OBEC VALEC

vEŘEJNoPRÁ\ rNÍ svĺ r'ouvA o PosKYTľ uľ Í DoTACE
Zastupitelstvo obce Valeč dle usnesení č . 20Ż 2/ 29/ 12 ze dne 1ó. 5. 2022 a dle $ 85 odst. c
zákona l28l200o Sb.o o obcí ch, ľ ozhodlo o přidělení dotace pľ o:

oBEc VALEč

1/

sí dlo: Náměstí 119, 364

55 VALEČ

I Č : 00255l l4
Č í sloú č tu
Bankovní spojení :
Zastoupena: Michaelou Holubcovou, starostkou obce
Tel: 353 399 700
E-mail : starosta@v alec.cz
/ dóle j en posl< ytovate

a
2/

l/

ŘÍ MsKoKAToLI CKÁ FARNosT Ż ĺ vrlcrc,

sl'ĺ ĺ lo: Dukelských hľ dinů 97,364

52 ŽLUTI CE

I C:47699248
Zastoupena:

administľ átor

tel
Č í sloú č tu
Bankovní spojení :
/ dóle jen pří jemce dotace/

uzaví rají spolu tuto:

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpoč tu obce v oblasti:
(např. spolková č ĺ nnost,spoľ t, kultuľ a, socĺ ální č innost atd.)

č É nekI .
Předmětem té to smlouvy je poskytn"r, .",Yĺ i'.ľ ,!l?ä '"'unípodpory
formě dotace (dále jen o,dotace") na akci uskuteč něnouv rcce2022.

z

rozpoč tuobce Valeč ve

Vlastní č innost a akce dle individuální ž ádosti: Pří spěvek na opravu kľ ovu a střeš ní krytiny
Getsemanské kaple kostela sv. Jana Křtitele ve Valč i (dále jen Akce nebo Č innost), na zź kladě

schválené ž ádosti.

1. Dotace se poskytuje na zajiš tění spoluú č astike schválené mu pří spěvku Krajské ho ú řadu
Karlovaľ ské ho kľ aje.
2. Dotace je poskytové lna na zź lkladě poskytování dotací z rozpoětu obce Valeč schválené ho na
zasedání Zo dne: 1ó. 5. 2022 usnesení m č .: 2022129112 na základě individuálni ž ádosti ze dne
7.4.Ż 022.

3. Pří jemce dotaci přijí má

a

zavazuje se' ž e bude Akci/ Č innost realizovat na svou vlastní

zodpovědnost, v souladu s právní mi předpisy, podmí nkami té to smlouvy.

4. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č . 128/ 2000 Sb., o obcí ch' vę znění pozdějš í ch
předpisů a zátkonem č ,. Ż 50/ 2000 Sb., o rozpoč tových pľ avidlech ú zemní chrozpoč tů , ve znění
pozdějš í ch předpisů (dále jen ,,zé lkon o rozpoětových pravidlech ú zemní chrozpoč tů ").
5. Dotace je ve smyslu zákona č ,.320/ 200l Sb., o finanč ní kontrole ve veřejné správě a o změně
někteqých zákonű (zákon o finanč ní kontľ ole) veřejnou finanč ní podporou a vztahují se na ni
vš echna ustanovení tohoto zź lkona.
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6. Dotace je sluč itelná s podporou poskytnutou

z rozpoětu jiných ú zemní ch samospľ ávných celků ,
státní ho rozpoč tu nebo strukturální ch fondů Evľ opských společ enství ,pokud to pľ avidla pľ o
poskytnutí těchto podpoľ nevyluč ují .

č hnek I I .
l. Pří jemci

Výš e dotace
dotace je poskytována dotace ve výš i 20 000,-

realizaci Akce/ Č innosti uvędené v č l'

I'

Kč (slovy:dvacettisí ckorunč eských) na

Č Hnek I I I .
Způ sob ú hľ ady dotace
1. Dotace bude poukázána jednoľ ázově, bankovní m převodem na ú č etpří jemce, uvedený v
zź lJnlaví smlouvy, nejpozději do 30. 6.2022.
Clánek I V.
Podmí nky použ ití dotace, pľ áva a povinnosti pří jemce
1. Pří jemce je oprávněn č eľ pat dotaci k ľ ealizaci Akce/ Č innosti do doby , v niż má být dosaž eno
ú č elu,u návľ atné finanč ní výpomoci i lhů ty pro navľ ácení poskytnutých peněž ní ch prostředků a
v1ýš i jednotlivých splátek do 15. 12.2022. Pľ ostředky dotace nelze převádět do ľ oku následují cí ho.
Cerpání m dotace se ľ ozumí ú hrada uznatelných nákladů vzniklých pÍ i realizaci Akce/ Č innosti
uhľ azení m finanč ní ch prostředků v hotovosti nebo bankovní m převodem ve pľ ospěch dodavatele
zboż i (dodávek), služ eb. Uznatęlné náklady ve skuteč né výš i musí být vyú č továny,uhrazeny a
promí tnuty v ú č etnictvípří jemce nejpozději do dne urč ené hov tomto odstavci.
2. Pří jemce je oprávněn provádět podstatné změny Akce/ Č innosti jen s předchozí m pí semným
souhlasem poskytovatele. Za podstatné změny Akce/ Cinnosti se považ uje např. podstatná změna
rozpoč tu, podstatná změnav obsahu, charakteru Akce/ Č innosti aj.

3. Pří jemce je povinen použ í tdotaci maximálně hospodárným způ sobem a výhradně k ú č elu
uvedené mu v č l. I . té to smlouvy.
4. Dotace je poskytov ána na uznatelné náklady Akce/ Č innosti.
5. Vš echny náklady musí být kalkulovány vč etně daně z přidané hodnoty.

6. Je-li pří jemce zadavatelem veřejné zakź ľ ,kynebo splnĹli pří jemce definici zadavatele veřejné
zakánky podle $ 2 z.č ;. l3712006 Sb., o veřejných zaké nkź rch,ve znění pozdějš í ch předpisů , je dále
povinen postupovat při výběru dodavatele podle tohoto zálkona.

7. Pří jemce zajistí ve své m ú č etnictvínebo daňové ęvidenci, v souladu s obecně platnými
předpisy, zejm. zź lkonem č . 5631199| Sb., o ú č etnictví ,ve znění pozdějš í ch předpisů , ŕ ádné a
oddělené sledování č erpání dotace. Pří jemce odpoví dá za Í ádné vędení a viditelné označ ení

oľ iginální ch ú č etní chdokladů prokazují cí ch použ ití dotace uvedení m na výdajových dokladech,
,,hrazeno z dotace OBCE". Pří jemce zajistí , aby pří jem dotace byl v peněž ní m dení ku označ en
,,dotace obce".
8. Pří jemce je povinen zajistit, aby osoby povinné spolupů sobit při kontro\ e (zejmé na dodavatelé

zbož í a služ eb' pro pří jemce) umož nily kontrolní mu orgánu prověřit jejich ú č etnictvía ú č etní
doklady v ľ ozsahu nezbytné m ke splnění ú č elukontľ oly.
9. Pří jemce je povinen předlož it poskytovateli po ukonč ení Akce/ Č innosti, nejpozději do 15. 12.
2022 frnanč ní vyú č továníč eľ pání dotace. Nejpozději k tomuto termí nu je pří jemce rovněž
povinen vrátit převodem na ú č etposkytovatele pří padnou nepouž itou č ást dotace. Pří jemce dolož í
vyú č továníč eľ pánídotace soupisem vš ech pľ votní ch ú č etní cha dalš í ch dokladů pľ okazují cí chjejí
č eľ pánína ť ormuláři ,,Vyú č tování dotace"' kteľ ý je k dispozici pod pří sluš ným dotač ní mtitulem
na obci. Souč ástí vyú č továníje pľ okázání spolufinancování ze strany pří jemce dotace. Pří jemce
dolož í vyú č tování soupisem, popř. kopiemi vš ech prvotní ch a dalš í ch dokladů , ktęré se vztahují k
realizaci Akce/ Č innosti.
I 2l
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l0. Pří jemce je povinen prů běž něa bez zbyteč né hoodkladu inť ormovat poskytovatele o vš ech

změné rch, kteľ é by mohly při vymáhání zadrž ęných nebo neoprávněně použ itých prostředků
dotace zhoľ š it jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky . Zejmé naje pří jemce povinen

oznámit poskytovateli do 20 dnů ode dne, kdy doš lo k události, skuteč nosti, které mají nebo
mohou mí t za následek zánik' transformaci, slouč ení ' změnu statutární ho zástupce apod., č i
změnu vlastnické ho vztahu k věci, naniž se dotace poskytuje.

l.

Pří jemce souhlasí se zveřejnění m své ho jmé nalnánvu (obchodní firmy)' data narczení lI Č ,
adľ esy trvalé ho pobytu (sí dla)' nánvuAkce/ Č innosti a výš e poskytnuté dotace.
1

12. Pří jemce se zavazuje,ž 'ejak při reairizaci Akce/ Č innosti, tak po jeho ukonč ení , bude dbát
dobré ho jmé na poskytovatele a Akci/ Č innost ľ ealizovat v souladu s právní mi předpisy.

13. Pří jemce je povinen po dobu pěti let od skonč ení Akce/ Č innosti archivovat podkladové
materiály:
-ž ádost vč etně povinných pří loh
-tuto smlouvu

-originály dokladů , pľ okazují cí ch č eľ pání dotace
-dokumentaci o zadání veřejné zakázky, je-li zadáxána
-zź tv ěr ęěné fi

nanč ní vyú č továníAkce/ Č inno sti.

č hnek V.
Kontľ ola

l.

Pří sluš né oľ gány poskytovatele jsou opľ ávněny v souladu se zvláš tní m právní m předpisem
kdykoli kontrolovat dodľ ž enípodmí nek' zakteých byla dotace poskytnuta.
2. Pří jemce je povinen poskytnout souč innost při výkonu kontrolní č innosti dle odst. 1 tohoto
č lánku, zejmé na předlož it kontľ olní m orgánů m poskytovatele kdykoliv k nahlé dnutí originály
vš ech ú č etní chdokladů pľ okazují cí chvyuŽití pľ ostředků dotace v souladu s ú č elem
Akce/ Č innosti.
3. Pří jemce je povinen umož nit poskytovateli prové st kontrolu jak v prů běhu, tak i po ukonč ení
rca| izace Akce/ Č innosti nebo jejich jednotlivých etap, a to jeś těpo dobu pěti let ód ukonč ení
financování Akce / Č innosti ze stľ any poskytovatele.
4. Za dodrŽení ú č elu,na kteý byla dotace poskýnuta' a za pľ avdivost i správnost závěreč né ho
finanč ní ho vyú č továníodpoví dá osoba oprávněná jednat jmé nem pří jemce, která tuto skuteč nost
na vyú č továnípí semně potvrdí '

č hnek W.
Dů sledky poruš ení povinností pří jemce
1. V pří padě, te pří jemce po ukonč ení Akce/ Č innosti, nejpozději do 15. 12. 2022 nevrátí
převodem na ú č etposkytovatele nevyč erpané prostředky dotace, považ ují se tyto prostředky za
zadrź ęné ve smyslu zálkona o rozpoč tových pľ avidlech ú zemní chrozpoč tů . Pří jemce je v takové m
pří padě povinen poskytovateli vrátit tyto zadrž ené pľ ostředky.

2. V pří padě, ž e pří jemce po ukoněení Akce/ Č innosti, nejpozději do 15. 12.2022 nepŕ edlož í
finanč ní vyú č továnídotace, považ ují se poskytnuté prostředky dotace za zadrž ené ve smyslu
zź tkona o rozpoč tových pľ avidlech ú zemní ch rozpoč tů 'Pří jemce je v takové m pří padě povinen
poskytovateli vrátit Ęto zadrź ené prostředky.
3. V pří padě neopľ ávněné ho použ ití dotace nebo její č ásti je pří jemce povinen poskytnutou dotaci,
pří padně její č ást, k ní ž se neopľ ávněné použ ití vztahuje, vrź ttit na ú č etposkytovatele. Prostředky
se považ ují za neoptáł vněně použ ité poč í najednem, kdy byly použ ity v rozporu s touto smlouvou.
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7,aneoprávněné použ ití dotace se považ uje
zejmé na:
a) proveden í změny v Akci/ Č innosti, k iĺ z
1e-treba předchozí pí semný souhlas poskytovat ele, bez
takové ho souhlasu.

b) použ ití poskytnuté dotace (pří padně její č ásti) v ľ ozpoľ u
s ú č elem, kteý je stanoven touto
smlouvou.
c) nedodrž ení termí nů pľ o pouŽití dotace stanovených touto
smlouvou.
d) realizace Akce/ Č innosti v rozporu s právní mi předpisy, ň"pľ .
brł ęmce' je-li zadavatelem
veřejné zakázky podle z.č . l37/ 2006 Sb.,; veřejnýóh ,iuuua"i,
rć ,icnĺ pozdějš í ch předpisů ,
neľ ealizuje veřejné zakázky v souladu s tí mto zálkonem.
e) vedení ú č etnictvízpů sobem, kteý je V rozpoľ u s č l. I V. odst.
9 té to smlouv y a nelze z něj
zjistit,zdabyla dotacę použ itav soulád'u s touto smlouvou.
f) nedodľ ž ení podmí nek zátvazné ho stanovisk a (ptatí u dotací poskytnuých
na objekty, kde je
povinnou pří lohou zóvazné stanovisko)

4' Smluvní stľ any se dohodly pro pří pad, ž e poskytovatel vypoví
smlouvu podle č l. VI I . odst. 2
té to smlouvy, ż e pří jemce poskytnutou doiaci vľ átí poskytovateli
ao is dnů po uplynutí
výpovědní doby. NevrátĹli pří jemce dotaci v tomto i".-inu, považ ují
se veš keľ é finanč ní
pľ ostředky poskytnuté do doby odstoupení za zadrž ené
ve smys lu iź kona o rozpoč tových

pľ avidlech uzemní ch rozpoč tů , kdy pří jemce je povinen
vrátit poskyinuté finanč ní pľ ostředky.
5' Pokud pří jemce poľ uš í jakoukoli jinou povinnost vyplývají cí pľ o
něj z té to smlouvy (nebo
pravidel pří sluš né hodo-tač ní ho programu) u toto poľ useŕ ĺ
Áení závaž nÝm poruš ení m rozpoč tové
kazně podle odst. 1 až 3 tohoto č lánk,', mů Že poskytovatel
ulož it oouoä ve výš i 5% - 20%
z poskytnuých prostředků , v souvislosti s jejichź poűzĺ tĺ doš lo k mé ně zěryaž né mu poľ uš ení
rozpoč tové kázně. Tí m není dotč eno pľ ávo poskytovatęle
na náhľ adu š kody. Pří jemce je povinen
uhradit poskytovateli tento odvod na zákl.ađ ě pí ś emné
výzvy a ve lhů tě .tánou"ne touto výzvou.
Ye výzvě poskytovatel rovněž označ í povinnosi, která byia poruš ena.

6' Veš keré platby jako dů sledky poruš ení zőlvazktl provede pří jemce
foľ mou bezhotovostní ho

převodu na ú č etposkytovatele, v termí nu

aĺ a č í sloú č iu,kteľ e iostytovatel

pří jemci sdělí .

Clánek VI I .
Zruš ení smlouvy, qýpověd' smlouvy
| ' Zánazkový vztah založ cný touto smlouuo.r-Le ukonč it nä základě pí semné
výpovědi.
Výpovědní lhů ta č iní 15 dnů . Zľ uš it smlouvu lze na zź ./ kladě
oběma stľ anä mi akceptované ho
pí semné ho návrhu z dů vodů uvedených v 167 spľ ávní ho
řádu.
$

2' Dojde-li ze strany pří jemce k

závaž né muporuš ení smlouvy nebo pravidel pří sluš né ho

dotač ní ho pľ ogramu a poskytovatel takovou skute8nost zjistí , jeposkytovatel
oprávněn vypovědět
smlouvu pí semným oznámení m doľ uč eným pří jemci.
Záv aż ným poľ uš ení mse ľ ozum í :

a) realizace Akce/ Č innosti v rozpoľ u s právní mi předpisy, napŕ . pří jemce, je-li
zadavatelem
veřejné zaké zky podle z.č . l37/ Ż 006 Sb.' o veřejnýóh ,ä uaruaci,
rć rÄ crĺ po'Jc;sĺ "l, předpisů ,

neľ ealizuje veřejné zakázky v souladu s tí mto zákonem.
b) pľ oveden í změny v Akci/ Č innosti, k ní ź je třebapředchozí
pí semný souhlas poskytovatele, bez
takové ho souhlasu.
c) nedodľ ž ení termí nů pro použ ití dotace stanovených touto

smlouvou.
d) použ ití poskytnuté dotace (pří padně její č ásti) V rozpoľ u
s ú č elem'kteý je stanoven touto
smlouvou.
e' nedodľ ž ení podmí nek zá,.vazné ho stanoviska (ptatí u dotací postcytnuých
na objeký, kde je
povinnou pří lohou závazné stanovisko).

3'
pří pad, kdy pří jemce nebude schopen zajistit realizaci
Akcę/ Č innosti nobo z vlastní ho
| ľ o'
rozhodnutí nebude akc'i realizovat, je ktęrákoli zě smluvní ch
stran opľ ávněna pí semnou formou
smlouvu vypovědět. V takové m pří padě se pří jemce zavazuje^ jiz
přijatou dotaci vrátit
141

t-

poskytovateli
pří jemci.

do 15 dnů . Výpovědní doba

zač ,í ná. běž

et dnem doľ uč enípí semné výpovědi

4. Výpověď smlouvy má za následek, ž e poskytovatel nepoukáž e pří jemci dotaci a pří jemce se jí
nemů ž eplatně domáhat. Pokud poskytovatel vypoví smlouvu poté , co dotaci poukázal, postupuje
pří jemce podle č l. VI odst. 3 té to smlouvY.-

Clánek VI I I .
Zá.ľ ěreč ná ustanovení
1. NenĹli v té to smlouvě uvedeno jinak, je k ú konů mpodle té to smlouvy jmé nem poskytovatele
oprávněn pověřený zaměstnanec ú řadu obce Valeč . Toto ustanovení se nevztahuje na podpis
dodatků k té to smlouvě a na odstoupení od té to smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá, platnosti a ú č innostidnem podpisu oběma (vš emi) smluvní mi stľ anami.

3. Jaké koli změny té to smlouvy lze pľ ovádět pouze formou pí semných postupně č í slovaných

dodatků nazź k| adě dohody obou smluvní ch stran.

4. Yztalry touto smlouvou neupľ avené se ří dí pří sluš nými ustanovení mi zátkona č . 4011964

obč an ský zź tkoní k, v e znění

p

ozděj

š

í c h pře dpi

sb,

sů .

5. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotovení ch, z nichž jedno je uľ č enopro poskytovatele a
druhé pro pří jemc e (knž dó ze smluvní ch strąn obdrž í po jednom vyhotovení ).

6. Smluvní strany prohlaš ují , ž e tádost a pří sluš ný dotač ní program mají k dispozici a ž e je
pří jemci jejich obsah znź tm. Pří jemce se zavazuje, Že tato pľ avidla dotač ní hoprogramu buoe pri
ręa| izaci Akce/ Č innosti dodrž ovat.
7. Smluvní stľ any prohlaš ují , ž e tato smlouva byla sepsána na zź lkladě pravdivých ú dajů ,podle
jejich svobodné a váž né vů le, a na dů kaz toho připojují své vlastnoruč ní pôapĺ 'y. -

8. Pří jemce (a zřizovatel) svým podpisem stvrzují správnost ú dajů uvedených
smlouvy, předevš í m paknázev, sí dlo, I Č , DI Č a č í sloú č tu.
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