
Evidenční číslosmlouvy
"ď

"' '.'.i: - ľ-*€-evE Řn-r-ľ ÔP RA vŇ ĺ S M L o U V A
o poslcytnutĺ dotace z rozpočtu obce Pernink

(dále jen 
',smlouva)

Smlouva seuzavírâmezi

Sídlo:
lČo:
DIČ:
Zastoupená:
Bankovní spojení
Císlo Úlětu:

(dále jen,,poskýovatel,.)

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

Obec Peľnink
T.G.Masaryka 1, Peľnink362 36
00254878
nejsme plátci
Jitkou Tůmovou, starostkou obce
Komerční banka Karlovy Vary
2520341/0100

TJ Sokol Peľnink
Karel Kunst, předseda
Nejdecká 417, Pernink 36236
7Ż4268067
49750020

Komerční banka' a.s.
43-33980287 t0100

a

Ve smyslu zálkonaě. 128/2oOO Sb., o obcích (obecní zÍizeni), ve znětrí pozdějších předpisů (dále jen
-zâlk9n o obcích"), zźtkona č). 250/2000 Sb., o rozpočtoţclr pľavidlech ĺ"".ńĺ"h rozpoětů, ve zněnípozdějších předpisů (dále jen ,,zâkon o rozpoětôţch 

-pravidlech 
územníct, .o"poet,i..) poskytujeposkýovatel přijemci dotaci ve výši a na účel ůveaen;7 v ĺiĺnku II. této smlouvy u pŕí3"*"" tuto dotacipřijímá.

Clánek I.
obecné ustanovení

článeľ II.
Výše dotace a její účel

Příjemci je poskytovánav roce2022

a) úěelová dotace Ve formě neinvestiěních finančních pľostředků z rozpoětu
poskýovatele ve výši: 12090of Kč (slovy: jednostodvacettisíc koľun českých) na:nákup tľaktoľu na sekání tľávy pro ĺo"žtru tľavnafých povrchů aľeálu atľavnaté plochy fotbalového hřiště



člĺ{nek III.
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude příjemci poskytnuta nepľodleně po předložení faktury za nákup tľaktoľu na sekánítrávy, a to foľmou bezhotoľostníhó převodu ou juľ,o bankovni účet uvede ný v záhlaví tétosmlouvy, vaľiabilní symbol 00254s7b. Dotace jä posĘtnuta jednoľázově s povinností
následného vyúčtování .

čtánek IV.
ZákJadní povĺnnosti p říj emce

1. Příjemce se zavazuje zejména
- dodržet rîěel poskytnuté dotace

2' Příjemce se zavazuje dodľžet lhůtu dokončení realizace projektu do 30.11,20Ż23' 
!-říjemce 

je povinen použit posĘtnuté finanční pľostřeákyvýhradně k účelu uvedenému v ělánkuII' této smlouvy a vyěerpat je nejpozději do :0.t l.2022 irĺ'iusneľ,o .oLu. ifo pľostředky nesmíposkytnout jiným právnickým nebo ţżickym osobám, poma nejde o úhľaÍy spojené s realizacíplnění, na které.byly poskýnuţ. ľosŘytnuie finanční p-'tľ"oLy n elze použ: nu dury, pohoštění,mzdy pracovníků nebo funkcionářů pľ1emce či příjemce samotného, penále, úľoky z úvěľů,nâhrady škod, pojistné, pokuţ apod.

4' Příj_emce je pov-inen uvádět při veškeré veřejné prezentaci pľojektu údaj o tom, žeje pľojektrealizovtln za finanění podpory posĘtovatóle (např. zveřţnţním logä poskytovatele neboinfoľmací, že se akce konâ ża finânčrriho přispění poskytovatele apod'). Příjemce odpovídá zasprávnost loga poskytovatele, uvedeného nu p.oiugueníchîateľiál""ń i bánn".ä"h.

5' o užití poskytnuých finaněních prostředků (dotace) vede příjemce samostatnou průkaznou účetníevidenci.

6' Příiemce ie Doviţen=pľovést a nředlgžit závěľečné wúětování dotace. a to neioo"děii đo4'12'2022. ľ"sn.' do,dnf ukopč originály neboúředně ověřené kopie úěetnĺcn ĺóLlaan 1poLud příjemce pređlozĺ origĺnĺly úěetních dok1adů,budou na jeho žádost po-' ověření příslui'ným oäuä..' wáceny) u" ţĺi" poskytnuté dotace,dokládajících její použití. Kę kažđému účetnímu dokladu musí bý doložen doklad o jeho úhľadě(baĺkovní výpis či pokladní doklad). Zállohovźt platba se nepovážu;e za podklad k závěľečnémuvyúčtování dotace j ako uznatelný vydaj'

7 ' Nevyčeľpané finanění pľostředky z dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději do teľmínupředložení závěľeěného vyúětování dotacej uveäeném u eunn IV. odši. 6, a to foľmoubezhotovostního 
^převodu .na_'úěet posĘtovatele vedený u Komerční banky, Kaľlovy Vary,č,ű25Ż034110t00, pod vaľiabilním aipeciÍickým symboleln uvedeným v ěl. il. této smlouvy.

8' Příjemce je rovněž povinen vrátit poskýnu1é finanění prostředky na výše uvedený účet, jestliže
odpadne úěel, na kteľý je dotace poskýován a, a to do 15 anů äde a*, tJy se prşemce o tétoskuteěnosti dozvi.

9' Před vľácením nevyěeľpaných finančních-prostředků podle odst. 7, 8 tohoto článku zpět na účetposkýovatele je příjemce povinen o této skuteěnosti iľfoľmovat poskytovatele.

10' V případě, že bude příjemce provádět platby ýkající se dotace formou bezhotovostního převodu,je povinen ţto opeľące provádět pou"" iirit,'ru kteý byly finanění prostředky posĘztnuty(uveden v zálhlav í smlouvy).



1 1. Příjemce je povinen postupovat v souladu s pľavidly

12. Je-li přijemce plátcem daně zpřidané hodnoty, a pokud mâ u zdanitelných plnění přţaých
v souvislosti s financováním daného pĄektu náľok na uplatnění odpočtu danĺ zpriaane'nőanoty
v plné ţši, kľácený nebo v poměľné výši, nemůže uplâtnit v závěrečném vyričiování tuto výśi
nároku na odpočet daně zpřidané hodnoţ jako uznatelňý výdaj.

13. Přijemce je povinen pľůběžně infoľmovat poskytovatel o všech změnách, kteľé by mohly při
vymáhâní zadržených nebo neoprávněně použitych pľostředků dotace zhoršit jeho pózici veŕitäle
nebo dobytnost jehopoh-l9dávĘ. Příjemce je zejména povinen oznámit poskýtovateli do 10 dnů
ode dne, kdy došlo kudálosti, skuteěnosti' kteié mají nebo mohou míi za ne.l"d"k příjemcův
(zřizovatelům) zánik, tľansfoľmaci, sloučení či splynutí sjiným subjektem, změnu statutárního
oľgánu příjemce apod.

14. Přijemce je povinen zajistit při přeměně pľávnické osoby, aby prźtva a povinnosti ze smlouvy
přešly na nástupnickou právnickou osobu nebo podat nâvrh ná ukončení smlouvy. V případě
zľušení pľávnické osoby s likvidací provede přijemie vyúětování ke dni likvidace.

15' Je-li příjemce veřejným zadavatelem nebo splní příjemce definici zadavatele podle zákona ě.
l37/2006 Sb., o veřejných zakázkétch, ve zncnĺ pozociších předpisů, je povinen dále postupovatpřiţběru dodavatele podle tohoto zálkona.

čtánek V
Kontľolní ustanovení

1' V souladu se zákonem č,.320/200l Sb., o finanění kontrole ve veřejné správě a o změně někteých
zákonri (zákon o ţna19ní kontrole), ve znění pozđějších předpizu u Żérkonu č,. 255/2ol2 Sb., o
kontrole, kontľolní řád, je poskýovatel dotaóe opievncń kontrolovat dodržení podmínek, zakteých byla dotace poskýnuta. Tuto kontrolu vykônávají pověření zaměstnanci poskýovatele a
členové příslušných oľgánů poskýovatele.

2' Přijemce je povinen v ľámci výkonu kontľolní ěinnosti dle odst. 1 tohoto článku povinen ve
lhůtách stanovených poskýovatelem předložit kontľolním oľgánům poskýovatele k nahlédnutí
veškeré účetní zźnnamy ýkajíci se dané dotace.

článek VI
Důsledky poľušení povĺnností příjemce

l' Jestliže příjemce nesplní některou ze sqých qýše uvedených povinností, popř. poľuší jinou
povinnost nepeněžité povahy vyplývající ziéto smlouvy (vyjma el. ry oo't. ďl, považuje se totojednání za poľušení ľozpočtové kÍľ:ně ve smyslu ustanoveni ţ-zz rákonuo .o"poetornych pľavidlech
územních ľozpočtů.-Příjemce je vtomto piípadě povinen iľovést vsouladu sustanovenim Ş 22
7ákona o ľozpoětových pravidlech územníôh io"po8tĺ odvod za porušení ľozpoětové kázně veţši
5 % (slovy: pět procent) z dotace specifikovane v el. il. této smlôuvy, do rozpoětu poskytovatele.

2' Pokud příjemce neprokáže způsobem stanoveným v čl. IV. odst. 6. použití finančních pľostředků
vsoulađu sčl' IV. od!ţ:.3: popř. použije poskytnuté prostředky (piípadně jejich část) kjinému
riěelu, než je uveden v ělánku II. této..iouuy, považujise ţto pio.iľ"äty 6ripäano3e;ich část) zapľostředĘ neopľávněně použité ve smyslu .''iunou"ní ş źz źauonu o 

-.ożpoetovýóh 
pravidíech

tzemních ľozpoětů. Příjemce je v tomto případě povineň provést v souladů s ustanoven ím ţ 22
zâkoĺya o rozpočtoých pľavidlech územnícĹ roziočtů odvod za porušení ,-pootoue kánně dorozpočtu poskýovatele.



3' Pokud příjemce nesplní teľmín odvodu finančních pľostředků dle čl. IV. odst. 8, 9 této smlouvy,
považuje se toto 1ednâní_za zadržení peněžních próstředků ve smyslu ustanovení Ş22_zákona oľozpočtoţch pľavidlech územních rozpočtů. Přijemce je v tomto přĺpadě pouin"n provést
v souladu s ustanovením Ş 22 zttkona o rozpočtóvých pľavidlech úżeńních rozpočtů odvod
z porušení ľozpoětové kázně do ľozpočtu poskytovatele.

4' Veškeré platby jako důsledky poľušení závazků pľovede přijemce foľmou bezhotovostního převodu
na účet č,íslo 252034110100, vedený u Komerční banky, po-bočka Kaľlovy Ý'.'

Čl. vrr.
Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze zľušit na zá'/ľ'ladě písemné dohody smluvních stran nebo výpovědí.

2' Kterákoli smluvní. stľana je opľávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta ěiní 30 kalendářních dní a počíná běžet t. dnemîestedujícím po dni doručenívýpovědi druhé smluvní stľaně. V případě poôhybností se má zato, že výpővěď byla doruěena 5.
dnem od jejího odeslání

člrĺnek VIII.
Záşěrečná ustanovení

1' Příjemce prohlašuje, že se seznámil s pľavidly abude se jimi při hospodaření s poskytnuými
fi nančními pľostředky řídit.

2' Příjemce je povinen bez zbyteéného pľodlení písemně infoľmovat příslušný odboľ ojakékoliv
změně v údajích uvedených ve smlouvđohledně jeho osoby a o všech okolnostech, kteľé mají neboby mohly mít vliv na plněníjeho povinností podlä této smláuvy.

3' Přijemce souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), ađľesy, dotaěního titulu
a ţše poskytnuté dotace.

4' Pokud tato smlouva či zvláštní obecně zźlvazný předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy dle tétosyl9u]'y příslušnými ustanoveními zálkona ĺ.-sooĺzooą Sb., spľávní řád, ve znění pozdějších
předpisů a čl. 89/2012 Sb., oběanský ziâkoník.

5' Tato smlouva nabyvá' platnosti a účinnosti podpisem smluvních stľan a je vyhotovena ve dvoustejnopisech, znichž jeden obdľží příjemce a jeden poskytovatel. -

6' V případě' Že se některá ustanovení této smlouvy stanou neplatnými nebo neúčinnými' zůstáváplatnost a účinnost ostatních ustanovení této smlouvy zachiavźna. Smluvní strany se zavazujinahľađit takto neplatná nebo neúěinná ustanovení ustanoveními jejich povaze nejbližšími
s přihlédnutím k vůli smluvních stľan dle předmětu této smlouvy.

7' o poskytnutí dotace- a uzavření veřejnopľávní smlouvy ľozhodlo Zo Peľnink na 34. zasedáníusnesením č'. 9134/21 dne 13.12.2021 při schvalováni ľozpočtu obce na r.2022

V Perninku dne /ĺ-ł ZüŁre
příjemce

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

lČo: łgz so ozo

V Perninku dne

ţ

/+ ł,,l-lA'Ü


