
Evicĺenční číslo smlouvyprp
,ff'

ţ' *s€á,
VEŘEJN OPR ÁVľÍ SMĹoUVA

o poslrytru,ltí doţace z ľozpĺlčtu obce Peľnink
(dále jen,,smlouva)

Obec Peľnink
Sídlo: T.G.Masaryka l, Peľnink362 36IČo: 00254818
DIČ: nejsme plátci
Zastoupenâ: Jitkou Tůmovotl, staľostkou obce

Ęlţko.Ylí spojení: Komerční banka Karlovy Vary
Císlo riětu: 252034ll0l0o
(dále jen,'poskytovatel")

Smlouva sę uzavírá mezi

Subjektt
Zâkonný zástupce:
Sídlo:
telefon, fax:
lČo:
DIČ:
Bankovní spojení:
Císlo účtu:
(dále jen,,přijemce")

TJ Sokol Peľnink
Kaľęl Kunst, předseda

Nejdecká 4l7, Pernink 36Ż36
724268067
49750020

Komeľční banka, a.s
43-33980287/0100

a

Ve smyslu zźlkona č,. 128/2000 Sb', o obcích (obecní zĺízeni) , ve zněnipozdějších přeđpisů (dále jen
,,zâkon o obcícho'), zâkona č,. 250/2000 Sb., o rozpoětovýctr pľavidlech ĺ""rnnĺ"h ľozpočtů, ve zněnípozdějších předpisů (dále jen ,,ztlkon o ľozpočtäv1iclr 

-pľavĺatech 
územní"Ĺ .o"poetn..) poskytujepo.skytovatel přijemci dotaci ve ţši a na účel ůvedený v eienku II' této smlouvy u pŕ1"*"" tuto dotacipřijímá.

článek I.
Obecné ustanovení

čIánek II.
Výše dotace a její rĺčel

Příjemci je poskytovánav roce2022

ń

a) úěelová dotace ve foľmě neinvestiěních finančních prostředkri z rozpočtuposkýovatele ve výši: 100000,- Kč (slovy: jednostotisíc koľun českýchi na:Íldľžbu aľeálu, buđovy kabĺn a pľovozní nĺn"ay na činnost A mužstva _ okľesnípřeboľ



Clánek III.
Způsob poskytnutí dotace

|oţace bude přijemci poskytnuta do l5 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy, a to foľmoubezhotovostního převodu na jeho bankovní rtčet uveden y v źelllavĺtéto smlouvy, variabilní symbol002-54878' I)otace je posĘtnuta ve dvou splátkách, a tä t 31.3. a 31.8. s povinností následnéhovytĺčtování.

Zá,kladníf,nff L*příjemce
l. Přfiemce se zavazuje zejména

- dodržet účel poskýnuté dotace2' Příjemce se zavazuje dodržet lhůtu dokončení ľealizace projektu do 30.11.Ż0223' 
|-říjemce 

je povinen použít poskytnuté. finanční p'o.tľ"áty výhradně k účelu uvedenému v článkuII' této smlouvy a vyceľp1t je njjpozději do. 30.t ĺ.iozî pr"lušného roku. Tyto pľostředky nesmíposkýnout jiným právnickým nôĹo 6'žĺctým osobámfpătuo nejde o ĺń*ó, .p".iené s realizacíplnění, na kteľé byly poskytnuty. Poskytnuĺe ĺnunĺnii.ă'tr.aty nelze poutít na dary, pohoštění,mzdy pracovníků nebo funkcionářů pľĺ;..." ei prĺieĂ"e samotného, penále, úľoky z úvěrů,náhľady škod, pojistné, pokuý apod.

4' Přijemce je povinen uvádět při veškeľé veřejné pľezentaci projektu údaj o tom, žeje pľojektrealizovân za finanění podpory poskytovatËl" (nói: ;veřejněním loga poskytovatele neboinformací, že se akce konâ za frnäneĺríľ,o pľi.peni |lstýovatele apod.). Příjemce odpovídá zasprávnost loga poskýovatele, uvędeného nu p'opugueníchîateriálech i bannerech.

5' 
"'''1'"'*ľ*u*nuţch 

finaněních prostředků (dotace) vede příjemce samostatnou průkaznou úěetní

6' Příiemce ie povĺTen:Dľov9st ą předl?žit záţţečné wţúštov{.ni.dpÍace. a to neipozděii do
ání předloží přţemce oľiginály neboúředně ověřené kopi" úč"tnĺch dóE7íĘŢkuo pri;"."" předloží originály účetních dokladů,budou na jeho 

'żádost.po 
ověření přĺslulným 

"äuä'.' vľáceny) ve výši poskytnuté dotace,dokládajících její použití. Ke každému úěetnímu dokladu musí bý doložen doklad o jeho úhľadě(bankovní výpis ěi pokladní doklad). Zâlohovál pl"tb" ;; nepovažuje za podklad k závěľečnémuvyúětování dotace jako uznate|ný vý daj.

7' Nevyčerpané finanění pľostředky z dotaçeje přijemce povinen vľátit nejpozději do termínupředložení závěľečného vyričtování dotace," uu"á"nJ' l, ounLu IV. odst. 6, a to foľmoubezhotovostního^převodu 
.na.'účet poskytoíatel" 

""J"'y u Komerční banky, Karlovy Vary,č)'it'25Ż0341l0100, pod vaľiabilním a speclfickym symbote'm uveoenym v čl. ul. íeto smlouvy.

8' Příjemce je ľovněž poyi.ne1 vrátit poskýnute finanění prostředky na výše uvedený ričet, jestliže

:ťľ,:ţffi.Ti;:*?kteľ'ý 
je dotace poskytována, ato do 15 anů äde a'ą LJy-." pryemóe o teto

9' Před vrácením nevyěeľpaných finančních prostředků podle odst. 7, 8 tohoto ěIłánku zpět na účetposkytovatele je příjemce povinen o této sk_utečnosti inťoľmovat poskýovatele.

10' V případě, že buđe příjemce pro'vádět platby ťýkajíci se dotace formou bezhotovostního převodu,je povinen ţto opeľac" p'ouádět pou'" žtět,"nu kteý byly finanění pľostředky posĘtnuţ(uveden v zálhlaví smlouvy).



11. Přijemce je povinen posttlpovat v souladu s pľavidly

12' Ję-|i přijemce plátcem daně zpřidané 
.hodnoty, a pokud má u zdanitelných plnění přijaýchv souvislosti s financováním daného projektu ná.ot na upńtnenĺ odpoětu daně zpřidané hodnoţv plné qýši, kľácený nebo v poměrné výši,.nemůž" upiätnit v závjľečné' uýĺlto"ĺní tuto výšináľoku na odpočet daně zpřidané hodnoý jako uznatetäýuýauj.

13' Příjemce je povinen průběŽně infoľmovat poskýovatel o všech změnách, které by mohly přivymáhání zadržených nebo neopľávněně p*zi6l.ľ' prostředků dotace 
'hJlit 

j;h" pozici věřitelenebo.dobytnost jehoľoh]:.dáVký. Příjemce je ,ő1^erupouin.n oznámitposkytovateli do l0 dnriode dne, kdy došlo k události, skuteěnosti' kteié ma;í'nebo rnohou míi za nárl.o"k příjemcův(zřizovatelťlm) zánik, transformaci, sloučení či splynutí.;ĺny* subjekte;, 
'ńcnu statutárníhoorgánu přijemce apod.

14' Přijemce je povinen zajistit při přeměně právnické osoby, aby práĺvaa povinnosti ze smlouvypřešly na nástupnickou pľávnickou osobu nebo podJ 
"á".ł' 

îá ukončení smlouvy. V případězľušení pľávnické osoby s likvidací provede přţemce vyúčtování ke dni likvidace.

15' Je-li příjemce veřejným zadavatelem nebo splní přijemce definici zadavatele podle zákona ě.137/2006 Sb'' o veřejnýcll zakázktlch, ve 
'ncnĺ 

poloe3ších předpisů, je povinen dále postupovatpři vyběru dodavatele podle tohoto záŔona.

Clánek V
Kontľolní ustanovenÍ

1' V souladu se zákonem č'.320/200l Sb., o finanění kontrole ve veřejné spľávě a o změně někteýchzákonů (zákon o ţiľ:ni kontľole), veznění pozdějších piedpisů u)ź,konui'_źssnon Sb., okontrole' kontľolní řáđ, je poskytővatel dotaóe op.aun8n'_Lontrolovat aodrzení podmínek, zakteých byla dotace poskýtnůta. Ťuto kontľolu vytänevaji pověření zaměstnanci poskytovatele aělenové příslušných oľgánů poskýovatele.

2' Příjemce je povinen v ľámci výkonu kontľolní činnosti dle odst' 1 tohoto článku povinen velhůtách stanovených nosţ.ľ9.v{elem předložit kontrolním orgánům poskytovatele k nahlédnutíveškeré účetní zâznamy ţkajicíse dan3 dotace.

článek vĺ
Důsledky poľušení povinností příjemce

l' Jestliže příjemce nesplní některou ze svých qýše uvedených povinností' popř. poruší jinoupovinnost nepeněžité pou3hy vyplývajicí 
"ieto 

,*loul.y-(úrnu čl. ry odst' 6), považuje se totojednání za porušení rozpočtové kaineł"smyslu-ustano*ni ş 22 zátkonao rozpočtoqých pľavidlechúzemních ľozpočtů. Příjemce je v tomto'případě P""i"; irovést v souladu s ustanoven ím Ş 22zźlkona o'ľozpočtových pravidlech územníôh io"po8tů oauoä 
"u. 

poľušení ľozpoětové kázněve ţši5 % (slovy: pět procent) z dotace speciÍikovane v ĺl. II. tjto smlouvy, do ľozpočtu poskýovatele.

2' Pokud přijemce nepro-kâže způsobem stanoveným včl. IV. odst. 6. použití finaněních prostřeđkůvsouladu sěl' IV' od{.'.3, popř. použije posŕytnutJ p."'ir"ary (případně jejich ěást) kjinémuúěelu' než je uveden v ělánku f. teto.-ĺouţ, pĹ'"z":í."-fro prostředky (případně jejich ěâst) zaprostředky neoprávněně použité ve smyslu'úrtunou.nĺ-ţ-źz ,auona o rozpoětových pravidlechúzemních rozpoětů' Příjemce je v tomtó případě pouĺn"i pĹvest v souladů s ustanovením $ 22zźtkona o rozpoětových praviălech územnĺcĹ rozpoětů odvod za porušení ľozpoětové kázně doľozpočtu poskýovatele.



3' Pokud přijemce nesplní teľmín odvodu finaněních prostředků dle čl. IV. odst. 8, 9 této smlouvy,považuje se toto jednání za zadľŽęní peněžních p'ärľ.ářn ve smystu ustanovení Ş 22 zálkona oľozpočto{ch pravidlech územních rozpočtů. br1.'". je v tomto případě povinen pľovéstv souladu s ustanovením Ş 22 zâko.na o ľozpočtóvých pravidlech riżemních ľozpoětů odvodz porušení ľozpočtové kázně do ľozpočtu poskytbvatele.

4' Veškeré platby jako d]ryledky poľušení zápazktlprovede při;'emce formou bezhotovostního převoduna účet ěislo 25Ż034t/0l0},vedený u Komeľčni banký, poĹłm r*louyţ".y.*''

čl vrr.
Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze zrušitnazákladěpísemné dohody smluvních stran nebo výpovědí.

2' Kteľákoli smluvní.'ľ11u je opľávněn? ľto smlouvu písemně vypovědět bez udâní důvodu.Výpovědní lhůta činí so tálenđĺrních dní a počíná acłšt_l.dnem následujícím po dni doľuěenívýpovědi druhé smluvní stľaně. V případě poänyuno'ii 
'" -a za to, žeýpověd, byla doruěena 5.dnem od jejího odeslání

článek VIil.
Zá,ľěreč'ná ustanovení

' ;ľ*ä1}ffi:''ä.ář'žeose 
seznámil s pravidly a bude se jimi při hospodaření s poskynuţými

2' Přijemce je povinen' bez 
'zbyteč,ného 

prodlení písemně informovat příslušný odboľ ojakékolivzměně v údajích uvedených vL smlouvďohledně-jeh" 
"'"uy'" 

o všech okolnostech' kteľé mají neboby mohly mít vliv na plńcnĺjeho povinností podló této smlăuvy.

3' Přiiemce souhlasí 
'se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy, dotaěního titulua ţše poskýnuté dotacę.

4' Pokud tato smlouva či zvláštní obecně zźnazný předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy dle tétosmlouvy příslušn;.ými ustanoveními zálkona e.-soolzooą Sb., správní řád, ve znění pozdějšíchpředpisů ač:.89/2012 Sb., občanský zálkonik.

5' Tato smlouva nabýnáĺ platnosti a úěinnosti podpisem smluvních stľan a je vyhotovena ve dvoustejnopisech, znichž jeden obdľží přfiemce a jeoen portŕouł"l.
6' V případě' že se některá ustanovení této_ smlouvy stanou neplatnými nebo neúěinnými, zůstáváplatnost a účinnost ostatních ustanovení této smlo;vy-)rin*arâ. s'luuni ,i.uny se zavazujínahrađit takto neplatná nebo neričinná ustanovení'ustanoveními jejich povaze nejbližšímis přihlédnutím k vrili smluvních stran dle předmětu této smlÁuvy.

7' o poskytnutí dotace a ulavř9yi veřejnopnávnĺ smlouvy ľozhodlo Zo Peľnink na 34. zasedáníusnesením č' 9/34/2l ilne |3.12.2ožl $ri ."l'"ulo"ĺni .Ţ"p"ar. obce na r.2022

V Peľninku /ł ł, !łzĺ'
V Peľninku dne 4 loZL

TJ Pernink, z.s.
Nejdecká 417, Pernink 362 36

lČo: 497 50 o2o

PoskýovateI


