OBEC VALEC

vnŘnľ ľ opnÁvľ Í svĺ r,ouvA o PosKYTľ uľ Í DoTACE
Zastupitelstvo obce Valeč dle usnesení č ,. 2022/ 29l| 2b) ze dne 1ó. 5. 2022 a dle $ 85 odst. c
zákona t28l2000 Sb., o obcí ch, ľ ozhodlo o přidělení dotace pľ o:
1/

0BEC VALEč

sí dlo: Náměstí 119, 364 55

VALEČ

I Č : 00255114
Č í sloú č tu:
Bankovní spojení :
Zastoupena: Michaelou Holubcovou, starostkou obce

Tel:353 399700
E-mail: starosta@v alec.cz
/ dóle j en poslqltovatel/
a

2l pan
sí dlo:
tel:

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

uzaví rají spolu tuto:

Veřejnopľ ávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpoč tu obce v oblasti:
(např. spolková č innost, sportn kultuľ a, sociální č innost atd.)

č Hnek I .
Úč el dotace
Předmětem té to smlouvy je poskytnutí neinvestič ní finanč ní podpory
foľ mě dotace (dále jen ,,dotace") na akci uskuteč něnou V rocę 2022.

z rozpoč tu obce Valeč ve

Vlastní č innost a akce dle ĺ ndividuáiní ź ádostĺ :Pří spěvek na rekonstľ ukci histoľ icky a
společ jnsky významné ho objektu HamersĘ domek _ ľ ekonstľ ukce střechy (dále jen Akce

nebo Cinnost), na základě schválené ž ádosti.

1. Dotace se poskyĘe na zajiš tění spoluú č astike schválené mu pří spěvku Krajské ho ú řadu
Karlovarské ho kraje.
2. Dotace je poskytována na zák| adě poskytování dotací z tozpoětu obce Valeč schválené ho na
zasędání Zo dne: 16. 5. 2022 usnesení m č :.: 2022l29/ I 2b) na zé kladě individuální ž ádosti ze dne
26.4.2022.

3. Pří jemce dotaci přijí má a zavazuje seo ž e bude Akci/ Č innost rcalizovat
zodpovědnost, v souladu s pľ ávní mi předpisy, podmí nkami té to smlouvy.

na svou vlastní

4. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č . 12812000 Sb., o obcí ch, ve znění pozdějš í ch
předpisů a zálkonem č . 25012000 Sb., o rozpoč tových pravidlech ú zemní chrozpoč tů , ve znění
pozdějš í ch předpisů (dále jen ,,zttkon o rozpoč tových pravidlęch ú zemní ch rozpoč tů ").
5. Dotace je ve smyslu zź lkona č .320/ 2001 Sb., o finanč ní kontrole ve veřejné spľ ávě a o změně
někteqých zákonů (zákon o finanč ní kontrole) veřejnou finanč ní podpoľ ou a vztahují se na ni
vš echna ustanovení tohoto zálkona.
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6. Dotace je sluč itelná s podporou poskytnutouztozpoč tu jiných ú zemní ch samospľ ávných celků ,
státní ho ľ ozpoč tunebo strukturální ch fondů Evropských společ enství ,pokud to pravidla pro
poskytnutí těchto podpor nevyluč uj í .

č Hnek u.
Výš e dotace
1. Pří jemci dotace je poskytována dotace ve výš i 20 000,- Kč (slovy:dvacettisí ckorunč eských) na
realizaci Akce/ Cinnosti uvedené v č l' I '

č Hnek I I I .
Způ sob tihľ ady dotace
Dotace bude poukázánajednorázově, bankovní m převodem na ú č etpří jemce, uvedený v
záhlaví 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 realizaci Akce/ Č innosti do doby, v ní ž má být dosaž eno
ú č elu,u návratné finanč ní výpomoci i lhů ty pro navrácení poskytnutých peněž ní chprostředků a
výš i jednotlivých splátek do 15. 12.2022. Pľ ostředky dotace nelze převádět do roku následují cí ho.
Cerpání m dotace se rozumí ú hrada uznatelných nákladů rrzniklých při rea\ izaci Akce/ Č innosti
uhrazęní m finanč ní ch prostředků v hotovosti nebo bankovní m převodem ve prospěch dodavatele
zbož í (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.

l.

2. Pří jemce je oprávněn provádět podstatné změny Akce/ Č innosti jen s předchozí m pí semným
souhlasem poskytovatelę. Za podstatné změny Akce/ Č innosti se považ uje např. podstatná ,^ ěnu
rozpoč tu, podstatná změnav obsahu, charakteru Akce/ Č innosti aj.

3. Pří jemce je povinen použ í t dotaci maximálně hospodárným způ sobem a výhradně k ú č elu
uvedené mu v č l. I . té to smlouvy.
4. Dotace je poskytován a 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 zakáaky nebo splnĹli pří jemce definici zadavatele veřejné
zakázky podle $ 2 z.č :. l37lŻ 006 Sb., o veřejných zakź nkách, ve znění pozdějš í ch předpisů , je dále
povinen postupovat při výběru dodavatele podle tohoto zé tkona.

7. Pří jemce zajistí ve své m ú č etnictvínebo daňové evidenci, v souladu s obecně platnými
předpisy, zejm. zátkonem č . 5631199l Sb., o ú č etnictví ve
, znění pozdějš í ch předpisů , řádńé a
oddělené sledování č erpání dotace. Pří jemce odpoví dá za Í ádné vędení a viditelné označ ,ení
oľ iginální ch ú č etní chađ naor: prokazují Lí ch pouŽiií 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 kontrole (zejmé na dodavatelé
zbož í a služ eb, pľ o pří jemce) umož nily kontrolní mu orgánu pľ ověřit jejich ú č etnictvía ú č etní

doklady v rozsahu nezbytné m ke splnění ú č elukontľ oly.

9. Pří jemce je povinen předlož it poskytovateli po ukonč ení Akce/ Č innosti, nejpozději do

| 5.12.

2022 finanč ní vyú č továníč erpání dotace. Nejpozději k tomuto teľ mí nu je pří jemce rovněž
povinen vľ átit převodem na ú č etposkytovatele pří padnou nepouž itou č ást dotace. Pří jemce dolož í
vyú č továníč erpání dotace soupisem vš ęch pľ votní ch ú č etní cha dalš í ch dokladů prokazují cí chjejí
č eľ pánína ť ormuláři ,,Vyú č továnídotace", kteý je k dispozici pod pří sluš ným dotač ní mtitulem
na obci. Souč ástí vyú č továníje ptokázź ní spolufinancování ze strany pří jemce dotace. Pří jemce
dolož í vyú č továnísoupisem, popř. kopiemi vš ech prvotní ch a dalš í ch dokladů , které se vztihujĺ k
ręalizaci Akce/ Č innosti.
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l0. Pří jemce je povinen prů běž něa bez zbyteč né hoodkladu infoľ movat poskytovatele o vš ech
změnách, které by mohly při vymáhání zadrŹených nebo neoprávněně pouŽitých prostředků
dotace zhorš it jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky . Zejmé na je pří jemce povinen
oznámit poskytovateli do 20 dnů ode dne, kdy doš lo k události, skuteč nosti, kteľ é mají nebo
mohou mí t za následek zánik, tľ ansť ormaci, slouč ení ,změnu statutární ho zástupce apod., č i
změnu vlastnické ho vztahu k věci, na niž se dotace poskytuje.

l.

Pří jemce souhlasí se zveřejnění m své ho jmé nalnź nvu (obchodní fiľ my), data narozenilI Č ,
adľ esy trvalé ho pobytu (sí dla)' názvuAkce/ Č innosti a výš e poskytnuté dotace.
l

12. Pří jemce se zavazuje,ż e jak při realizaci Akce/ Č innosti, tak po jeho ukonč ení , bude dbát
dobré ho jmé na poskytovatele a Akci/ Č innost ľ ealizovat v souladu s pľ ávní mi předpisy.

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

-originály dokladů , prokazují cí ch č eľ pánídotacę
-dokumentaci o zadání veřejné zakázky, je-| i zadátvána
-zé lvěreěné fi nanč ní vyú č továníAkce/ Č

innosti.

č hnet v.
Kontľ oI a

1. Pří sluš né orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zvláš tní m právní m předpisem
kdyko l i kontro lovat dodrž en í podm í nek' za kteý ch byla dotace po skytnuta.
2. Pří jemce je povinen poskytnout souč innost při výkonu kontľ olní č innosti dle odst. l tohoto
č lánku, zejmé na předlož it kontľ olní m orgánů m poskytovatele kdykoliv k nahlé dnutí oľ iginály
vš ęch ú č etní chdokladů prokazují cí ch využ iti pľ ostředků dotace v souladu s ú č elem
Akce/ Č innosti.
3. Pří jemce je povinen umož nit poskytovateli pľ ové stkontľ olu jak v prů běhu, tak i po ukonč ení
realizace Akce/ Cinnosti nebo jejich jednotlivých etap' a to ješ tě po dobu pěti let od ukonč ení

financování Akce / Č innosti ze stany poskytovatele.

4. Za dodrž ení ú č elu,na kteý byla dotace poskytnuta, a za pravdivost i správnost závěręč né ho
ť rnanč ní hovyú č tování odpoví dá osoba oprávněná jednat jmé nem pří jemce, která tuto skuteč nost
na vyú č továnípí semně potvrdí '

č lánek VI .
Dů sledky poľ uš ení povinností pří jemce
1. V pří padě, ž e pří jemce po ukonč ení Akce/ Č innosti, nejpozději do 15. 12. 2022 nevľ átí
převodem na ú č etposkytovatele nevyč erpané prostředky dotace, považ ují se týo pľ ostředky za
zadrž ené ve smyslu zálkona o rozpoč tových pravidlech ú zemní chrozpoč tů .Pří jemce je v takové m
pří padě povinen poskytovateli vrátit Ęto zadrź ené prostředky.

2. Y pÍ í padě, ž ę pří jemce po ukonč ení Akcę/ Č innosti, nejpozději do 15. 12. 2022 nepředlož í
finanč ní vyú č továnídotace, považ ují se poskytnuté prostředky dotace za zadňené ve smyslu
zálkona o ľ ozpoč tových pravidlech ú zemní chrozpoč tů .Pří jemce je v takové m pří padě povinen
poskytovate l i vrátit tyto zadrž ené pľ ostředky.

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 ltit na ú č etposkytovatele. Pľ ostředky
se považ ují za neopľ ávněně použ ité poč í najednem, kdy byly použ ity v ľ ozpoľ u s touto smlouvou.
3.
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Zaneopránněné použ ití dotace se považ uje zejmé na:
a) pľ oveden í změny v Akci/ Č innosti, k ní ž je třeba předchozí pí semný souhlas poskytovat e| e, bez
takové ho souhlasu.
b) použ ití poskytnuté dotace (pří padně její č ásti) v rozpoľ u s rič elem, kteý je stanoven touto
smlouvou.
c) nedodrž ení termí nů pro použ ití dotace stanovených touto smlouvou.
d) rea| izace Akce/ Č innosti v rozpoľ u s právní mi předpisy, např. pří jemce, je-li zadavatelem
veřejné zakázky podle z.č . 137lŻ 006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zné ní pozdějš í ch předpisů ,
nerealizuje veřejné zakázky v souladu s tí mto zákonem.
e) vedení ú č etnictvízpů sobem, kteý je v ľ ozpoľ u s č l. I V. odst. 9 té to smlouvy a nelze z něj
zjistit, zdaby| a dotace použ ita v souladu s touto smlouvou.
f) nedodrž ení podmí nek závazné ho stanoviska (platí u dotací poslEtnuých na objekty, kde je
povinnou pří lohou závazné stanovisko)
4. Smluvní stľ any se dohodly pľ o pří pad, ž e poskytovatel'vypoví smlouvu podle ěl. Vil. odst. 2
té to smlouvy, ž e pří jemce poskytnutou dotaci vľ átí poskytovateli do 15 dnů po uplynutí
výpovědní doby. Nevľ átĹli pří jemce dotaci v tomto teľ mí nuopovaž ují se veš keré finanč ní
pľ ostředky poskytnuté do doby odstoupení za zadrž ené ve smyslu zákona o ľ ozpoč tových
pľ avidlech ú zemní chľ ozpoč tů ,kdy pří jemce je povinen vrátit poskytnuté ť rnanč níprostředky.

5. Pokud pří jemce poľ uš í jakoukoli jinou povinnost vyplývají cí pro něj z té to smlouvy (nebo
pravidel pří sluš né hodotač ní hopľ ogľ amu) a toto poruš ení neni záxaž nÝm poruš ení m rozpoč tové
kázně podle odst. 1 až 3 tohoto ělánku, mů ž eposkytovatel ulož it odvod ve výš i 5% - 20%
zposkytnuých prostředků , vsouvislosti sjejichž použ ití mdoš lo kmé ně závaź né muporuš ení
rozpoč tové kázně. Tí m není dotč eno právo poskytovatele na náhľ adu š kody. Pří jemce je povinen
uhľ adit poskytovateli tento odvod na zátkladě pí semné výzvy a ve lhů tě stanovené touto výzvou.
Ve výzvě poskytovatel ľ ovněž označ í povinnost, která byla poruš ena.
6. Veš keré platby jako dů sledky poľ uš ení zź xazkű pľ ovede pří jemce foľ mou bezhotovostní ho
převodu na ú č etposkytovatele' v teľ mí nuana č í sloú č tu,kteľ é poskytovatel pří jemci sdělí .

Clánek VI I .
Zľ uš enísmlouvyo výpověď smlouvy
l. Zź xazkový vztah zaloŽený touto smlouvou lze ukonč it na základě pí semné výpovědi.
Výpovědní lhů ta č iní 15 dnů . Zľ uš it smlouvu lze na zź tkladě oběma stranami akceptované ho
pí semné ho návrhu z dů vodů uvedených v $ 167 správní ho řádu'

2' Dojde-li ze

strany pří jemce k závaż né mu poľ uš ení smlouvy nebo pravidel pří sluš né ho

dotač ní ho programu a poskytovatel takovou skutęč nost zjistí ,je poskytovatel oprávněn vypovědět
smlouvu pí semným oznámení m doľ uč eným pří j emci.
Zź w až ný m poruš ení m se rozumí :

a) realizace Akce/ Cinnosti v rozpoľ u s právní mi předpisy, např. pří jemce, je-li zadavatelem
veřejné zakázky podle z.č . 13712006 Sb., o veřejných zakázkź rch, ve znění pozdějš í ch předpisů ,

neľ ealizuje veřejné zakánky v souladu s tí mto zákonem.
b) pľ oveden i změny v Akci/ Č innosti, k ní ž je třeba předchozí pí semný souhlas poskytovat ele, bez
takové ho souhlasu.
c) nedodź ení termí nů pľ o 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. nedodrŽení podmí nek závazné ho stanoviska (platí u dotací poslEtnuých na objekty, kde je
pov innou př í lo hou zóv azné st anov

i s ko).

3. Pro pří pad, kdy pří jemce nebude schopen zajistit ręa| izaci Akce/ Č innosti nebo z vlastní ho
rozhodnutí nebudę akci ľ ealizovat, je kterákoli zę smluvní ch stran opľ ávněna pí semnou formou
smlouvu vypovědět. V takové m pří padě se pří jemce zavazuje již přijatou dotaci vľ átit
t4l

poskytovatęli
pří jemci.

do 15 dnů . Výpovědní doba

zač ,í náběž et dnem doruč ení pí semné výpovědi

4. Výpověď smlouvy má za následek, ž e poskytovatel nepoukáž e pÍ í 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 .
Závěreć ná ustanovení
1. NenĹli v té to smlouvě uvedeno jinak, je k ú konů mpodle té to smlouvy jmé nem poskytovatele
opľ ávněn 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 stranami.

3. Jaké koli změny té to smlouvy | ze provádět pouze foľ mou pí semných postupně č í slovaných
dodatků nazálkladě dohody obou smluvní ch stľ an.

4. Yztahy touto smlouvou neupravené se ří dí pří sluš nými ustanovení mi zálkona ě. 40/ 1964 sb.,
obč anský zź tkoní k, vę znění pozdějš í ch předpisů .
5. Tato smlouva

je sepsána ve dvou vyhotovení ch, z nichž jedno je uľ č enopro poskytovatele a

druhé pro pří jemce (knž dó ze smluvní ch stľ an obdrž í po jednom vyhotovení )'

6. Smluvní strany prohlaš ují ,ż e ž ádost a pří sluš ný dotač ní progľ am mají k dispozici a ž e je
pří jemci jejich obsah znź lm. Pří jemce se zavazuje, ž e tato pľ avidla dotač ní hoprogľ amu bude při
realizaci Akce/ Č innosti dodľ ž ovat.
7. Smluvní stľ any pľ ohlaš ují ,ż e tato smlouva byla sepsána na zátkladě pľ avdivých ú dajů , podle
jejich svobodné a váŽné vů le, a na dtlkaz toho připojují své vlastnoruč ní podpisy.

8. Pří jemce (a zřizovatel) svým podpisem stvľ zují správnost ú dajů uvedených
smlouvy, předevš í m paknánev, sí dlo, I Č , DtČ a č í sloú č tu.
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