
E'videnční číslo slll louvy:

4t2023

VEŘEJNoPRÁvľÍ sMLoUVA
o posĘĺnĺí dotace z ľozpočtu obce Peľnink

(dále jen,,slltlotlva)

S.ídlo: Ş.ä.iľ"Ţłł'i: l, Peľninlĺ 36236
lčo: 00254878
DIč: llejsnle plátci
Zastoupená: Petľenl Gľohem , staľoslotl obce
Bankoulí spojení; Konletční banka Kaľlovy Vaľy
Císlo ťlčtu: 252034lĺ0l0o
(ĺláIe jen,,poskytovatel")

Snllouva se uzavíľá ntezi:

Subjekt'
Zákonlý zástupce:
Sídlo:
telefon, fax:
ĺčo:
DIČ:
Bankovllí spojelú:
Číslo účtu:
(dále jen,,|řĺjenlce")

Autolrusy Kaľlovy Valyn a.s.
Ing. Zdeněk Srtchalr, předseda představenstva
Spoľtovní s78l4,360 0l Kaľlovy Vary
353176351
2s332473
c2699005345
Moueta Molley Bank, a.s.
218760862ĺ0600

a

Clánelĺ I.
obecné ustanovení

Ve snlyslu zákolla č' 12812000 Sb., o obcích (obecní zţízeĺÍ), ve zllění pozĺlějších předpĺsťl (dále jen
,,zákon o obcĺclr"), zákona č. 250/2000 Sb., o ľozpočtových pľavidlech ťlzemních ľozpočţťl, ve zněltí
pozdějších předpisťr (dále jen ,,zákon o ľozpočtových pľavidlech ŕlzentníclr lozpočtů') poskytuje
poskytovatel přÍjenrci dotací ve výši a na účel uvedený v článku II. této sIltlouvy a přĺjelrrce tilto clotaci
přţínlá.

Cl{neh II.
Výšo ĺlotace n její účel

Příjenrci je posĘtovánn v ľocc 2023

a) ťtčelová dotace ve foľnlě neinvestičllíclr finančních pľostředků Z lozpočttl
poskytovatele ve výšĺ: 5000'-- Kč (slovy: pěttisíc ltoľuĺ česlrých) na: pľovozování
cylrloĺlopľavy v t'ánrci Kaľlovaľsl<élto l<l'aje s olrslužností olĺľesních rlrěst, olrcí,
oblast Kľušllé hoľ a Slavlĺovslĺólto lcsa vylrl'allýni autolrusy rra pľ.eden uľčenýclr
linlłrích

Strana I (celkem 4)



4

Clĺĺltclr III.

Zpr"lsob poslrytn rrtí dotace

I)otace bucle příjelllci poskylnuta do 15 kalerldářních dnťr od uzavření této slnlouvy, a to foľnlou
bczhotovosttlího převodtr na jeho bankovní ŕrčet uvedený v záhlaví této slnlotlvy, vaľiabilní synbo|
00254878. Dotace je poslĺytovr{ľa jcĺlllol'ĺĺzově s por'inností náslcĺlllólto vyúčtor'ání .

člr{llelĺ IV'
Zálrla ĺlní povin nosti příjenl ce

l' Přţenlce sezavazuje zejllléna
- <lodľŽet ťlčel poskytntlté ĺlotacc

2. Příjenlce se zar'aztde cloclÉet lhůtu ĺlokollčcllí lealizace pľojektu ĺlo 30.11.2023
3. Příjenlce je povirlell použít poskyhluté Í'illallčllí pľostředky výhľadllě k ťlčelu uveclenéllru v článku

II. této snllouvy a vyčeľpat je ltejpozclěji tlo 30.Il.2023 pl'ísltlšnćho ľoku, Tyto pľostředky lteslllí
poskytnout jinýnl pľávllickýlrl rlebo tyzickýnl osobánl, poktlĺl nejcle o ťlhľacly spojené s ľealizací
plllěllí, na kteľé byl1, posk1,tnuty. Poskytlltlté ĺirlallčrlí pľostře<lky nelze pottžít lla daľy, pohoštěrlí,
lttzcly pľacovníkťl nebo fuĺlkcĺonářťl příjelnce či přĺjenrcc sanlotnélro, petlále, ŕlľoky z ťtr'ěľťl,
náhlady škod, pojistllé, poktrty apoĺl.

Přĺjenrce je povillell uvátlět pl'i veškeľé veřejné pľezentaci pľojektu ŕrdaj o tonr, že je pľojekt
ľealizován za finatlčttí podpoľy poskytovatele (napr*. zveřejněllílll Ioga poskytovatele lrebo
illfoľlllací, že se akcc koná za ĺinančního přispění poskytovatele apocl.). Příjenlce oĺlpovídá za
spľávnost loga poskytovatele, tlvedeného lta pľopagačllích nratcľiálech i banneľech.

5. o užití poskytntrtých finatrčtlích pľostř€dkťl (ĺlotacc) vede přţenrce satrrosiatltott pľtikaznou ťlčetní
eviclenci.

6. PrYíicnrce ie uovillen pl'ovést a uřeĺlložit zĺĺvěľečlté r'Yĺlčtovállí ĺlotncc. a to lteipozĺ|ěii ĺ|o
4.12.2023. ľesll. ĺlĺl ĺlnc ulĺollčellí snllour'v. Při vyťlčtování přeclloží příjenlce oľigiIrály nebo
ťrředně ověřené kopie ťlčetnĺch ĺloklaclťr (poktttl příjenrce předloží oľiginály ťlčelnícIr doklaclů,
brtdou na jelro žádost po ověřrní přísltršnýlll oclboľent vľáccny) ve výši poskytnuté ĺlotace,
<lokláĺlajících jejípoužití. Ke každénlu ťlčetnínru clokladu nlusí být ĺloloželt doklad o jeho ťlhlaclě
(bankovní výpis či poklaclní doklaĺl)' Zillollová platba se nepovažtle za podklaĺl k závěľečnénltr
vyťrčtování ĺlotace jako uzllatelný Ęýdaj'

Nevyčeľpané finančllí pľostřeclky z ĺlotace je příjenlce povitlen rł'átit nejpoz<lěji ĺlo teľntínu
předloŽení zár'ětečného vyťrčtování clotace, uvedenéln v článku IV. oclst. 6, a to foľtltotl
bezhotovostního převodu na Ĺtčet poskytovatele veĺlellý tl Kollleľční ballky, Kaľlovy Valy,
č..il.252034lĺ0l00, pocl vaľiabilníln a speciÍickýnr syntbolenr ttveclelrýllr v čl. III. této snllouvy.

8. Přĺjenrce je ľovnčž por'ilrelr vľátit poskytrtuté finanční plostředk1, Ira výše uvedeĺý účet, jest|iŽe
od1ladne ŕlčel, tta kteľý je clotace poskytovátta, a to do 15 dnťr oĺle clne, kcly se příjenlce o této
skutečnosti dozví.

Přęd vľáceníln nevyčeľ1laných Íinančlrích plostřeĺlkťl poclle oĺlst, 7, 8 tohoto článku zpět na ťrčet
poskytovatele je příjerllce povinen o této skutečltosti infoľnlovat poskytovatele'

l0. V přípaĺlě, že bude přţenrce pľovádět platby týkající se clotace foľnlotl bezlrotovostllího převodtl,
je povinen tyto opeľace pľovádět poLlze zťrčtu, tla který byly Íinalrční pľostředky poskytnuty
(tlvecĺelt v zźúllaví snllouvy).

9.
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ll' Přĺjellrce je povinen postttpovat v sotllaclu s plaviĺlly'

12. Je-li příjelnce plátceIll daně z přiclanć Imclnoty, a pokuĺl nlá u zdarlitelných plrrění přijatých
v sottvislosti s financovánílll daného pľojektu náok na uplatllční odpočtrr dauě z pl'iĺlané-hocllioty
v plrrć výši, kľácelý nebo v polněľné výši, nentťlŽe uplatnit v závělcčlténl vyťrčtovárlí tuto výśi
náľoku lla odpočet ĺlaně z přiclarré hodnoty jako trznatelný výclaj.

13. Přţenlcc je povinen pľťrběžně infoľlnovat poskytovatel o všech znlěnách, kteľé by rllohly při
vymáhání zaclľžených nebo neopľávněllě použitých plostřeĺlkťr ĺlolace zhol'šit jeho pozici věřĺtele
rlebo clolrytllost jelro pohleclávky. Pt'íjeľtce je zejllrćna povinen ozrlánlit poskytovateli clo 10 dnti
oĺle clne, kdy došlo k události, skutečnosti, ktelé rnají llebo llroltolt lllít za llásleclek příjclncťlv
(zřizovatelťlllr) zánik, tľallsfoľlllaci, sloučellí či spl1łrutí s jinýnl sulrjektent, zttlělltl stätJtár,llího
oľgánu př'íjenlce apocl.

l4' Příjenrce je povinell zajistit při přenrěně pľávnické osoby' aby pľáva a povitlnosti ze stnlortt,y
přešly lla nástuptlickotl pľávllickou osobu nebo poĺlat návľh lla ukollčení sntlottvy. V přípaĺlě
zľtlšellí pľávnické osoby s likvidací pľovecle 1rt'íjenlce vyričtování ke dni likviclace'

l5. Je-li příjelllce r'eĘnýlll za<lar'ateleItl nebo splllí příjelrlce cIefinici z_aĺlar'atele poclle zákona č'
l3712006 Sb., o veřejllých zakâzkách, ve zllění pozĺlějších předpisťl, je poviIlen clále postupovat
při výběľtr ĺlodavaĺele poĺlle tohoto zâkona'

člálrek V
I(ontľolní ustâlloYellí

l. V sou|aĺlu se zákonent č.320/200l Sb', o finančllí kontrole ve veřejné spľávě a o znlěllě někteľých
zákollťr (zákon o finallční kontľole), ve zllění pozdějších pl'eĺlpisťl a zákona č. 25512012 Sb., o
kolltt'ole, kontlolllí řád, je lloskytovatel ĺlotace opľávllěn kotltľolovat ĺloclľžení poĺlnlílrek, za
ktelých byla clotace poskytnuta. Ttlto kontľoltl vykonávají pověřcní zanrěstnanci pôskytovatele a
členor,é příslušľlých oľgárlů poskytovatele.

2. Příjenrce je 1lovitlen v ľátllci ',nýkonu kolttlolnĺ činllosti dle odst. l tohoto článku povinell ve
lhťltách sĺanovellých poskytovatclenr přeĺlložit kolltľolnítn oľgátltint poskyţovatele k nahlédnutí
vęškeľé ŕtčetní záznarlly týkající se clatlé dolace.

Člállelĺ VI
Dťlsleĺllĺy pol,ušcllí ;lovillllostí příjcnlcc

l. Jestliže |lříjenlce llespltlí llěkteľotl ze svých ţše tlvedených povinností, popř. poľtlšĺ jinou
povillnost llepeněžité povahy vyplývající z této snllottvy (v;'.inla čl' IV oĺlst. o1, povâžtlje se toto
jednĺiní za poľtlšení ľozpočtové kázrtě ve snlyslu tlstanovellí Ş 22 zákoIla o ľozpočţových pr,avidlech
ťlzenlIlích ľozpočtťr. Přijenlce je v tolnto přţla<lě povilreIl pľovést v soulacllr s ustairovéllíIrl $ 22
!ákorla o lozpočtových pľaviĺlleclr ťlzenlních ľozpočtťl oclvoĺl za poľušení ľozpočtol,é kázrrě ve łýši
5 % (slovy: pět pľocent) z clotacę specifikované v čl' ll. této snllotlvy, ĺlo rczpočfu poskytovatele.

2. Pokud příjelnce nepľokáŽe zpťlsobellt stalrovelrýnl v čl' IV' odst. 6. použití finančltích pľostředkťr
vsoulaclu sčl. lV. odst. 3, popř. pottžije poskytnuté plostř€dky (přípaĺlně jcjich čás$ kjinénrtr
ŕlčeltl, lteŽje rtveĺlelr v článku II. této snllotlvy, považr!í se tyto pľostřeĺlky (přípachrě jejiclr łasg za
pľostřeclky lleoptávněně použité ve stlryslu ustanovení Ş 22 zákona o ľożpóčtovyóli pľavidlech
itzetnlrích t'ozpočtti. Příjenlce je v tonlto případě povinen pľovést v souladů s ustáIrovellíIn $ 22
zákona o ľozpočtoqých pľavi<llech Ĺlzelnllích ľoz1točtťl odvod za poľušellí ľozpočtové kázně <lo
ľozpočttl poskytovatele.
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3. Pokuĺl příjelnce lresplní teľnlín odvodu Íinarlčníclr plostředkťl rlle čl, IV. odst' 8, 9 této snllottvy,
považ{e se toto jeĺlnání za zadľŽerĺí perrěŽních pľostře<ĺků ve smysltt ttstattovellí Ş 22 zákona o
ľozpočtorých pľavidlech ťlzenlních ľozpočtťl. Přĺjenlce je v tontto přţladě 1tovinen pľovést
v soulaclu s ustanovenínl sţ 22 zákolla o ľozpočtovýclr pľavidlech ťrzenllrÍclt ľozpočtťr oĺlvoĺl
z poľušení ľozpočtové kázně do ľozpočttt poskytovatele.

4. Vešker'é platby jako dťlsledky poľušení zźpazkťl pľovede příjellrce fot'ltrotl bezhotovoshlího převodu
na ťtčet číslo 2520341/0l00' vedelý u l(onteľčnÍ banky' pobočka Kaľlovy Vaľy.

čl. vlr.
Ulĺollčellí slnlotlvy

t, Slltlouvu lze zľušit na základě písctllllé ĺloho<ly sntlttvních stľatr lrebo výpověclí

2 Kleľákoli snlluvní stľana je opľálłlělla tuto snllottvtl písemně r,ypolčttčt bez ucĺání důvoclu.
Výpovědltí lltťrta čirlí 30 kalenclářllích dní a počíllá běžet l. dnenl tlásledtţícÍrn po ĺlnĺ ĺloľučellí
výpověĺli clľuhé snlluvllí sttallě. V případč pochybností se nlá za to' že vý1rovčcl' byla cloľtlčelta 5.
dnenl oĺl jejího ocĺeslálrí.

čIÍĺnek vIII.
Z{lv il ećlł íl us ta u ovení

l. Příjelllce pľohlašujc' že se sezllálllil s pmviĺlly a bucle se jinli při hospodaření s poskytnutýrni
fi nančnínli ptostř'edky řĺdit.

2. Př'ĺjenlce je povincn bez zbytcčného pľodlení píselnllě illtbľnlovat příslušný odboľ ojakékoliv
znlěně v ŕlĺlajích tlveclellých ve snllouvě ohleclnějeho osoby a o všech okolnostech, kteľé nrají nebo
by nlohly lltít vliv na plnění jeho povilrnostípodle této slnlouvy.

3. Příjemce souhlasí se zveřejllěnínl svého jIlrólla (obchodnílro jlnéna), aĺlľesy, dotačního titultl
a výše poskytttttté clotace.

4. Pokucl tato slnlotlva či zvláštní obecně zâvanlý přcclpis lrestatroví jinak, řídí se vztalty dle této
snllouvy příslušnýni ustallovellí|lli zákona č,. 50012004 Sb., spľávllí řáĺl, ve zrrěrrí pozdějších
předpisťl a č,. 89ĺ201Ż Sb., občarlský zákoník'

5. Tato snrlottva llabývá platrlosti a ťtčirlnosti poclpisenl snlluvních stľan a je vyhotovelra ve clvou
stejltopisech' z nichž jeden obdľží příjenrcc a jecleIl poskytovatel.

6. V přípaĺlě, že se něktelá ţlstatrovení této snrlouvy stallou neplatnýnli nebo neťlčirulýnli, zťlstává
platttost a ťrčirlllost ostatlilch ustanovení této snllouvy zachována. Sntluvní stľally se zavazĺljÍ
nahľaĺlit takto tle1llatrtá nebo neúčirtná ustanovení ustanovellíttli jejich povaze nejbližšílni
s př'ihlédrrutíIll k vůli sntluvníclr str'art dle předrrrětu této slrllotrvy.

7' o poskytnutí dotace a tlzavření veřejItopľávní sltllouvy ľozlrocllo Zo Peľninlĺ llł 3. zasedání
usrleseníltr č.. 1tl3lz2 ĺlne 19.t2,2022 plYi schvalor,ání ľoz1ločtu obcc na ľ. 2023 .

V Peľnillktt clne ,ĺnł-ł V Kaľlových Vaľech clne

enlce

o
3$2 36

EC
FąhllNK AulobusY KorlovY Vory o.3.

SPorlovnl 578/4
3ó00l KorlowVory

lČo: 25ca1473 olČi cz25332473

okr. KarĺoYy Very ^ĺl: 0025487đ a)
Sh'ana 4 (celkenr 4)


