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Evidenční číslo smlouvy

812022

vEŘEĺNoľnÁvľÍ sMLoUvA
o poslEtnutí dotace z ľozpočtu obce Pernink

(dále jen,,smlouva)

Smlouva se uzav írâ mezi:

Sídlo:
ĺČo:
olČ:
Zastoupená:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen',poskýovatel")

Subjektt
Zźtkonný zástupce:
Sídlo:
telefon, fax:
lČo:
olČ:
Bankovní spojení:
(dále jen,,příjemce")
Číslo úětu:

obec Peľnink
T.G.Masaryka 1, Peľnĺnk 362 36
00Ż54878
nejsme plátci
Jitkou Tůmovou, staľostkou obce
Komerění banka Kaľlovy Vary
Ż5Ż034Il0100

MAS Kľušné hory
ing. Jana Urbánková
Klínovecká 1407' ostľov 3630l
608717158
2269l0ŻŻ

Česká spořitelna, a.s

a

30749832910800

ţ bt/-'t tţ

článek I.
Obecné ustanovení

Ve smyslu zźlkonač)' l28lŻ000 Sb., o obcích (obecní zřízeni), ve znění pozdějších předpisů (dále jen

,,zakon o obcích"), zźtkona č)' Ż50lŻ000 Sb., o rozpoětových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zâkon o rozpoětových pľavidlech územních ľozpočtů") poskytuje
poskýovatel přţemci dotaci ve výši a na účel uvedený v ělánku II. této smlouvy a příjemce tuto dotaci
přijímá'

článek II.
Výše dotace a její účel

Příjemci je poskytovánav roceŻ022

a) úěelová dotace ve formě neinvestičních ťrnaněních prostředků z rozpoětu
poskýovatele ve rrýši: 5000,__ Kč (slovy: pěttisíc koľun českých) na: pořádání
adaptačních skupĺn pľo ukľajinské děti v čeľvenci a sľpnu 2022
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čtánek III.
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude příjemci poskytnuta nepľođleně po předložení faktury za nákup tľaktoľu na selaĺní
trávy, a to foľmou bezhotovostního převodu na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví této
smlouvy, vaľiabilní symbol 00254878. Dotace je posĘtnuta jednoľázově s povinností
následného vyúčtování .

čHneľ ľv.
Zál<ladní povin nosti p říj emce

1. Přţemce se zavazuje zejména
_ dodržet účel poskytnuté dotace

2' Příjemce se zavazuje dodržet lhůtu dokoněení ľealizace pľojektu do 30.10.Ż022
3. Příjemce je povinen použit poskytnuté finanění prostředky výhľadně k ričelu uvedenému v článku

II' této smlouvy a vyěerpat je nejpozději do 30.10.2022 příslušného ľoku. Týo pľostředky nesmí
poskýnout jiným právnickým nebo ţzickým osobám, pokud nejde o úhľady spojené srea|izací
plnění, na které byly poskýnuţ. Poskýnuté finanění pľostředky ne|ze poużit na dary, pohoštění,
mzdy pracovníků nebo funkcionářů příjemce ěi příjemce samotného, penále, úľoky z úvěľů,
náhľady škod, pojistné, pokuţ apod.

Příjemce je povinen uvádět při veškeľé veřejné prezentaci projektu údaj o tom, że je projekt
realizován za ťrnanční podpory poskýovatele (např. zveřejněním loga poskytovatele nebo
informací' že se akce konâ za finančního přispění poskytovatele apod.). Příjemce odpovídá za
správnost loga poskytovatele, uvedeného na propagačních materiálech i banneľech.

o užití poskytnuých finančních prostředků (dotace) vede příjemce samostatnou průkaznou úěetní
evidenci.

6. Příiemce ie novinen nľovést a nředložit závěľečné wúčtování dotace. a to neipozděii do
30.11.2022. ľesp. do dne ukončení smlouw. Při vyúčtování předloží příjemce oľiginály nebo
úředně ověřené kopie úěetních dokladů (pokud přţemce předloží originály účetních dokladů,
budou na jeho žádost po ověření příslušným odboľem vráceny) ve výši poskytnuté dotace,
dokládajících její použití. Ke každému úěetnímu dokladu musí byt doložen doklad o jeho úhradě
(bankovní výpis či pokladní doklad). Záúohovâ platba se nepovažuje za podklad k závěľečnému
vyúětování dotace jako uznatelný výdaj.

7. Nevyěerpané finanění prostředky z dotacę je příjemce povinen vrátit nejpozději do termínu
předložení závěrečného vyúčtování dotace, uvedeném v článku IV. odst. 6, a to formou
bezhotovostního převodu na účet poskytovatele vedený u Komerční banky, Kaľlovy Vary,
č,.il.Ż5Ż034ll0l00, pod variabilním a specifickým symbolem uvedeným v čl. III. této smlouvy.

8. Příjemce je ľovněž povinen vľátit poskytnuté ťrnanční prostředky na výše uvedený účet, jestliže
odpadne úěel, na kteĘý je dotace poskytována, a to do 15 dnů ode dne, kdy se příjemce o této

skutečnosti dozví'

9. Před vrácením nevyěeľpaných finaněních prostředkti podle odst. 7, 8 tohoto ělánku zpět na ličet
poskýovatele je příjemce povinen o této skutečnosti informovat poskýovatele.

l0. V případě, že bude příjemce pľovádět platby ýkající se dotace foľmou bezhotovostního převodu,
je povinen ţto opeľace pľovádět pouze zűětu, na kte4ý byly finanční pľostředky poskytnuţ
(uveden v ztthl'aví smlouvy).
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l l. Příjemce je povinen postupovat v souladu s pravidly

lŻ. Je-|i příjemce plátcem daně z přidané hodnoţ, a pokud mâ u zdanitelných plnění přijaých
v souvislosti s financováním daného projektu náľok na uplatnění odpoětu daně z přidané hodnoý
v plné rnýši, kľácený nebo v poměrné výši' nemůže uplatnit v ztxěreěném vyúětování tuto výši
nároku na odpočet daně z přidané hodnoţ jako uznatelný výdaj.

13' Příjemce je povinen pľůběžně informovat poskýovatel o všech změnâch, kteľé by mohly při
vymáhání zadrŹených nebo neopľávněně pouŽiých prostředků dotace zhoľšit jeho pozici věřitele
nebo dobytnost jeho pohledávky. Příjemce je zejména povinen oznttmit poskýovateli do l0 dnů
ode dne, kdy došlo k události, skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův
(zřizovatelům) zánik, tľansformaci, sloučení či splynutí sjiným subjektem, změnu statutáľního
oľgánu přţemce apod.

14. Příjemce je povinen zajistit při přeměně právnické osoby, aby prtxa a povinnosti ze smlouvy
přešly na nástupnickou pľávnickou osobu nebo podat návľh na ukoněení smlouvy. V případě
zľušení právnické osoby s likvidací pľovede příjemce vyťlčtování ke dni likvidace.

15. Je_li příjemce veřejným zadavatelem nebo splní příjemce deťrnici zadavatele podle zákona č.
l3712006 Sb., o veřejných zakźnkźrch, ve znění pozdějších předpisů, je povinen dále postupovat
při ţběľu dodavatele podle tohoto zttkona.

Clánek V
Kontľolní ustanovení

1. V souladu se zákonem č,.3Ż012001 Sb., o finanční kontrolę ve veřejné spľávě a o změně někteqých
zákonů (zákon o finanění kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zźtkona č,' Ż55l20l2 Sb., o
kontrole, kontľolní ţâd, je poskýovatel dotace oprávněn kontrolovat dodľžení podmínek, za
kterych byla dotace poskytnuta. Tuto kontrolu vykonávají pověření zaměstnanci poskýovatele a
členové příslušných orgánů poskýovatele.

2. Příjemce je povinen v rámci výkonu kontľolní ěinnosti dlę odst. 1 tohoto článku povinen ve
lhůtách stanovených poskytovatelem předložit kontľolním oľgánům poskýovatele k nahlédnutí
veškeré účetní zâznamy Ęýkající se dané dotace.

Clánek VI
DůsledĘ poľušení povinností příjemce

1. Jestliže příjemce nesplní některou ze svých výše uvedených povinností, popř. poľuší jinou
povinnost nepeněžité povahy vyplývajíci z této smlouvy (vy,jma čl. IV odst. 6), považuje se toto
jednání za porušení rozpočtové kźuně vę smyslu ustanovení Ş 22 zâkona o ľozpočtových pľavidlech
územních ľozpočtů. Příjemce je v tomto případě povinen' pľovést v souladu s ustanovením $ 22
zźlkona o rozpoětových pravidlech územních ľozpoětů odvod za porušení rozpoětové kźĺzně ve výši
5 % (slovy: pět pľocent) z dotace specifikované v ěl. tI. této smlouvy, do ľozpoětu poskytovatele.

2. Pokud příjemce nepľokáže způsobem stanoveným v ěl. IV. odst. 6. použití finaněních prostředků
v souladu s čl. IV. odst. 3, popř. použije poskýnuté pľostředky (případně jejich část) k jinému
účelu, než je uveden v článku II. této smlouvy, považují se ţĺto prostředky (případně jejich část) za
pľostředky neopľávněně použité ve smyslu ustanovení Ş 22 zttkona o rozpočtových pľavidlech
územních ľozpoětů. Příjemce je v tomto případě povinen pľovést v souladu s ustanovením Ş 22
zźĺkona o ľozpočtových pravidlech územních ľozpočtů odvod za poľušení ľozpočtové kázně do
rozpoětu poskytovatele.
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3. Pokud příjemce nesplní termín odvodu finančních pľostředků dle č1. IV' odst' 8, 9 této smlouvy,
považuje se toto jednání za zadrtení peněžních pľostředků ve smyslu ustanovení Ş 22 zźłkona o
ľozpočtoqých pravidlech űzemních ľozpoětů. Příjemce je v tomto případě povinen provést
v souladu s ustanovenim Ş 22 zźtkona o rozpočtových pravidlech územních ľozpočtů odvod
z porušení rozpočtové kázně do rozpoětu poskýovatele.

4. Veškeré platby jako důsledky poľušení zâvazki provede přţemce formou bezhotovostního převodu
na ričet č,islo Ż52034ll0100, vedený u Komeľční banky, poboěka Kaľlovy Vary'

čl vrr.
Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze zľušit na zźtkladé písemné dohody smluvních stran nebo výpovědí.

Ż. Kteľiákoli smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta ěiní 30 kalendářních dní a poěíná béźet |. dnem následujícím po dni doľučení
výpovědi druhé smluvní straně. V případě pochybností se má zato, te ýpověď byla doľučena 5'
dnem od jejího odeslání.

čHnek VIII.
Závěrečná ustanovenr

Příjemce prohlašuje' že se seznámil s pľavidly a bude se jimi při hospodaření s poskytnuými
fi naněním i pľostředky řídit.

2. Příjemce je povinen bez zbytećného pľodlení písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv
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), adľesy, dotačního titulu
a výše poskýnuté dotace'

4. Pokud tato smlouva či zvláštní obecně zâvazný předpis nęstanoví jinak, řídí se vztahy dle této
smlouvy příslušnými ustanoveními zttkona č,. 50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů a č,. 89l20l2 Sb., oběanský zákoník.

5. Tato smlouva nabývâ platnosti a účinnosti podpisem smluvních stľan a je vyhotovena ve dvou
stejnopisech, znichž, jeden obdľží příjemce a jeden poskytovatel.

6. V případě, že se některá ustanovení této smlouvy stanou neplatnými nebo neúěinnými, zűstâvźl
platnost a účinnost ostatních ustanovení této smlouvy zachovâna. Smluvní stľany se zavazují
nahradit takto neplatná nebo neúčinná ustanovení ustanoveními jejich povaze nejbližšími
s přihlédnutím k vůli smluvních stran dle předmětu této smlouvy.

7. o poskytnutí dotace a lzavţeni veřejnoprávní smlouvy rozhodlo Zo Peľnink na 41. zasedání
usnesením č. 1614llŻ2 dne L8.7.2022

V Peľninku dne 26.720Ż2 V Perninku dne Ż6.7.Ż0Ż2
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