
Evidenční číslo smlouvy:

9t2422

VEREJNOPRAVNI SMLOUVA
o posĺEtnutí dotace z rozpočtu obce Pernink

(dále jen,,smlouva)

Smlouva se uzavfuâmezi;

Sídlo:
ĺČo:
DIČ:
Zastoupenźľ
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen,,poskýovatel")

A

Subjekt'
Zâkonný zástupce:
Sídlo:
telefon, fax:
lČo :
DIČ:
Bankovní spojení:
(cl ále jen,,příj emce")
Císlo účtu:

Obec Pernink
T.G.Masaryka 1, Peľnink362 36
00Ż54878
nejsme plátci
Jitkou Tůmovou, staľostkou obce
Komerční banka Karlovy Vary
Ż5Ż034ll0rc0

Římskokatolická faľnost Ostľov
P.ThLic. Kľzysztof DEDEK'
Malé náměstí 25, ostľov 363 0l
731619702
49750631
nejsme plátci
Česká spořitelna, a.s.

080 1 809379/0800

čHneľI.
Obecné ustanovení

Ve smyslu zźtkona č,. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zŕízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,zźlkon o obcích"), ztlkona č,. Ż50/Ż000 Sb., o rozpoětových pľavidlech űzęmních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,ztlkon o rozpočtových pravidlech Írzemních ľozpočtů") poskytuje
poskýovatel příjemci dotaci ve výši a na účel uvedený v článku II. této smlouvy a příjemce tuto dotaci
přţímá'

článek II.
Výše dotace a její účel

Příjemci je poskytovánav roce20Ż2

a) účelová dotace ve foľmě neinvestiěních finaněních prostředků z rozpočtu
poskýovatele ve výši: 20000,-- Kč (slovy: Dvacettisíc koľun českých) na: výľobu a
instalacĺ ochľanné mŕíźe na vitráź v kostele Nejsvětější Tľojice v Peľninku



Článek III.

Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude přţemci poskýnuta do 15 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy, a to formou
bezhotovostního převodu na jeho bankovní účet uvedený v zźlhlaví této VP smlouvy
svaľiab.symbolem 00254878. Dotace je posĘtována jednorálzové, do 15 dnů od podpisu Vŕ'
Smlouvy s povinností následného vyrĺčtování .

čhnek tV.
Zái<ladnÍ povin nosti p říj emce

1. Příjemce se zavazuje zejména
- dodržet ťlčel poskýnuté dotace

2' Přţemce se zavazuje dodľžet lhůtu dokončení realizace pľojektu do 3l.12.20223. Příjemce je povinen použít poskýnuté Íinanční pľostřeákyvýhľadně k ričelu uvedenému v článku
II. této smlouvy a vyčeľpat je nejpozději do 3l. 12.20Ż2 prĺ.lusneľ'o roku. Týo prostředky nesmí
poskytnout jiným právnickým nebo ţzickým osobám, pokud nejde o úhľaáy spojené s iealizací
plnění, na které byly poskytnuý. Poskýnuté finanční pľbstředky"nelze poużíí nu ďury, pohoštění,
mzdy pľacovníků nebo funkcionářů přţemce či příjemce samotného, penále, űroky zúvěrů,
náhrady škod, pojistné, pokuţ apod.

4. Přţemce je pov-inen uvádět při veškeľé veřejné prezentaci pľojektu údaj o tom, že je pľojekt
realizovźn za ťlnanční podpory poskytovatele (např' zveŕejněním logä poskytovaiele nebo
infoľmací' že se akce konâ za finančního přispění poskytovaiele apod.)l Přijemce odpovídá za
spľávnost loga poskytovatele, uvedeného na propagačních mateľiálecń i banneľech.

5' o uŽití poskytnudch finančních pľostředků (dotace) vede příjemce samostatnou pľůkaznou účetní
evidenci.

6. otace. a to neipozděii do
Při'y

úředně ověřené kopie účetních dokladů (pokud příjemce predlozĺ o.igĺnáry účetníčh dókladů,
budou na jeho żâdost po ověření příslušným oäbó.". vľáceny) u" 

-.u;isi" 
poskytnuté dotace,

dokládajících její použití. Ke každému ličetnímu dokladu musí byt dolozen aotud o jeho úhradé
(bankovní výpis či pokladní doklad). Zâlohová platba.e n.pouáŽuje za podklad kzávěrečnému
vyúčtování dotace jako uznatelný výdaj.

7 ' Nevyčerpané finanční prostředky z dotace je příjemce povinen vľátit nejpozději do teľmínu
předložení závěľečného vyúčtování dotace, uvedeném v článku IV. odši. 6, a to formou
bezhotovostního převodu na ričet poskýovatele vedený u Komerční banky, Karlovy Vary,
č'-ű,.25Ż0341/0l00, pod vaľiabilním a specifickým symbolem uvedeným v čl. lll. ĺeto smlouvy.

8' Příjemce je ľovněŽ povinen vľátit poskytnuté Íinanční pröstředky na výše uvedený účet' jestliŽe
odpadne účel, na kter1ý je dotace poskytována, a to do 15 dnů od" an"' kdy se pľĺ;"'n"" o této
skutečnosti dozvi.

9. Před vľácením nevyčerpaných finančních prostředků podle odst. 7, 8 tohoto článku zpět na účet
poskýovatele je příjemce povínen o této skutečnosti informovat poskýovatelę.

l0' Vpřípadě, že bude přţemce provádět platby ýkající se dotace formou bezhotovostního převodu,je povinen ţto opeľace pľovádět pouze z űčtu, na kteý byly finanční prostředky poskytnuty
(uveden v ztthlaví smlouvy).

1 l. Příjemce je povinen postupovat v souladu s pľavidly.



12. Je-li příjemce pĺátcem daně zpřidané hodnoţ, a pokud má u zd'anitelných plnění přijaých
v souvislosti s financováním daného pľojektu nárok na uplatnění odpočtu daně zpřidané hódnoty
v plné qýši, krácený nebo v poměrné výši' nemůže uplatnit v závěrečném vyúčiování tuto výśi
náľoku na odpočet daně z přidané hodnoţ jako uznatelný výdaj.

13. Přţemce je povinen pľůběžně informovat poskýovatel o všech změnách, které by mohly při
vymáhâní zadľžených nebo neoprávněně pouŽiých pľostředků dotace zhoľšit jeho pozici vcŕĺtâle
nebo dobytnost jeho pohledávky. Příjemce je zejména povinen oznâmit poskytovateli do 10 dnů
ode dne, kdy došlo k události, skutečnosti' které mají nebo mohou mít za následek příjemcův
(zřizovatelům) zânik, tľansformaci, sloučení či splynutí s jiným subjektem, změnu statutárního
orgánu příjemce apod.

14. Přţemce je povinen zajistit při přeměně pľávnické osoby, aby práva a povinnosti ze smlouvy
přešly na nástupnickou pľávnickou osobu nebo podat návrh na ukončęní smlouvy. V případě
zľušení právnické osoby s likvidací pľovede příjemce vyúčtování ke dni likvidace.

l5. Je-li příjemce veřejným zadavatelem nebo splní příi'emce definici zadavatele podle zákona č'
I3'/lŻ006 Sb., o veřejných zakâzkźrch, ve znění pozdějších předpisů, je povinen dále postupovat
při qýběru dodavatele podle tohoto ztlkona.

Clánek V
Kontľolní ustanovení

1. V souladu se zákonem č).32olŻO0t Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně někteých
zákonů (zźlkon o finanční kontrole)' ve znění pozdějších předpisti a zákona č,. 25512012 Sb., o
kontľole, kontrolní ŕâd, je poskytovatel dotace opľávněn kontľolovat dodržení podmínek, za
kteých byla dotace poskytnuta. Tuto kontľolu vykonávají pověření zaměstnanci póskytovatele a
členové příslušných orgánů poskýovatele.

2. Příjemce je povinen v ľiámci výkonu kontrolní činnosti dle odst. l tohoto ělánku povinen ve
lhůtách stanovených poskytovatelem předložit kontrolním orgánům poskýovatele k nahlédnutí
veškeré ričetní záunamy ţkající se dané dotace.

Clánek VI
Důsledky poľušení povĺnností příjemce

Jestliže přţemce nesplní někteľou ze svých výše uvedených povinností, popř. poruší jinou
povinnost nepeněŽité povahy vyplývající z této smlouvy (vyjma čl' tV odst. 6), pouâzuj" ." toto
jednání za porušení ľozpočtové kźzně ve smyslu ustanovení Ş 2Ż zâkonao rozpočtových pľavidlech
űzemních ľozpoětů. Příjemce je vtomto případě povinen pľovést vsouladu sustanovením Ş ŻŻ
zttkona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za poľušení rozpočtové káznc ve výsi
5 % (slovy: pět procent) z dotace specifikované v čl. II. této smlouvy, do rozpočtu poskytovatele.

2. Pokud přţemce nepľokiíže způsobem stanoveným v ěl. IV. odst. 6. použití finančních prostředků
v souladu s čl. IV. odst. 3, popř. pouŽije poskýnuté prostředky (případně jejich částj k jinému
úěelu, než je uveden v článku II. této smlouvy, považují se ţrto prostředky (případně jejich 8ás9 za
prostředky neoprávněně použité ve smyslu ustanovení Ş 22 zâkona o rozpočtovýcń pľavidlech
územních ľozpočtů. Příjemce je vtomto případě povinen provést v souladu s ustanovénim Ş 22
ztlkona o rozpočtových pravidlech rizemních ľozpočtů odvod za poľušení ľozpočtové kázně do
rozpočtu poskyovatele.



, Pokud příjemce nesplní teľmín odvodu finančních prostředků dle čl. IV. odst. 8, 9 této smlouvy,
povażuje se toto jednání za zadržení, peněžních prostředků ve smyslu ustanovení Ş 22 zźlkona o
rozpočtoqých pľavidlech Úrzemních rozpočtů. Příjemce je v tomto případě povinen pľovést
v souladu s ustanovením Ş 2Ż zttkona o ľozpočtových pľavidlech územních rozpočtů odvod
z porušení ľozpočtové kźzně do rozpočtu poskýovatele.

4. Veškeľé platby jako důsledky poľušení závazkű pľovede přţemce foľmou bezhotovostního převodu
na účet č,íslo 252034110100, vedený u Komerční banky, pobočka Karlovy Vary.

čl. vrr.
Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze zľušit nazálkladě písemné dohody smluvních stľan nebo výpovědí

2. Kteľákolí smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udtní důvodu.
Výpovědní lhůta ěiní 30 kalendářních dní a počíná běžet 1. dnem následujícím po dni doľučení
výpovědi dľuhé smluvní straně. V případě pochybností se má zato, že vypověď byla doručena 5.
dnem od jejího odeslání.

člĺínek VIII.
Záľéľečná ustanovení

1. Příjemce pľohlašuje, že se seznâmil s pravidly abude se jimi při hospodaření s poskýnuými
fi naněními pľostředky řídit.

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

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

4' Pokud tato smlouva č,i zvláštní obecně zźtvazný předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy dle této
smlouvy příslušnými ustanoveními zźtkona ě. 50012004 Sb', správní řád, ve znění pozdějších
předpisů ač;.891201Ż Sb., občanský zźlkonk.

5. Tato smlouva nabývâ platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran a je vyhotovena ve dvou
stejnopisech, znichż jeden obdrŽí příjemce a jeden poskytovatel.

6. V případě, Že se některá ustanovení této smlouvy stanou neplatnými nebo neúčinnými, zůstává
platnost a ričinnost ostatních ustanovení této smlouvy zachovâna. Smluvní stľany se zavazují
nahľadit takto neplatná nebo neúčinná ustanovení ustanoveními jejich povaze nejbližšími
s přihlédnutím k vůli smluvních stľan dle předmětu této smlouvy.

7. o poskytnutí dotace a uzavtení veřejnopľávní smlouvy ľozhodlo na 34. zasedźní Zo Pernink
usnesením č,. 1s/4Żl22 dne 05.09.2022

V Perninku dne 30.9.2022 V Perninku dne 30.9.202Ż
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