
Evidenční číslo smlouvy:

1/2023

VEŘnĺNoPRÁvNÍ SMLoUvA
o poskytnutí dotące z rozpočtu obce Peľnink

(dále jen ,,smlouva)

Smlouva se uzav íľâ męzi

obec Peľnink
Sídlo: T.G.Masaryka 1, Peľnink36236
IČo: 00254878
DIČ: nejsme plátci
Zastoupenźl: Petrem Gľohem , staľostou obce
Bankovní spojení: Komerění banka Karlovy Vary
Císlo účtu: Ż52034110100
(dále jen,,poskýovatel")

Subjekt'
Zttkonný zástupce:
Sídlo :
telefon, fax:
IČo:
DIČ:
Bankovní spojení:
(clále jen,,přţemce")
Císlo úětu:

LK lyžařský klub Peľnink, z.s.
Maľtin Mülleľ, předseda z.s.
Skolní louka 364, 362 36 Pernink
605438971
63 5553 I 0

Komerční banka, a.s.

35-8765030267 t0100

čHnek l.
obecné ustanovení

Ve smyslu zâkona č,' l28lŻ000 Sb', o obcích (obecní zÍizeni) , ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,zâkon o obcích"), zâkona č). 25012000 Sb., o rozpoětových pravidlech územních rozpoětů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zâkon o ľozpočtových pravidlech územních ľozpoětů") poskytuje
poskýovatel příjemci dotaci ve výši a na účel uvedený v ělánku II. této smlouvy a přţemce tuto dotaci
přijímá'

čHnek II.
Výše dotace a její účel

Příjemci je poskytovánav roce20Ż3

a) účelová dotace ve formě nęinvestičních finančních pľostředků z rozpoětu
poskýovatele ve výši: 150000,-- Kč (slovy: Jednostopadesáttĺsíc korun česĘch)
na: provoz LK Peľnĺnk, účast na závodech a spoľtovních akcích, rĺdľžbu a
provoz lyžařského aľeáluo pořádání závodů a spoľtovních akcí

Stľana l (celkem 4)



čHnek 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 záthlaví této VP smlouvy
s variab.symbolem 00254878. Dotace je poskytována jednoľázově do 15 dnů od podpisu
veřejnopľávní smlouvy s povinností následného vyúčtování .

Clánek IV.
Zál<ladní povinnosti p říj emce

1. Příjemce se zavazuje zejména
- dodržet ílěel poskytnuté dotace

2. Příjemce se zavazuje dodržet lhůtu dokonč,enírealizace pľojektu do 30.11.2023
3 ' Příjemce je povinen použít poskytnuté finanční pľostředky výhradně k úěelu uvedenému v článku

II. této smlouvy a vyěerpat je nejpozději do 30.1 I.2023 příslušného roku. Týo pľostředky nesmí
poskýnout jiným pľávnickým nebo ţzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené sľea|izací
plnění' na které byly poskytnuty. Poskýnuté finanění pľostředky ne|ze poutít na dary, pohoštění,
mzdy pľacovníků nebo funkcionářů příjemce či příjemce samotného, penále, úľoky z úvěrů,
náhrady škod, pojistné, pokuţ apod.

4. Příjemce je povinen uvádět při veškeľé veřejné prezentaci pľojektu údaj o tom, že je projekt
realizovân za ťlnanćní podpory poskytovatele (např. zveřejněním loga poskytovatele nebo
infoľmací, že se akce koná za finaněního přispění poskýovatele apod.). Příjemce odpovídá za
spľávnost loga poskytovatele, uvedeného na pľopagaěních mateľiálech i banneľech.

5. o ůiti poskytnuých finančních prostředků (dotace) vede příjemce samostatnou průkaznou riěetní
evidenci.

6. Příiemce ie povinen pľovést a nředložit závěľečné wrĺčtování dotace. a to neipozděii do
4.12.2023. ľesp. do dne ukončení smlouw. Při vyúčtovźtní předlożí příjemce originály nebo
úředně ověřené kopie úěetních dokladů (pokud příjemce předloží originály úěetních dokladů,
budou na jeho žádost po ověření příslušným odborem vráceny) ve výši poskytnuté dotace,
dokládajících její použití. Ke každému účetnímu dokladu musí bý doložen doklad o jeho rihľadě
(bankovní výpis ěi pokladní doklad). Zźilohová platba se nepovaŽuje za podklad k závěľečnému
vyričtování dotace j ako uznatelný výdaj .

7. Nevyčerpané finanční pľostředky z dotace je přijemce 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).tr.25Ż0341/0l00, pod vaľiabilním a specifickým symbolem uvedeným v čl. il. této smlouvy.

8' Příjemce je rovněž povinen vľátit poskytnuté finanční pľostředky na výše uvedený úěet, jestliže
odpadne účel, na kteý je dotace poskýována, a to do 15 dnů ode dne' kdy se přţemce o této
skutečnosti dozví'

Před vľácením nevyčerpaných fllnaněních prostředků podle odst. 7, 8 tohoto ělánku zpět na úěet
poskýovatele je příjemce povinen o této skuteěnosti infoľmovat poskýovatele.

10. Vpřípadě, žę bude příjemce provádětplatbyýkající se dotace foľmou bezhotovostního převodu,
je povinen ýto operace provádět pouze zűětu, na kteý byly finanční pľostředky poskytnuţ
(uveden v zźthlaví smlouvy).

9
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1 1. Příjemce je povinen postupovat v souladu s pravidly'

lŻ' Je-li příjemce plátcem daně zpřidané hodnoţ, a pokud mâ u zdanitelných plnění přijaých
v souvislosti s financováním daného projektu náľok na uplatnění odpoětu daně zpřidané hodnoty
v plné výši, krácený nebo v poměrné výši, nemůže uplatnit v zźxěręěném vyúčtování tuto výši
nároku na odpoěet daněz přidané hodnoţjako uznatelný výdaj.

13. Příjemce je povinen pľůběžně informovat poskýovatel o všech zménâch, kteľé by mohly při
vymźhâní zadtžených nebo neoprávněně použidch prostředků dotace zhoľšit jeho pozici věřitele
nebo dobytnost jeho pohledávky. Příjemce je zejména povinen oznźtmit poskytovateli do l0 dnů
ode dne, kdy došlo kudálosti, skutečnosti, kteľé mají nebo mohou mít za následek příjemcův
(zřizovatelům) zánik, tľansfoľmaci, sloučení či splynutí sjiným subjektem' změnu statutárního
orgánu příjemce apod.

t4 Příjemce je povinen zajistit při přeměně pľávnické osoby, aby pľáva a povinnosti ze smlouvy
přešly na nástupnickou právnickou osobu nebo podat návrh na ukoněení smlouvy' V případě
zľušení pľávnické osoby s likvidací pľovede příjemce vyúčtování ke dni likvidace.

15. Je-li příjemce veřejným zadavatelem nebo splní příjemce definici zadavatele podle zákona ě.
l3712006 Sb., o veřejných zakâzkźrch, vę znění pozdějších předpisů, je povinen dále postupovat
při qýběru dodavatele podle tohoto zttkona.

čtánet v
Kontľolní ustanovení

1. V souladu se zákonem č,.320lŻ001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně někteých
zákonů (zźlkon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a ztlkona č). 255lzo12 Sb', o
kontrole, kontľolní řád, je poskýovatel dotace oprávněn kontrolovat dodľžení podmínek, za
kteých byla dotace poskytnuta. Tuto kontľolu vykonávají pověření zaměstnanci poskýovatele a
členové příslušných orgánů poskýovatele.

2. Příjemce je povinen v rámci výkonu kontľolní činnosti dle odst. 1 tohoto ělánku povinen ve
lhůtách stanovených poskytovatelem předložit kontľolním oľgánům poskýovatele k nahlédnutí
veškeré účetní zâznamy fýkající se dané dotace.

článek VI
Důsledky poľušení povinností příjemce

1. Jestliže příjemce nesplní některou ze svých výše uvedených povinností, popř. poruší jinou
povinnost nepeněžité povahy vyplývající z této smlouvy (vyjma ěl. IV odst. 6), považuje se toto
jednání za porušení ľozpočtové kt.u'né ve smyslu ustanovení Ş 22 zâkona o ľozpoětových pľavidlech
územních ľozpoětů. Příjemce je v tomto případě povinen pľovést v souladu s ustanovením Ş Ż2
zźlkona o rozpočtových pľavidlech územních rozpoětů odvod za poľušení ľozpočtové kâzně ve výši
5 % (slovy: pět pľocent) z dotace specifikované v ěl. II. této smlouvy' do rozpoětu poskýovatele.

2. Pokud příjemce neprokáže způsobem stanoveným v čl' IV. odst. 6. použití finaněních pľostředků
v souladu s čl. tV. odst. 3, popř' použije poskýnuté prostředky (případně jejich část) k jinému
ričelu, než. je uveden v článku II. této smlouvy, považuji se ţrto prostředky (případně jejich část) za
pľostředky neoprávněně pouŽité ve smyslu ustanovení Ş 22 zâkona o ľozpočtových pľavidlech
územních ľozpočtů. Příjemce je vtomto případě povinen provést v souladu s ustanovením ţ 2Ż
zźtkona o ľozpoětových pľavidlech územních rozpočtů odvod za porušení ľozpoětové kázně do
ľozpočtu poskýovatele.
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3. Pokud přţemce nesplní termín odvodu finančních pľostředků dlę čl. IV' odst. 8, 9 této smlouvy,
považuje se toto jednání za zadttení peněžních prostředků ve smyslu ustanovení Ş 22 zálkona o
ľozpoětoqých pravidlech územních ľozpočtů. Příjemce je v tomto případě povinen pľovést
v souladu s ustanovením ţ 2Ż ztlkona o ľozpočtových pľavidlech územních ľozpočtů odvod
z porušení rozpočtové kázně do rozpoětu poskytovatele.

4. Veškeľé platby jako důsledky porušení zátvazkű pľovede příjemce formou bezhotovostního převodu
na úěet č,ís|o 252034l/0100, vedený u Komeľění banky, pobočka Karlovy Vary.

CI. VII.
Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze zľušit na zźtkladě písemné dohody smluvních stran nebo výpovědí

2. Kterákoli smluvní stľana je opľávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udâní důvodu.
Výpovědní lhůta činí 30 kalendářních dní a počíná běžet l. dnem následujícím po dni doručení
výpovědi druhé smluvní stľaně. V případě pochybností se má zato,že výpověd'byla doľučena 5.
dnem od jejího odeslání.

Clánek VIII.
Zá.ľěrečná ustanovení

1. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s pľavidly abude se jimi při hospodaření s poskytnutymi
finaněními prostředky řídit.

2. Příjemce je povinen bez zbyteěného pľodlení písemně informovat příslušný odbor ojakékoliv
změně v údajích uvedených ve smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, kteľé mají nebo
by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle této smlouvy.

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

4. Pokud tato smlouva či zvláštní obęcně zźtvazný předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy dle této
smlouvy příslušnými ustanovęními zttkona č,. 50012004 Sb., spľávní řád, ve znění pozdějších
předpisů ač,.891201Ż Sb., občanský zétkonik.

5' Tato smlouva nabývâ platnosti a účinnosti podpisem smluvních stľan a je vyhotovena ve dvou
stejnopisech , z nichž jeden obdrží přţemce a jeden poskytovatel.

6' V případě, že se některá ustanovení této smlouvy stanou neplatnými nebo neričinnými, ztlstźtvá'
platnost a űčinnost ostatních ustanovení této smlouvy zachovźna. Smluvní stľany se zavazuji
nahradit takto neplatná nebo neúčinná ustanovení ustanoveními jejich povaze nejbližšími
s přihlédnutím k vůli smluvních stľan dle předmětu této smlouvy.

7. o poskytnutí dotace a uzavřęní veřejnopľávní smlouvy rozhodlo na 3. zasedâní Zo Peľnink
usnesením č'. l1/3l22 dne l9.l2.20Ż2 pŕi schvalování ľozpočtu obce na r.2023 .

V Perninku dne 3.1.2023

( ĺ, L(' ĺ',
"LK'Fernin
ęlţR€|nĺ Louka

.3:
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í}62 36 Rł.llNľ( lo
562 1161117
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