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SMI,OUVA

SídIo:
lČo:
DIČ:

Smlouva se uzavíľá trtezi:

Obcc Peľnink
T.G.Masaľykł t, Pcľnillk J62 Jít
04254878
nejsme plátci

Zastoupená: Jitkou Tůmovĺltl, staľostkou clboe
Bankovní spojenĺ: Komerční banka Kaľlovy Vaľy
Číslo ťrčtu: 2520341/0l00
(dále jen,,poskytovatel")

VBŘEJNoPlł'Ávľĺ
o poskytruuí ĺltlluce z ľoz1tĺlćĺtt ohc'e l'cľnilłk

(clĺilc 
'ie 

n ,,stlllouva)

Dľoseľł z.s.
Vladiĺn íľ T'olnáš Srrlolík, předsoĺla
IJublava čp' 79l ' 3580l Bublava
606840500
26547368

Čsog
175279787/0300

Subjektl
Zákonný zástupce:
Síĺllo:
telefon, fax:
lČo :
DĺČ:
Bankovní spojcní:
Číslo r:lčtu:

(dále jen,,příjellrce")

člĺ{nelĺ l.
obecnó ustĺrnovení

Ve smyslu zákona č, l2812000 Sb., o obcích (obecní zŕízeni), ve znění pozdějších předpisťl (dále jen
,,zákon o obcích"), zákona é.250ĺ2000 Sb., o ľozpoětových pľavidlech územních ľozpoětů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o ľozpoětových pľaviĺllech ťtzemních ľozpočtů") poskytuje
poskytovatel příjemci dotaci ve výši a na ťlče l uvedený v článku lI. této slnlouvy a přijemce tuto dotaci
přţÍmá.

článek Il.
Výše ĺlotace a její účel

Př'íjemci je poskytov ána v rocc 2022

a) ťrčelová dotace ve foľlně neinvęstičních Íinaněrlíclr pľostředkťl z rozpočtu
poskytovatele vc výši: 3000'_ Kč (slovy: třitisíce koľun českých) na: zajĺštěnĺ
pľovozu záchľanné ştanÍce volně žijícĺch žĺvočichů, nńkup kľmiva, rridÉba
zaţizení stanice



Čllĺnck lll.
711!işĺ1b poslĺytn u ĺĺ ĺl ot:rcc

Dotace bucle příjernci poskytnuta ĺlĺr l5 kĺrlcrrĺlářrrícll ĺlllťt ĺxl tlzavř.cllí tćtĺl stlllĺlttvy, a tĺl íilľtllĺltl
bczhotovostllího převclĺlrr na jeho bnnkĺlvní útţcĺ tlvcdcllý v záhlaví ĺćto smlorlv5,, vrrľiabilllí sylnbol
00254878. Dĺltace je poskytllula jcĺlnoľŕlzovtţ s 1lovillllĺistí nĺĺslcĺlllóhĺl vyričtĺtvilní .

Čllillľlĺ lV.
Záklłĺl ní povin nosti přĺjcnlcc

l. Př|'ernce se zavazuje zejména
- ĺlodľžct účel poskytĺluté dotacę

2' Příjemce se zavazuje clodľžet lhťltu clokĺllrčcní ľcalizacc pľojoktĺr ĺlo 30.l l,20223' Přijemce je povinen pouŽít poskytnrltć ĺŤrlančllí pľostřcĺłky"výhľaclně k ťlčellu uvccĺenélntt v čĺánkuII' téţo smlotlvy a vyčcľpat je llcjpozději ĺlĺl 30,l l'2022 pĺ'ĺsiuslleho ľoku"Iyto prĺlstřcclky lleslní
posky'tnĺ:ut jiným pľávnickýnl nebo ţiickýnl osobáln, pokucl ncjcĺc o ŕrhľacţ r|o.|.,le sľcatizacíplnční, na které byly poskytnuty. PosŔylntlić ĺjnanční prostřcdkyiclzc pouŽíĺn,i.l'*ry, pohoštění,
mzdy pmcovníkťr nebo funkcionářů přĺjemce či příierncc sanrĺllllćho, pcnĺilc' úľoky z ŕlvčľr'l,
náhrady škod, pojistllé, pokuty apocl'

4' Přij'eInce je povinen uváĺĺěĺ při veškeľé veřejné pľezenţaci pľ<ljekttl údaj o tclĺll, že je pľojekt
ľealizován z.a llnanční podpory poskyĺovatóle ilrapř. zveŕejnţlríln lĺ:g.r poskytovatele llcboinformací, Že sc akce koná za Íjnnnčrrího přispĺií poskytĺlvatele apocl.)' })říjclrlce ĺlĺlpclvídá za
spľávnost loga poskytovatele, uvecleltého lta propagačllíchlĺateľiálecń i bannercch'

5' 
9 ľ1lí ľ"'rýntlľych finančnĺch pľĺtstřectki'r (dotacc) r,ecĺc pĺ'íienlce samostiłtnou pľťlkaznou ťlčetníevloencr.

6' PřÍiemce ic í}oviţen.Dľovést a př'cdtqžit záYřlcčnţ wričtování ĺlotacç" a to ncinozděii.|n
ní předloží přljelnce originály nelroťlřędně ověř'ené kopie ŕlčetnĺclr ĺi'Llactr'1poLucl příjenlcc preĺilozĺ orĺginĺly ťlčetrlíclr cloklaclťl,t]ui9u lla jeho žádost. po ověl'ení příslušnýnl n,ĺnär.,n vraceny) ve výši poskyĺnuté dotace'dokládajících .iejí poużití. Ke kažclélliu účetlrllllu cĺoklaclu musí být cjolĺlŽon cloktacl o jeho ŕlhľadě(ba.nkovní výpis či poklaclní d<lklad). Zŕllohavźt platba se nepovažt{e za poclklacl kzávěľečnému

vyrlrčtování dotacc jako tlznatelný výdaj.

7' Nelyčeľpané finanční pľostředky z dotacę je přijemce povinen vľátiĺ nejpozdějĺ ĺlo teľmínupř'edloŽení závěľečnélro vyťlčtování dotacej uveĺieném u e untu IV. ocrii. 6, a to foľmoubczhotovostního převoĺtu _lţ Ĺlčel poskytovatelc veclený u Konleľční banky, Karlovy Valy,č''íJ'25?0341/0l00, pod vaľiabilnílĺ a specifickýrn sylnbolern uvedenýnl v čl. IIl' této smlouvy'

8' Přijenice je ľovněž povinen vrátit poskytnttté finančnĺ pľostředky na výše trvedený rJrčet' jestliŽe
oclpadne ťtčel, na kteľý je clĺltace poskytována, a to ĺlo 15 dnů Ĺa. a'i., tJy-r.'p,'i;.n,.e o tétoskutečnosti dozr'ĺ.

9' Př'ed vľácellíln nevyčeľpaných finarlčních.pľostředků podle oclsţ. 7, 8 tohoto článku zpět na Ĺrčetposkytovatele je přţemce povínen o této skţltečnosti inforĺnovat poskytovatele.

l0' V pl*ípaĺlě, že btrcĺe příjenice pľo-váděĺ platby týkajíci se clotace foľmou bezhotovoslního převodtl,je povinen tyto opeľac* pľouá.let pu''i'.. 
'. 

ťlđtLl'-na kteý byly, finančllí pľostředky poskýnuţ(uveden v zilhlaví srnlouvy).

l l' ľ'řijernce je povinen postupovâl v souladu s pľavidly.



l2. Je-li příjenrce pláĺcenl dallč z přiĺlłulć:.hĺlclrltlty. łl 1ltllĺtld lllĺi tl zĺlatlitclllých plnčllí přĺiatýcĺl
v sclttvislosti s financovállĺnr clanćho pľĺljclĺ!11 11áryk |a tlplatllčllí oclpqlčltl ĺlallł.ilľiclanc'hiiĺlrxlty
v plné výsí, kľácęný nebo v pĺlrllčľlrć uýsĺ. ir"'iiĺiĺ.' ,,pluĺnir v zílvčľcčllćtn vyťIčlĺlviltlí ttll() výši
nároku na odpočet danč z přiclallĺ'( hodrłtliy jaktl uzllatclrlý výcllli.

l3' Pr1ijerttce je povinerl pľiibčŽllč iltĺill'tllovaĺ 1lĺlskyltlvalcl ĺl všcch znlčtlĺich, litcľć tly lnĺlhly př.i
vymáhání zaclľŽenýclr nebo llco1lľłĺvllčnč ptltrŽítých pľĺlsĺřcdkti dtllacc zlrĺx'šiĺ .icho pĺiz.ioi vcĺitcIc
nebo dobytnĺrst jeho 

.poh_leĺlávky. l)říiclncc 'jc zc.illléna pĺlvĺnett oz_llillll it poskýtovate li clo l0 ĺlllĺi
ode dne, kdy došlo k uclálosti, skutcčrrosti, ktĺ;;ó 

'nŕljí 
llcbo ln<llt<lu rníi za ilĺislctlck pl"'ĺjcnlcťIv

(zřizovatclům) zánik, transftlľlrtaci. slĺltlčení či splyňrtí s jĺnýnl stlb.icktcnl. zltlčtlu stattltiiľnílto
orgántl příjelnce apod.

l4' Příjemce je povinen zajistit př'i přclnčllě pľirvllickć clsĺrby, aby pľĺiva n pĺlt,illlltlsti zc smlĺluvy
přešly.na nástupnicl<ort pńvnickotl osobri ncllĺl poclat ,láurh ll,i trktlrlčcilí stttltlttvy. V přípaĺlč
zľušení pľávllické ĺrsoby s likvĺĺlaçí pľovcdc př'íjcnice vyúčtovĺillí ke clni likviĺlacc.

ĺ5' Je_li příjemce veř'ejnýnl zaclavatelelll nebo splní příjcmcc cleÍ'inici zaclavatcle podIc zzĺkona č.
l37/2006 Sb', o veřejltých zakĺizkáoh, vc z.něilí pozclijších přcclpisů'.ic povirlcn dálc postupi1vat
při výběru dodavatele poclle tohoĺcl zŕtkona.

Čl:inck V
Kĺlntľolnĺ llstitnovcní

l ' V souladrr se zákollenr ě.3Ż0/Ż00l Sb.' ĺl íjnalrční kontľole vc vcře.jné spľávč a o zlnětlě někteľýclr
zákonů (zákon cl finanční kotltľolc), ve zltčllí pĺlzclějších pĺedpisri u iáku,'o č:. Ż55/2012 Sb., ĺl
kontľole. kontľolní řácl, je pĺlskyţĺlvalel cĺotaie opiavncn kontľoloval doclľŽcní poclnlínek, zaktelýclr byla dotace poskytlltltâ. l'Lrto kolltľoltl vykôllávají pĺlvěření zalněstnatlci poskytovatele a
členové příslušných oľgánťl post<ytovatele'

2' Příjemce je povinen r'ľánrci výkorru kollĺrolní čilllrosti clle odst' l tĺlhoto člálllĺu ptlvitlen ve
lhťltách stanovených poskytovatelem př'eĺtloŽit kontrĺ:lníln otgánťlln posl<ytovatele k nahléclntrtĺ
veŠkeľé ričetní záz-namy ţkajíci sc ctané dolĺtce'

Člĺĺnck VI
D ťlsleĺtky poľušení povinností příjenlcc

1' Jestliže přijcnrce nesplllí někteľou ze.svých výše uveĺlených povinn<lstí, popř. poľuší jínou
povinnost nepeněžité pol'alry vyplývající ziéto sinlouvy 1vyjľna čl. IV odst. 6). považuje se totojednání za porušení ľozpočtové Ŕâ'"e ve smysltt ustanoveni $iz ,ĺLonu o ,.orpoeiouych pľavidlechúzęrnních rozpoětťl..Příjenrce je v ţonlto.piípaclě povinen irovést v souladJ s ustanovením $ 22zákona o rozpočtových pravidléch ťlzemníôl' 

''o'po8t,i 
odvoá za poľušení ľozpočtové kázně ve výši

5 % (slovy: pĺit pľocellt) z clcltace speciĺikovalle v ĺl. II. této smlóuvy, do lnzpočtu pĹskytovatele .

2' Pokucl příiemce neprokáŽe zpťrsobetn stanoveným v čl. IV. oclst. ó. potlžití ĺinančních prostředkţivsouladu sčl' IV' od:t:.3: popř. použiie poskytnuté pľostředky (pi'ípadně jejic}l čásţ kjinénluťrčelu, než je tlvedell v článku li. teio 
''iouuy, 

povazt4i'" ý,o pľostřcdky (přípaĺlně jejiclr část) zapľclstředky neopľávněně použité ve snryslu-rl'tonnu"ní ş źz ieuo,ra o"ro'páetouých pľavidlech
ťlzemních ľozpĺlčtů, Příjemce je v tomtó případě povineň pľovésl v soulaclů s ustálroveníln $ 22zákona o ľozpoětoţch pravicllech ťlzemnícil rozpoětů odvod za poruŠení *'pnlloue kázně ctoľozpočţu poskytovatele.

J Pokucl příjelnce nesplrlí tennín odvoclu í'inančních prostředkťr dle čl' lV' odst' 8,9 této smlouvy,považtl.je se toto jednĺiní za zadrŽ'ęni peněžních präsĺ'eclkťr ve smyslu ustanoveńí $ 22 zákona o



ľozpočtových pravĺdlech ťrzemllích ľĺlzpĺlčtů' l)říjclncc jcl v ttlĺlltĺl pŕĺpadč povillcn pľovóst
v soulaclu sustanovenírn $ 22 zákolla 0 l'{)l|)očt;vých pľavicllcch ťrzcrilltích lrlz1lĺlčlťl oĺlvod
z' pol'ušcn í ľozpočto vé k á zllě cl o ľĺlz pocţ tt l 1lĺ ls li.y,tĺlvĺtl c lł.;.

4' Veškeré platby jako clťlsleclky poľtlšellí zílvtlzkti pľovcdc př'íicnlcc ĺilľrlltltl hczltĺltĺlvĺrsĺllíhĺt 1rřcvĺrĺltl
na účęt čĺsĺcl 252034l/0100. vcclellý u Kotllcľčllí lrallky, polnčklr ĺ(aľlovy Valy'

t

2

Čl. vlt.
Ulĺontlcnĺ snrlĺltlvy

Srnlouvu lze zľušit na záklarlě písenlnć dohĺxly snrlttvIlích stľan llcbo výptlvěĺlí.

Kteľákoli smluvnĺ stľana je opľávnělla ltlto snllotlvtt pĺsctltllě vypovčclět bcz udání clťlvoctu.
Výpovědní lhůta činí 30 kalenctářrlích clní a počínĺi běŹet l. ĺJllcnr iiá.l",l,';í"í'n po ĺlllĺ ĺlorttčení
výpověcli dľuhé slnluvltí stľanč. V přípaclč pocltyblrostí sc lná za to, žc výpověd'tiyla cloľučena 5.
clnem od jejího odeslr{lrĺ.

Článclĺ VIIl.
Závčľcčná ustanovcnĺ

l' Přljemce pľohlašuje, že se sezllámil s plaviĺĺly a btlde se jinli př'i hospoctaření s poskytnrrými
finančními pľostřeclky říd it.

2. Př'ijenlce je povinen-bez.zbytečrrétlo procllení písemllě infbnllovat přísltlšný odboľ ojakékoliv
zlněně v úclajích uvedených ve smlouvě ohlectllě jeho osoby a o vŠech ókolnostech' kteľé mají lrebo
by rnolrly mít vliv na plnění jcho povinností podló této slnlóuvy.

3. Příjemce souhlasí se zveřejněníln svého.jnléna (obchĺ:ĺlního jmélla). aĺllesy, clotačního titultl
a výše poskytrluté dotace'

4. Pokud tato smlouva či zvlríštní obecně zâvazný pĺ'eclpis nestanoví jinak, říclí se vztahy dle této
sml9r1vy přísltršnýnri ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb', spľávní řicl, ve znění poz<lě.iších
předpisti a č. 89l20l2 Sb., občanský zálĺoník'

5' 1'aţo sĺnĺotlva nabývá, platnosti a t'rčinností pocípisem snlíuvních stran a je vyhotovena ve dvou
stejnopisech, z niclrŽ jeden obclľží přijenrce a jeden poskytovatel.

6' V pl'ípaclě, Že se některá tlstanovení této slnlouvy stanou neplatrlýnri nebo neťtčillnýnli, ztistáváplatnost a účinnost ostatních ustanovení této smlouvy zach'ovánä. Smltlvrlí stľany se zavazqjí
nahrcdit takto ncplatná nebo neúčinllá ustanovení ustanovenílni jejich porii* nejbliŽšími
s přihlécĺnutím k vťlli smluvníclr stľan cĺle ptYeclmětu této smlouvy.

7. O poskytrlutí dotace
usnesením č. 9Br'ĺ1

V Peľnillktr dne

uzavřęní veřejnopľávní sĺnlouvy lozhodlo Zo Peľnĺnk na 34. zaseđání
dnc 13.12.2021 př.i schvalovĺĺní ľozpočtu obce na r,20Ż2

ł ť /. ł4 ł"/) V Peľninku dne
,1ł,

a
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Poskytovatel příjemce

,ľťť',1ţłâí'fi.'.


