech i banneľech.

5. o užití posĘtnuých Íinančních pľostředků (dotace) vede příjemce samostatnou průkaznou účetní
evidenci.

6. Příiemce ie povinen nľovést a předložit závěrečné wúčtování dotace. a to neinozděiĺ do
4.12.2023" ľesn. do dne ukončení smlouw. Při vyúčtovaní předloží přţemce originály nebo
úředně ověřené kopie účetních dokladů (pokud příjemce předloží oľiginály účetních dokladů,
budou na jeho Žádost po ověření příslušným odboľem vľáceny) ve výši posĘtnuté dotace,
dokládajících její použití. Ke každému účetnímu dokladu musí být doložen doklad o jeho úhradě
(bankovní ýpis či pokladní doklad)' Zźllohovâ platba se nepovaŽuje za podklad k závěľečnému
vyričtování dotace jako uznatelný vydaj.

Nevyčeľpané finanční pľostředĘ z dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději do termínu
předloŽení závěrečného vyúčtování dotace, uvędeném v článku IV' odst. 6, a to formou
bezhotovostního převodu na účet poskytovatele vedený u Komeľční banky, Karlovy Vary,
č,.tt.2520341l0100, pod vaľiabilním a specifickým symbolem uvedeným v čl. III. této smlouvy.

8. Přţemce je ľovněŽ povinen vľátit posĘtnuté finanční prostředky na uýše uvedený účet, jestliŽe
odpadne účel, na kteĘŕ je dotace poskytována, a to do 15 dnů ode dne, kdy se příjemce o této
skutečnosti dozví.

Před vľácením nevyčerpaných finančních prostředků podle odst. 7, 8 tohoto článku zpět na účet
poskytovatele je příjemce povinen o této skutęčnosti informovat poskytovatele.

10. V případě, Že bude příjemce provádět platby ýkajícÍ se dotace foľmou bezhotovostního převodu,
je povinen tyto operace pľovádět pouze zúčtu, na ktery byly finanční pľostředky posĘtnuţ
(uveden v záh|aví sm|ouvy)'

1 1. Příjemce je povinen postupovat v souladu s pravidly

7
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12. Ję-li příjemce plátcem daně zpřidané hodnoţ, a pokud má u zďanitelných plnění přijatých
v souvislosti s financováním daného projektu náľok na uplatnění odpočtu daně z přidané hodnoty
v plné ýši, krácený nebo v poměľné ýši, nemůže uplatnit v závěrečném vyúčtování tuto výši
náľoku na odpočet danězpřidané hodnotyjako uznatelný výdaJ.

13. Příjemce je povinen průběžně informovat poskytovatel o všech změnâch, které by mohly při
vymáhání zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršitjeho pozici věřitele
nebo dobytnost jeho pohledávĘ' Příjemce je zejména povinen oznźlmit poskytovateli do 10 dnů
ode dne, kdy došlo k události, skutečnosti, heré mají nebo mohou míÍ za následek příjemcův
(zřizovatelům) zźĺnik, tľansformaci, sloučení či splynutí s jiným subjektem' změnu statutáľního
orgánu příjemce apod'

T4 Příjemce je povinen zajistit při přeměně pľávnické osoby, aby prâva a povinnosti ze smlouvy
přešly na nástupnickou pľávnickou osobu nebo podat návrh na ukončení smlouvy. V případě
zrušení pľávnické osoby s likvidací pľovede příjemce vyúčtování kę dni likvidace.

15. Je-li přţemce veřejným zadavatelem nebo splní příjemce definici zadavatele podle zákona č'
l3712006 Sb', o veřejných zakázkźlch, ve znění pozdějších předpisů, je povinen dále postupovat
při 1ýběru dodavatęle podle tohoto zâkona.

článekV
Kontľolní ustanovení

V souladu se zákonem č,.32012001 Sb., o finanční kontľole ve veřejné spľávě a o změně někteých
zákonů (zákon o finanční kontľole), ve znění pozdějších předpisů a zâkona č' 25512012 Sb., o
kontľole, kontrolní řád, je poskytovatel dotace opľávněn kontľolovď đodrŽení podmínek, za
kteých byla dotace poskytnuta. Tuto kontrolu vykonávají pověření zaměsţnanci poskytovatele a
členové příslušných oľgánů poskytovatele.

2. Příjemce je povinen v rámci ýkonu kontrolní činnosti dle odst' l tohoto článku povinen ve
lhůtách stanovených poskytovatelem předloŽit kontrolním oľgánům poskytovatele k nahlédnutí
veškeré uč,etní zźznamy Ęýkající se dané dotace.

Článek VI
Důsledky poľušení povinností příjemce

JestliŽe přţemce nesplní někteľou ze svých výše uvedených povinností, popř. poruší jinou
povinnost nepeněžité povahy vyplývající z této smlouvy (vyjma čl' IV odst. 6), povaŽuje se toto
jednání za porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení Ş 22 zźlkona o rozpočtoých pľavidlech
územních rozpočtů' Přţemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením Ş 22
zźlkona o rozpočtov'ých pľavidlech územních ľozpočtů odvod za poľušení ľozpočtové kázně ve výši
5 % (slovy: pět pľocent) zďotaçe specifikované v čl. II. této smlouvy, do ľozpočtu poskytovatele.

2. Pokud přţemce nepľokáŽe způsobem stanoveným v čl. IV. odst. 6' použití finančních prostředků
vsouladu sčl. IV. odst' 3, popř. použije poskytnuté prostředky (případně jejich část) kjinému
účelu, neŽ je uveden v článku II. této smlouvy' považují se ţto prostředky (případně jejich část) za
prostředky neoprávněně použité ve smyslu ustanovení Ş 22 zźlkona o rozpočtoqých pľavidlech
územních ľozpočtů. Příjemce je v tomto případě povinen pľovést v souladu s ustanovením Ş 22
zâkona o ľozpočtov,ých pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení ľozpočtové kázně do
rozpočtu poskytovatele.
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3. Pokud příjemce nesplnĺ teľmĺn odvodu Íinančních prostředků dle čl. IV' odst. 8, 9 tóto smlouvy,
považuje se toto jednání za zadrženi peněžních pľostředků ve smyslu ustanovení ţ 22 zćkona o
rozpočtoých pravidlech územních rozpočtů. Přţemce je v tomto případě povinen pľovést
v souladu s ustanovenĺm ţ 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod
z porušení rozpočtové kámě do ľozpočţu poskytovatele.

4. Veškeré platby jako důsledky porušení zâvazktl pľovede příjemce foľmou bezhotovostního převodu

na űčet číslo 252034l/0l00, vedený u Komerční banky, pobočka Kaľlovy Vary'

Čl. vĺl.
Ukončení smlouvy

1. Smlouw lze zrušit nazâkţadě písemné dohody smluvních stran nebo výpověđí.

Ż. Kterákoli smluvní strana je oprávněna tuto snrlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 30 kalendářních dní a počíná běžet 1. dnem následujĺcím po dni doručení
výpovědi druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, Že \.ýpověď byla donrčena 5.

dnem od jejího odeslánĺ'

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení

l. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s pravidly abude se jimi při hospodaření s poskytnutými
ťrnančními prostředky řídit.

2. Přţemce je povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat příslušný odbor ojakékoliv
změně v ridajích uvedených ve smlouvě ohtedně jeho osoby a o všech okolnostech, které mají nebo
by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle této smlouvy.

3. Přĺjemce souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adľesy' dotačniho titulu
a výše poskytnuté dotace.

4. Pokud tato smlouva či zvláštní obecně zásazný předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy dle této

smlouvy příslušnými ustanovenímí zělkona č. s00l2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů a ě.89l20lŻ Sb', občanský zákonĺk.

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stľan a je vyhotovena ve dvou
stejnopisech,znichŽ jeden obdrŽí příjemce a jeden poskytovatel.

6. V případě, že se někteľá ustanovení této smlouvy Stanou neplatnými nebo neúčinnými, zůstává
platnost a účinnost ostatních ustanovení této smlouvy zachována' Smluvní strany se zavazuji
nahľadit takto neplatná nebo neúčinná ustanovení ustanoveními jejich povaze nejbliŽšími
s pfihlédnutím k vuli smluvních stran dle předmětu této smlouvy.

7. o poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy ľozhodlo Zo Pernink na 3. zasedání
usnesením č. lll3l22 dne 19.12.2022 při schvalování rozpočtu obce na r.2023 .

V Perninku dne
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Příjemce


