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Smlouva sę uzav fu tt mezi'.

Sídlo:
lČo:
olČ,
Zastoupenâ:
Bankovní spojení:
Císlo účtu:
(dále jen,,poskýovatel")

Subjektt
Zźtkonný zástupce:
Sídlo:
telefon, fax:
IČo :
DIČ:
Bankovní spojení:
Císlo účtu:
(dáIe jen,,příjemce")

a

Evidenční číslo smlouvy:

5/2023

vEŘEJNoPRÁvľÍ SMLoUvA
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernink

(dále jen,,smlouva)

obec Peľnink
T.G.Masaryka 1, Peľnink 362 36
002s4878
nejsme plátci
Petrem Grohem , starostou obce
Komerční banka Kaľlovy Vary
Ż52034ll0l00

Svaz postižených civilizačními choľobami v ČR, z.s. rZoAbeľtamy
Ingrid Cejpková, předsedkyně
Y ítězná 399, 3 62 3 5 Abeľtamy
725305619
66984084

CSOB
177486595/0300

článet I.
obecné ustanovení

Ve smyslu zźlkonaé. lŻ8l2000 Sb., o obcích (obecní zŕízení) ,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,zźlkon o obcích"), zźlkona č). Ż50lŻ000 Sb., o ľozpočtových pravidlech tizemních r_ozpďtů, ve znÉní
pozdějších předpisů (dále jen ,,zâkon o ľozpočtových pľavidlech územních rozpo8tů") poskytuje
poskýovatel příjemci dotaci ve výši a na účel uvedený v článku II. této smlouvy a pŕí3"."e tuto dotaci
přijimá.

článek II.
Výše dotace a její účel

Příjemci je poskytov áłna v roce 2023

a) úěelová dotace Ve formě neinvestiěních finančních pľostředků z rozpoétu
poskýovatele ve výšĺ: 5000'-- Kč (slovy: pěttisíc koľun českých) na: činnost
oľganizace
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ČHnek III.

Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude příjemci poskytnuta do 15 kalendářních dnů od uzavřęní této smlouvy, a to foľmou
bęzhotovostního převodu na jeho bankovní účet uvedený v zźlhlaví této smlouvy, variabilní symbol
00254818' Dotace je posĘtována jednoľázově s povinností následného vyúčtování .

člĺnek Iv.
Základní povin nosti příj em ce

1. Příjemce se zavazuje zejména
- dodržet účel poskytnuté dotace

Ż' Příjemce se zavazuje dodržet lhůtu dokončęní ľealizace pľojektu do 30.11.2023
3. Příjemce je povinen použít poskytnuté finanění pľostředky výhľadně k účelu uvedenému v č|ánku

II. této smlouvy a vyčeľpat je nejpozději do 30.11.2023 příslušného roku. Týo pľostředky nesmí
poskýnout jiným pľávnickým nebo ţzickým osobráľn, pokud nejde o úhľady spojené siealizací
plnění, na které byly poskýnuty. Poskýnuté ťrnanční prostředky nelze použít na dary, pohoštění,
mzdy pľacovníků nebo funkcionářů příjemce ěi příjemce samotného, penále, úľoky z úvěrů,
náhľady škod, pojistné, pokuţ apod.

4. Přijemce je povinen uvádět při veškeľé veřejné prezentaci projektu údaj o tom, te je pľojekt
realizovân za finaněni podpory poskytovatele (např. zveřejněním loga poskytova-tele nibo
infoľmací, že se akce konâ za finančního přispění poskytovatele apod.). Přţemóe odpovidâ za
spľávnost loga poskytovatele, uvedeného na propagačních materiálech i banneľech.

5. o uźiti poskýnuých finančních pľostředků (dotace) vede příjemce samostatnou pľůkaznou účetní
evidenci.

6. Příiemce ie povinen pľovést a nředložit závěľečné wúčtování dotace. a to neipozděii do
4.12.2023. ľesp. do. dne ukončení smlouw. Při vyúčtovâní předložĺ prĺ3e*ce oľĺgiruĺly neto
úředně ověřené kopie úěetních dokladů (pokud příjemce předloží originály účetníóh dókladů,
budou na jeho žádost po ověření příslušným odborem vľáceny) ve výši poskýnuté dotace,
dokládajících její použití. Ke každému účetnímu dokladu musí bý doložen doklad-o jeho úhľadě
(bankovní výpis či pokladní doklad). Zállohovâ platba se nepovažuje za podklad kzávěrečnému
vyúětování dotace j ako uznatelný výdaj.

7. Nevyěerpané finanění prostředky z dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději do termínu
předložení závěrečného vyúčtování dotace, uvedeném v ělánku IV. odśi. 6, a to foľmou
bezhotovostního převodu na účet poskytovatelę vedený u Komeľční banky, Karlovy Vary,
ě.ir.Ż52034ll0l00, pod variabilním a specifickým symbolem uvedeným v čl. il' této smlouvy.

8. Příjemce je ľovněž povinen vľátit poskytnuté finanění prostředky na výše uvedený účet, jestliže
odpadne účel' na kteý je dotace poskýována, a to do 15 dnů ode dne, kdy se prĺj"-"" o této
skutečnosti dozví.

9. Před vrácením nevyčerpaných finančních pľostředků podle odst. 7, 8 tohoto článku zpět na účet
poskýovatele je přijemce povinen o této skuteěnosti informovat poskytovatele.

10. V případě, že bude příjemce provádět platby ýkající se dotace formou bezhotovostního převodu,
je povinen ýto operace provádět pouze zűětu, na kteý byly ťrnanční prostředky poštytnuty
(uveden v zźthlaví smlouvy).

1 1. Přţemce je povinen postupovat v souladu s pľavidly.
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12. Ję-li přijemce plátcem daně zpřidané hodnoţ, a pokud mâ u zdanitelných plnění přijĄch
v souvislosti s financováním daného projektu náľok na uplatnění odpočtu daně zpĺĺoane_nóońoty
v plné ýši, kľácený nebo v poměľné výši, nemůže uplatnit v ztlvěreěném vyúčtování tuto výii
nároku na odpočet daně z přidané hodnoty jako uznatelný výdaj.

13' Příjemce je povinen pľůběžně infoľmovat poskýovatel o všęch změnźrch, které by mohly při
vymáhání zadržených nebo neopľávněně pouŽiĘých prostředků dotace zhoľšit jeho pozici vcľitôle
nebo dobytnost jeho pohledávky. Příjemce je zejména povinen oznâmitposkytovateli do l0 dnů
ode dne, kdy došlo kudálosti, skutečnosti, které mají nebo mohou míi za násl"dek příjemcův
(zŕizovateltlm) zźnik, tľansfoľmaci, slouěení či splynutí s jiným subjektem, změnu statutáľního
orgánu příjemce apod.

14. Příjemce je povinen zajistit při přeměně pľávnické osoby, aby prâva a povinnosti ze smlouvy
přešly na nástupnickou pľávnickou osobu nebo podat návľh na ukoněení smlouvy. V případě
zľušení pľávnické osoby s likvidací pľovede přijemce vyúčtování ke dni |ikvidace.

15. Je-li příjemce veřejným zađavatelem nebo splní přiiemce definici zadavatele podle zákona č.
13712006 Sb.' o veřejných zakźnkâch, ve znění pozdějších předpisů, je povinen dále postupovat
při ýběľu dodavatele podle tohoto zâkona.

ClánekV
Kontľolní ustanovení

1. V souladu se zákonem č,.3Ż0l20}l Sb., o finanění kontrole ve veřejné správě a o změně někteých
zákonů (zźkon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpizu a zźlkona ě. Ż55l2o12 Sb., o
kontrole' kontrolní řád, je poskýovatel dotace oprávněn kontľolovat dodľžení podmínek, za
kteých byla dotace poskytnuta. Tuto kontrolu vykonávají pověření zaměstnanci póskytovatele a
členové příslušných oľgánů poskýovatele.

2. Přţemce je povinen v ľámci výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto ělánku povinen ve
lhůtách stanovených poskytovatelem předložit kontrolním oľgánům poskýovatele k nahlédnutí
veškeré úěetní zâznamy ýkajici se dané dotace.

Clánek VI
Důsledky poľušení povinností příjemce

1. Jestliže příjemce nesplní někteľou ze svých výše uvedených povinností, popř' poruší jinou
povinnost nepeněžité povahy vyplývající z této smlouvy (vyjma ĺl. ry oost. o), pouuzu.;. ,. toto
jednání za poľušení ľozpočtové kázně ve smyslu ustanovęní ţ-22 ,źrkonao .o"poútóuých pľavidlech
územních rozpočtů. Přţemce je v tomto případě povinen pľovést v souladu s ustanovén im Ş 22
zâkona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvoâ za porušení rozpočtové kazne ve výši
5 % (slovy: pět pľocent) z dotace specifikované v ěl. II. této smlóuvy, do roziočtu poskytovatele.

2. Pokud příjemce nepľokiáže způsobem stanoveným v ěl. IV. odst. 6. použití finančních pľostředků
v souladu s čl. IV. odst. 3, popř. použije poskýnuté pľostředky (piípadně jejich část) k jinému
účelu, než je uveden v ělánku II. této smlouvy, považují se ţrto pio'ir"äty 1pŕĺpaano jejich !ást) za
prostředky neoprávněně použité ve smyslu ustanovení Ş 22 žâkonu o 

-.ůpóĺtovyóh 
pľavidĺech

územních rozpoětů. Příjemce je v tomto případě povinen pľovést v souladů s ustanověn ím Ş 22
zákona o ľozpoětoých pľavidlech územních rozpoětů odvod za poľušení rozpočtové kázně do
rozpočtu poskýovatele.

3. Pokud příjemce nesplní termín odvodu finaněních pľostředků dle čl. IV. odst. 8, 9 této smlouvy,
považuje sę toto jednání za zadrŽení peněžních prostředků ve smyslu ustanovení Ş 22 ztlkona o
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ľozpočtových pľavidlech územních rozpočtů. PĘemce je v tomto případě povinen provést
v souladu s ustanovením ţ 22 zákona o rozpočtoých pľavidlech územních rozpočtů odvod
z porušení ľozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele.

4. Veškeré platby jako důsledĘ porušení závazkűpľovede příjemce foľmou bezhotovostního převodu
na ťrčęt čislo 252o341/0100' vedený u Komeľční banĘ, pobočka Karlovy Vary.

Čl wI.
Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze nušitnazâl<7ađě písemné dohody smluvních stran nebo výpovědí.

2. Kteľrâkoli smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez uđáłru důvodu.
Výpovědnĺ lhůta činí 30 kalendářnĺch dní a počíná běżet I. dnem následu.iícim po dni doručení
uýpovědi dnrhé smluvní straně. V přípađě pochybností se mâ' za to, że ýpov6ď byla doručena 5'
dnem od jejího odeslání.

Clánek V[II.
Zânérećná ustanovení

l. Přţemce prohlašuje, že''se seznźlmil s pravidly abude se jimi při hospodaření s poskýnuými
finančními prostředĘ řídit.

2. Přţemce je povinen bez zbytečného prodlení písemně infoľmovat příslušný odboľ ojakékoliv
změně v údajích uvedených ve smlouvě ohledně ieho osoby a o všech oko|nost"ch, které ňrají nebo
by mohly mit vliv na plnění jeho povinností podle této smlóuvy.

3. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adľesy, doüačního titulu
a ýše posĘrtnuté dotace.

4. Pokud taţo smlouva či zvláštní obecně zźlvazný předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy dle této
smlouvy příslušnými ustanoveními zákona č). 50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšĺch
předpisů a č. 89/2012 Sb.' občansĘ zákoník.

5- Tato smlouva nabývá platnosti a ričinnosti podpisem smluvních stran a je vyhotovena ve dvou
stejnopisech, z nichž jeden obdrži příjemce a jeden poskýovatel.

6' Vpřípadě, že se některá ustanovení této smlouvy stanou neplatnými nebo neúčinn1funi, ztlstźnźl
platnost a účinnost ostatních ustanovení této smlouvy zachovâia. Smluvní strany se zavanlji
nahľadit talĺ:to neplatná nebo neúčinná ustanovení ustanoveními jejich por-" nejbližšími
s přihlédnutím k vuli smluvních stran dle předmětu této smlouvy.

7. o posĘĺtnutí dotace a uzavŤeni veřejnoprávní smlouvy rozhodlo Zo Pernink na 3. zasedání
usnesením č'. 11ĺ3/22 ilne19.12.2oŻ2pŕÍschvalováníľozpočtu obce na r.2o23 .
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