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člńnelĺ I.
obccnó tlstnnot'enĺ

Ve slnysltl zákolm ţ. 12812000 Sb., o obcĺch (obecnÍ zţÍzenl), ve zttěnĺ poz<lějšÍch přeclpisťl (dále jen
,,zńkolt o obcĺch"), zákona ć,,25012000 Sb., o tozpočtových pľavidlech úzentních lozpočtĺi, ve zněttÍ
poz<ĺějšÍolr předpisťl (dále jen ,,zákon o r'ozpočtových pľaviĺllech ťlzemníclt ľozpočtÍl") poskytqje
poskytovatel přĺjernci dotaci ve výši a na ťrčel uvedený v člóuku tt. této slltlottvy a přĺjerrrce ttlto ĺlotaci
při.jímťĺ.

člĺĺnçku.
Výše ĺlotace n její írčel

Přĺjemcl Jc posltytovilna v ľoce2022

a) ťlöolová tlotace ve foľmě neinvostičnĺch Íinančníoh pľostľeĺlkťr z ľozpočtrt
poskytovatele vc výšl: 5000'- Kč (slovyl pěttlsĺc lroľuu öeslďclr) nn: pľovozovllnÍ
cylĺloĺlopľnry v ľĺĺmci l(nr'lovaľslĺého lrľajc s obslužnostĺ oltľesnĺclr lněst,
obcĺ oblnst l(ľušné holy nn pľ'edenr stnnovených lllllĺách.



Ą.

Cllĺlrclĺ lll.
Z;lt'lsoll ;loslĺ1'l Ir rr ĺi ĺtĺlĺncc

Dotace bucle přĺjerllci 1loskyĺlltrta ĺlo l5 kalclltlłiřllích ĺlllťl oĺl tlZłlvř'cl|ĺ tćltl slllltltlt,y' n to íilľllltltl
bezhotol,osĺllího př'ct,ocltl llrt jcllo bĺtlllrĺlvltĺ licYcl tlvcĺlcllý t,ziihlĺvĺ tćttl sllllcrttvy, r,aľiabillli syltlbol
00254878. Do(ĺtcc jc Jtĺlslt.1'tlrtllĺt jeĺlltĺrl'lizovč s ;lĺlviltltĺlsĺĺ lrńslctlllóhĺl r'.ţ,ličtovlĺltĺ .

Čllîllctĺ lV.
Zlĺklnĺl llĺ povill ltĺls{i ;l řĺjclllcĺl

l. Přţelllce se zavaztljc ze.illléIta
- clodľžet ťrčcl 1loskytllutć ĺlotacc

2. Přijenlce sc zavaztlic cloĺlľžct lhťltrr dokorlčcllí ľcalizacc ;lľojckttr do 30.t l.2022
3. Příjenlce je povillell použ-íl poskytlltlté íinallční pľostřeĺlky 1,ýhľntltlě k ričeĺtl tlveclcltéttltl včliĺnku

II' tóto snllottvy a vyčcľpat je lrejpoz<lějiĺlo 30'll.?.022 přÍslušllého ľoktl, Tyto 1llostřcĺlky ncstltÍ
poskýĺlotlt jinýlrl pľĺ{vllĺckýnl nebo ţzickýln osobátll, 1lokrrcl llc.jclc o úhľacly spojcrlć s ľcalizací
plllěllí, na k(eľé llyly poskytllrtty. Poskyttltltć ĺjllallčllí pľostĺcdky ĺtelze potlŽít lla (lflly' ;lohoštčllí,
lnzcly pľacovllíkťl llcbo ftrllkciolrářťl přijernce či přijelllce satntllllćho, pellĺîlĺ:, ťrľoky z ťlvěľťl,
lráhľaĺly škoĺl, pojistrró, poktlty apoĺl,

PřÍjcllrcc jc povillctl trvĺ1ĺlět při veškeľé vcřejué pľez.elltaci pľojekttr ťlclaj o ĺoln, Že je pľojekt
ľealizovĺ1tl za Íinallčllí poclpoly poskytovatcle (rlapř' zveřejllěníln loga 1loskytovatele tlebo
itlľoľtnací, že sc nkce kottĺt za fillallčníhcl přispčllÍ pĺlskytovalele apotl.). Př[iclnce oĺĺ1lor,ídń za
spľár,llost loga poskytovatelc, tlvcĺlctlého lta pľopagaĺiĺlích nlalcľiĺilcch i banlleľech.

5. o tlŽitĺ poskytnrrtýclr fillaltčních pľosĺředkťr (dotacc) vcde příjelnce salltoslatllotl pľťlkĺzrlou ťtčottlí
evidenci.

6. Př'íiemce ie ugviltclr uľovćst ĺt př'cĺllgžit zĺir'čľcčnó vyÍrčtovlillí ĺlotLçcrJLĹo llcinozĺlěii ĺlo
4.12.2022. l'es|l. ĺlo ĺlne tllĺoltčellí snllotlvv. Při vyrírčtovĺillĺ přcĺlloŽí přĺjenlce oľiginály nebo
ťlře<lně or,ěřellé kopie r'lčetrtích <loklaclťl (pokrrcl 1lřĺjerllce pÍc<lloží oľigillály ťrčetnĺch cloklaclťr,
bttĺlotl lla jcho žáĺlosl po ověření příslušllýrll odboľent vľácelty) vc výši poskytllrrté clotace,
clokláclajÍcĺch jejípouŽitĺ. Ke kaŽĺlérlru ťtčettlĺllttl cloklaclrrlnusí být ĺloloŽen cloklaĺlo jeho ťrhrndě
(balrkovní výpis ći poklaĺlrlí ĺloklacl). Zálohovń platba se llepovažtrje za poĺlklacl k závčľečllénlu
vyťrčtovrlní clotace jako trznntelný výclaj.

1, Nevyčeľpallé fittatlčllĺ 1lľostřeĺlky Z dolace je přijenrce povinell vľátit llejpoztlčji ĺlo teľlrlínu
přeĺlložellĺ zńvěľečrréĺlo vyťrčtol,áĺlí clotace, ţlt'cclcllćnl v člárlktl lV' oĺlst. 6, a ĺo foľnrotl
bczhotovostního převodtl na účet poskytovatclo veĺlený tl l(ollleľčllĺ banky, Kaľlovy Val1,,
č'ri.252034l/0l00, poĺl vaľiabilllím a spccifickýlll synlbolelll trveĺĺellýnl v čl. lII. této snllotlvy.

8. Příjenrce je ľovlrěŽ povillell vľátit poskytlltlté fillanční plostředky rla výše trvedený ťlčet, jestliže
odpaclne ťlčel, lla kteľý je clotace poskytor,álta, a ĺo ĺlo t5 ĺlllťl orle dne, kcly se příjentcc o téĺo
sktltečttosĺi dozvĺ.

Přecl vľácenínl nevyčeľpallých finallčníclr pľostřeclkťr poĺlle oĺlst. 7, 8 tohoto článku zpět na írčet
poskytovatele je příjelnce povilten o této sktltečllosti ĺllfoľlllovat poskytovatele.

l0. V případě, Že btlcle příjenrce pľováclčt platby týkající sę clotace foľlnotl bezhotovostnĺho převodtl,
je povilten tyto opelâce pľováclět poţlze z ťlčttt, na který byly Íinanční prostĺeclky poslqytnuty
(ttveĺlell v záhlaví smlotrvy),

9

l l. Přijelnce je povinell posttlpovat v sotllacltl s pľaviclly.



l2, Ję-li přijerllcc plłĺtcclll ĺlallč z přiĺlĺltć hotltloty' it 1loktttl lltĺi tt z'ĺlĺlli(clllých 1llllčllí 1lři.iaĺýclr
v sottvislosti s llllallcovĺĺtlílll ĺlnllćho 1lľĺljckttl ltĺrlrllĺ lla tr1llatllčllí tlĺlpĺlčltl <lĺllč z 1lřirlĺrllć hotllltlt.\,
v plllé výši, kľáccrlý llcbo t,poIllčľllć výši, llellltiżc tlplatlrit v zítl,čľečtlćlll r'yťtčttlvtillí lrrto výšĺ
tláľoktltln od1ločcl ĺlłrlč z přidalló lrotllloty jako uzllntclllý r,ýtla.i.

l3' PÍíjelltcc jĺ: 1lovillcll pľťrběž_llč illĺ'tlľlllclvitt 1losky,lovntcl o všcclt zttlčtlĺich, klcľć by llloh11, 1lři
vyrnáhłĺlll zĺĺlľžcllých ncbo ncopľávltčrrci ;louŽitých pľclsĺřcĺlkr'r ĺloĺacc zhoľšit jchĺr 1loz.ici včřitclc
Irebo dobytllost jcho pohlcĺlávky. Příjclllcc jc zc.illlélla pol'itlell ozltĺiltlil poskytovnteliĺto l0 ĺlllti
ode cĺnc, kĺly došlo k trĺlłilosĺi, sktttcčllostĺ, kĺcl'ć lllłrjí ltcllo tllolttltl lllíl zn náslcclck 1lříjcllrcťlv
(zřizovnlelrirll) zĺĺlrik, Îľansľoľlnacĺ, slottčcllí či s1ltyrlutÍ s jilrýlll stllljcklcnl, ztllčtltl statriláľllího
oľgánu příienlcc a1locl,

l4. PřÍjelllce jc pĺlvĺllcrl zajistit při přclllőllč ;ll'livrlĺckć osĺllly' aby 1lľłîva a povillllosli zc sltllortty
přešly lln llásttl;lltickotl pľávllickotl osobtl tlello 1lo<lat lltivľh lta tlkollčcllí sltllottvy. V llřţlaĺlč
zľttšenÍ 1lľĺivnickć osoby s likviĺlací pľoveĺle příicnlcc vyťtčĺor,ĺĺttĺ ke ĺlllĺ likviclacc.

l5. Je-li příjelllce vcřc'illýrtl zarlavatclclll rtcbo s1llllí ;lříicrucc ĺ|cllltioi zaĺlavatclc poĺllo zĺikolra č.
l37ĺ2006 Sb., o r'cřejných zakrízkńch' t'e zllčllí poztlčjších předpisti' je povillell <lále posttlpotnţ
při výbčľrr doĺlavatclc poclle tolroto zĺikotla.

člńllck v
ĺ(olltl'ollll tlstĺ llovcnĺ

l. Vsoulacluseziikollęlll č''32oĺ200l Sb,,oĺirlallčllĺ kolltrotęveveřejĺléspľávěaoznlčllěllčklcľých
zĺikollti (ziikoll o Íjllaltčllí kolltlolc), vc zrlčtlí pozclějších 1lřcclpist'r n ż*ikona č' 255/20l2 Sti., o
kolltlole, kontrolní řácl, je poskytovatel clolace opľávllěn kolttľotovat cloclľžerlí pocĺlnĺllek, za
kterých byla ĺlolacc poskyttltrta. 'lllto kolltľoltr vykoIlńvají por,čřcllĺ zanlčslllallci póskytovalcle a
člelrové přísltlšrlých oľgánťr poskytovatele.

2 PřÍjellrce je povirlen v ľánlci výkolltl kolltľolttí čillnosti ĺlle oclst. l tohoto člállku l)ovillell ve
lhťrtách stntlovellých poskytovntelern přeĺlloŽil kollttoltlíltl oľgállůnt poskytovatele illahléĺlllutí
veškcľé ŕtčetllí zńznatlly týkajĺcí se clallé ĺlotace.

člrĺnek Vĺ
D ŕlsletl ky pol'tlšení povi nllos tí př.ĺj cnrcc

l. Jestliže přijellrce llesplrtí něktcľotr zo svých r,ýše ttveclellýclr povinností, popř' poľtrší jinotl
povillnosĺ llepelrěžĺté povahy vyplýva.iící z této sllllotlvy (v1,jnla čl. lV oclsţ. 6), poväžtrie sę toto
jednállí za poľtlšcllí ľoz1ločtové kázllě ve snlysltt ustanorrellĺ $_z2 zákolla o ľozpoctór,ych pľar'iĺlleclr
ŕlzenlníçh ľozpočtťl. Přijenlce je v tolltto přípaĺlě povinelt pľor,ést v soulacĺti s ustanovéllílll $ 22
:ţľ o ľoz1ločtových pľavicllech úzelrrních ľoz;ročlťl odvoá za poľušenÍ ľozpoětové kázrrě ve výsi
5 % (slovy: pět pľocellt) z ĺlotacc spccifikovanć v čl' ll. této srnlóuvy, do ľozpočtu poskytovatele'

2. Pokud příjelnce lre1llokáže zptisobenl slallovetlýtlt v čl' lV. orlst. 6. použití fillallčníclt plostředkťr
v sottla<|tt s čl' lV. orlst 3, popř. použţe poskytnuté pľostředky (pŕţlaclně jejich části kjinénru
ťlčeltl, lreŽ je ttvcclcll v článku II. této slnlortvy, povaŽr{í se tyto pi'osiľcätĺy (připadně jeji.l, ľĺ'9 

'opľostředk)' lleopľávltěltě použité r,e slnysltt ttstanovenĺ $ 22 zákona o ľoipočtovýóli pľavirliech
tizemních ľozpoěĺťr. Přţenrce je v tonlto přţlaclě povinett pľor,ést v sorrlaclu s ustălrovällĺIn $ 22
zákolta o ľozpoětových pľaviclleclt ťlzelllních lozpočtťl odvoĺl za poľtlšení ľozpočtové kázně clo
ľozpočttt poskytovatele,

3' Pokud přţenlce llesplrlí teľntítl oclvocttl finallčltích pľostřerlkťl clle čl. lV. oclst. 8, 9 télo snlĺouvy,
považtde se toto jeclllání za zaclľželtí peněžllích pľostřeĺlkťr vc slllysltl ttstanovcllí $ 22 zákorla o



ľozpočtových pľavidlech tizcnltlĺoh lrlz.počtĺi. l'Íijclllcc .ic v ttlllllĺl 1lří1lĺrĺlč 1lĺlvillctl ;llrlvĺisl
v sotllai|tt s tlstattovcllĺtlr Ş 22 zĺikotla o ľtlz.1ločttrvýclt 1ll'at'iĺllcclt ťrzclllllícll ľĺlz1ločtťt ĺltlr'ĺlcl
z poľtlšení ľozpočtové káz.nč ĺlo ľozpočttl 1loskyĺovntclc,

4. Vcškcľć platby jako ĺlťrsledk1,poľušctlízávazkťl ;lltlr'cĺlo 1lříjctrtcc ílrľlllotl llczllĺrtottrsĺllilto 1rř'cr,ĺrtltl
tla ĺrčet čĺslo 252034l/0l00, vcĺlcrtý tl Kolllcľčllí llaltky' 1lolločkn l(aľlovy Vnry.

Čl. vll.
Ulĺĺlllčcllĺ sltllotlv1,

1. Snllotlvtl lze zľtlšit na záklaĺlě 1lĺsclllllć ĺlohoĺly slllltlvllĺch slľall ltcbo vý1lovčtlí

2. Kteľákoli slllltlvltí stľatla je opľńvllělln tttĺo stltlottvtl písclllllč t,y;lovčtlět bcz tl<lĺillĺ cltivoĺltl.
Výpovědní lhti(a čirlÍ 30 kalenĺlĺiřllích ĺlrlĺ ĺ 1ločĺrlá bčŽct l. ĺlllclll llĺislcĺlujícítll po ĺllli ĺloľtlčcní
výpovčĺli ĺlľuhé slllItlvllí stľallě. V přípaĺlě pochyblloslÍ sc lllii za ĺ<l, Žc vý1lovčĺl' llyla ĺloľttčclla 5.
clIlenl ocl jejílto oclesláltí.

čllillck VllI.
Zńr'čl'cčlllĺ trslĺ llovcll í

l' Přijelnce ploltlaštrje, žc se scznťllllil s 1lľavidly a bttdc sc jíllli při hospoĺlařclrí s poskytlltlĺýltti
fi nančrlĺnli pľoslředky řkl it.

2. Příjenrce je povilletl bez zlrytečrlĺlho plocllení píselltltě iltfoľnovat pĺíslrršllý odboľ ojakćkoliv
ztněltě v ticlajích uĺ,eĺleltých ve stnlotlvě oltleĺlllě jchĺl osoby a o všcch okolltostech, ktel'é lllajilrcbo
by ntohly lltĺt vliv lla plněrrí jeho povinllostí poclle téĺo sIltlotlvy.

3. Přĺjenlce sottlrlasí se zveřejttěllĺtn sr,ého jrnéna (obclrodllího jrllóna), atlľesy, ĺlotačllĺho tittrltr
a výše poskyhtuté ĺlotace.

4. Pokucl tato slttlottva čí zvlĺ{štrlí obecně z-âvaulý přetlpis nęstaltovíjirlak, říĺlí se vztahy tllo této
sttllottvy příslušnýnli ustallovellítni złikolla č' 500i2004 Slr., spľár,ní ľĺiĺl, ve zlrěllĺ pozĺlějšĺch
přetlpisů aě.89/2012 Sb., občarlský zákonĺk.

5. Tato snllottva nabývá platllosti a ťrčĺnllosti pod;lisellt snllttvllÍch s(ľâll a jc v1'hoĺovclla vc ĺlvotl
stejlto1lisech, z nichž jeclell obĺlľŽí přiienlce a jeclell poskytovatel.

6. V případě, że se llěkteľá ttstalloveltĺ této srlllotlvy stanou lleplatltýllli llebo lleítčillllýllli, zťlstłivti
platlrost a ťlčinnost ostatttĺch tlstanot'ettĺ této slnlotrvy zachoválla. Sntltrvní stlally se zavaztljí
rlatrľaclit takto neplatllá llebo lleťrěinllá ttslanovenĺ ttstatlovcuítlli jejích povaze nejbližšílni
s pľihlédllutĺln k vtilĺ slnluvllích stľan dle přednrětu této snllouvy.

7. o poskytntltĺ clotace a ttzavření veřejlropľávnĺ snllorrvy ľozhoĺllo Zo Peľninlĺ nn 34. znseĺlálű
tlsIlesenínl č, 9üľlt,ť ĺlnc 13.t2.202l při sclrvalovánĺ ľozpočtu obce na ľ.2022

V Peľniltktr clrle 4ţ ĺ,2ozz V Pcľnil*u or'" 
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Poskýovatel příjenlce


