oBEC VALEč

vnŘnľ ľ oľ nÁvľ Ísnł ĺ ,ouvAo PoSKYTxuľ Í DoTACE
Zastupitelstvo obce Valeč dle usnesení č ,. 2o22l30ll5 ze dne 25. 7. 2022 a dle $ 85 odst. c
zátkona 12812000 Sb., o obcí ch, rozhodlo o přĺ dělení dotace pľ o:
1/

oBEC VALEč

sí dlo: Náměstí 1l9, 364 55 VALEČ
I Č : 00255l l4
Č í sloú č tu
Bankovní spojení :
Zastoupena: Michaelou Ho lubcovouo staro stkou obce

Tel:353 399700
E-mail : staľ osta@v alęc.cz
/ dóI e j en poslqł tovatel/
a

l

paní
sí dlo:
tel:7
Č í sloú č tu
Bankovní spojení :
/ dóle jen pří jemce dotace/
2

uzaví rají spolu tuto:

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

č É nekI .
Úč el dotace
Předmětem té to smlouvy je poskytnutí neinvestič ní finanč ní podpory z rozpoč tu obce Valeč ve
formě dotace (dále jen ,rdotace") na akci uskuteč něnou v roce 2022.
Vlastní č innost a akce dle individuální ž ádosti: Pří spěvek na 2 konceľ ty váů né hudby
v kostele Nejsvětějš í Tľ ojice ve Valč i (dále jen Akce nebo Č innost), na zálkladě schválené
ž ádosti.

1. Dotace se poskytuje na zajiš tění spoluú č astike schválené mu pří spěvku Kľ ajské ho ú řadu
Kaľ lovaľ ské hokľ aje.
2. Dotacę je poskytována na zátkladě poskytování dotací z rozpoč tu obce Valeč schválené ho na
zasedání Zo dne: 25. 7. 20Ż 2 usnęsení m č .: 2022l30ll5 na zálk| adě individuální ź ádosti ze dne
Ż 7.6.Ż 022

a

zavazuje seo ž e bude Akci/ Č innost ręa| izovat na svou vlastní
zodpovědnost' v souladu s pľ ávní mi předpisy, podmí nkami té to smlouvy.

3. Pří jemce dotaci přijí má

4. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č . 128/ 2000 Sb.' o obcí ch' ve znění pozdějš í ch
předpisů a zátkonęm č ,. 25012000 Sb., o rozpoč tových pravidlech uzemní ch rozpoětů , ve znění
pozdějš í chpředpisů (dále jen

o rozpoč tových pravidlech ú zemní ch ľ ozpoč tů ").
',zź lkon
ve smyslu zálkona č ).320lŻ 001 Sb., o finanč ní kontľ ole ve veřejné správě a o změně

5. Dotace je
někteých zákonů (zź tkon o ť lnanč níkontrole) veřejnou finanč ní podpoľ ou a vztahují sę na ni
vš echna ustanovení tohoto zálkona.

t1l

6' Dotace je sluč itelná s podpoľ ou poskytnuto u z ľ ozpoč tu j iných
ú zemní chsamosprávných celků ,
státní ho ľ ozpoč tu nebo stľ ukturální ch fondů Evľ oiskýcň společ enství ,
pokud io pravidla pro
poskytnutí těchto podpor nevyluč ují .

č Hnek I I .
Výš e dotace
l. Pří jemci dotace je poskytována dotace ve výš i 10 000,_ Kč (slovy:dé settisí ckorunč eských)
na
realizaci Akce/ Č innosti uvedené v č l. I .
č Hnek I ĺ I .
Dotace bude pouk ur?:?i.ľ "ľ ł ł ľ
záhlaví smlouvy, nejpozdějido 31. 8.2022.
1..

ľ JHilľ ľ "Jä """"o".
na ú č etpří jemce, uvedený

v

.

Clánek I V.
Podmí nky použ ití dotace, pľ áva a povinnosti pří jemce
1' Pří jeryce je opnávněn č erpat dotaci k realizaói Akce/ Č innosti
do'doby , v ní ž má být dosaž eno
ú č elu,u návratné finanč ní výpomoci i lhů ty pľ o navľ ácení poskytnutýc|
peněż ní ch prostředků a
výš i iednotlivých splátek do 15. t2.2022. ľ roitředky dotace nęlzó pr.uĺ ĺ ci
do roku nä sledují cí ho.
Cerpání m dotace se ľ ozumí ú hrada uznatelných ní kluo.: vzniklých při
realizaci Ä Ĺ;"/ đ il;;;i
uhrazení m finanč ní ch pľ ostředků v hotovosti nebo bankovní m přóvodem
ve prospěch dodavatele
zbož í (dodávek), služ eb. Uznatelné náklady
skuteč né výš i musí být vyú 8tov ány, uhrazeny a

promí tnuty v ú č ętnictvípří jemce nejpozději do'vedne urč ené hó
v tomto odstavci.
2' Pří jemce je opľ ávněn provádět podstatné změny Akce/ Č innosti jen s předchozí m
pí semným
souhlasem poskytovatele. Zapodstatné změny AkceiČ innosti
se poriaž u;" nupľ . podstatná změna
ľ ozpoč tu, podstatná změna v obsahu, charakteiu 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

j

e poskytován a na uznatelné náklady

AkceiČ innosti.

5. Vš echny náklady musí být kalkulovány vč etně daně zpřidané
hodnoty.

6' Je-li pří jemce zaďavatelem veřejné zakázky nebo splní -li pří jemce
definici zadavatęleveřejné
zakánky podle Ę 2 z-č . 131 / 2006 Sb., o veřej ných zakázkách,
ve znění pozdějš í ch předpisů , je dále
povinen postupovat při výběru dodavatele pođ l"tohoto zź tkona.

7' Pří jemce zajistí ve své m ú č etnictvínebo daňové evidenci, v souladu s obecně
platnými
předpisy, zejm. zákonem č . 56311991 Sb., o ú č etnictví ve
, znění pozdějš í chpředpisů , řádné a
oddělené sledování ' č erpání dotace. Pří jemce odpoví dí za ŕ ádné
vedení a viditelné oznaěení
originální ch ú č etní ch-dokladůprokazujĺ óĺ ch použ í tĺdotace uvedení m
na výdajových dokladech,
,ohrazeno z dotace OBCE". Pří jemce zajistí , aby pří jem dotace byl v peněiní "m
dení ku oznaěen

,,dotace obcęo'.

je povinen- zajistit, aby osoby povinné spolupů sobit při
kontrole (zejmé na dodavatelé
1bg:í a služ eb, pro pří jemce) umož nily kontľ olní mu orgenu piověřit jejich ú Ěetnictví a ú č etní
doklady v rozsahu nezbytné m ke splnění ú č elukontroly.
8- Pří jemce

| ' Pří jemce je povinen předlož it poskytovateli po ukonč ení Akce/ Č innosti, nejpozději do 15. 12.
2022 finanč ní vyú č továníč eľ pánídotace. Nejpozději k tomuto
teľ mí nu jó pří jemce

rovněž
povinen vrátit převodem na ú č etposkytovatele pľ ipaonou nepouž itou
č ást dotáce. ľ ří .1.* ." dolož í
vyú č továníč erpání dotace soupisem vš ech pľ voinĺ th ú č etní cĹa dalš í ch
dokladů prokazují cí ch její
č erpání na formuláři ,,Vyú č tovź nídotace", kteľ ý je k dispozici pod pří sluš ným'áotač ní m
titulem
na.obci' Souč ástí vyú č továníje ptokálzání spolűđ nancov^ ání ze strany pří jemce
dotace. Pří jemce
dolož í vyú č továnísoupisem, popř. kopiemi vš ech prvotní ch a dalš í ch
i dä
kĺ adů
, Lv é se vztahují k
YvrLr*
V'' l\kteľ

ręalizaciAkce/ Č innosti.

I zt

-l

l0' Pří jemce je povinen prů běž něabez
zbyteč né hoodkladu informovat poskytovatele
o vš ech
změnách' které
-9h.ly .pii vymáh ání ł adrzený"n
pouŽitých
prostředků
dotace zhoľ š it jehó
'bypozici vciit.l" n.ao
ávněně
".uo .neopľ
jĹň" p"l'l"o
ávky. Zejmenä ;e pří jemce povinen
Ť
b'i":'i
oznámit poskytovateli do 20 dnů
ode^ dne, kdy á;lĹi
udáI ost'i, ,Lut.!no.ti, které mají
nebo
mohou mí t za následek zánik, transfoľ maci,
ś lo;';;í ,změnu statutámí ho zástupce apod.,
změnu vlastnické h o vztahuk věci,
či
na niž se oótace p"'Ĺir".l".
1 1' Pří jemce souhlasí se
zveřejnění m své ho jmé na/ názvu (obchodní
fiľ my), data natození / I Č ,
adresy trvalé ho pobytu (sí dla), iárrruAk."'Č i"í ';'tiä
poskytnuté dotace.

"n;
12' Pří jemce se zavazuje, ž e jak při-realizacl
Akce/ Cinnosti, tak po jeho ukonč ení ,
bude dbát
dobľ é ho jmé na poskytovatele u ł tôĺ Č ĺ nnä ,i;;"Ě;;uřu^ .ouluou
s právní mi předpisy.
je povinen po dobu pěti let
od skonč ení Akce/ Č innosti archivovat podkladové
l} "'.| jfľ ce
-ž ádost vč etně povinných pří loh
-tuto smlouvu

-originály dokladů , pľ okazují cí ch
č eľ pánídotace
-dokumentaci o zadání veřejné

zakázly, je-li zadávána

-'- ,.
-závěreč né finanč ní vyú č tování ł L"erČ ĺ nnoľ
Clánek V.

Pří sluš n é orgányposkytovatele jsou:ł .Ť ľ ľ # l1..
.ouludu se zvláš tní m právní m předpisem
kdykoli kontrolovat dodrž ání poam
ĺ Ĺ.Ĺ, za kteý chbyla dotace poskytnuta.
2' Pří jemce je povinen poskytnout souč innost
při výkonu kontrolní č innosti dle
odst. 1 tohoto
č lánku' zejmé na předloź it kántrolnĺ m'oľ gánů m'
porĹytouat.le kdykoliv L-nuĹleanutí
oľ iginály
dokladů prokazují cí ch" využ iű- př* r"am
aótu.e
u_
,ä
uuou
ff;} Č 'xi'jľ ĺ :'
ú č elem

] ''

s

3' Pří jemce je povinen.umož nit poskytovateli
pľ ové st kontrolu jak v pľ ů běhu,
tak i po ukonč ení
realizace Akce/ Č innosti nebo
;ejicn leonotlivých eiń;_;;; ješ tě po dobu pěti
let od ukonč ení
financování Akce / Č innosti
uny

'"'t

| oskytovatele.

4' Za dodrž ení ú č elu'.na-kteýbyla
dotace poskytnuta , a zapľ avdivost
i správnost závěľ eč né ho
Í inanč ní hovyú č továníodpovŕ dá
ä .ouu op.ĺ uncná
;eánä ąl.nen"'n pří jemce, kteľ á tuto skuteč nost
na vyú č továnípí semně

poivrdí '

Č lánek W.

l. V pří padě, ž e
do 15. 12. 2022nevľ átí
převodem na ú č etpoś Lytouuiele
nevycerpané prostřeotý'aotace
, považ u1í setyto pľ ostředky za
zadrž ené ve smyslu zákonao.rozpoč távyclr
pravĺ ol..l, ĺ i"ň"ĺ chľ ozpoč tů .Pří jemce je
pří padě povinen poskytovateli
v takové m
vľ átit tyto

ľ :!ľ ""oo:':* I * ä ä "Ě:'s;lľ ľ :'ľ ł liä ä ,
zađ rž enép.";ď"dĹ;.

2' Y pří padě' ž e přfiemce po ukonč ení
Akce/ Č innosti, nejpozději do 15. 12.
2022 nepředlož í
finanč ní vyú č továnídotace,
se
poskytnu,e piortŕ "'oky ä otace
q9uazu;i
,u .Á'drž "né ve smyslu
zákona o rozpoč tových pľ aviä l".ľ ,
ĺ reł nĺ "ľ ."pott.í
'
._ iřł ;."" je v takové m pří padě
povinen

poskytovatel i vrátit tyto zadrž ené
pľ ostiedky.

3' V pří padě neoprávněné ho pouŽití
dotace n3.bo její .č ástije pří jemce-povinen
poskytnutou dotaci,
pří padně její č ást' k ní ž .sené opravncnJp
ouž i.tí irí ulrii",'rr"utií .ru.ú č .t
;;;ř;ä ;;;ele. Prostředky
se považ ují zaneoprávnenc poů zite
poč í ńaje d* .;ń;; y't{ použ ityv
ľ ozpoľ u s touto smlouvou.

t3l

Za neopráxněné použ ití dotace se povaŽuje zejmé na:
a) pľ ovedení změny v Akci/ Č innosti, k ní ż je třeba předchozí pí semný souhlas poskytovat ele,bez
takové ho souhlasu.

b) použ ití poskytnuté dotace (pří padně její č ásti) v rozporu s ú č elem,kteý
smlouvou.
c) nedodrž ení termí nů pro použ ití dotace stanovených touto smlouvou..

je stanoven

touto

d) realizace Akce/ Č innosti v rozporu s právní mi předpisy, např. pří jemce, je-li zadavatelem
r" ,Ácnĺ pož ae;sĺ "ľ 'předpisů ,

veřejné zakázky podle z.č ,. 13712006 Sb., o veřejných zakázkách,
nerealizuje veřejné zakázky v souladu s tí mto zákonem.

e) vedení ú č etnictvízpů sobem, kteý je v rozpoľ u s č l. I V. odst. 9 té to smlouvy a nelze z něj
zjistit, zdabyla dotace použ ita v souladu s touto smlouvou.
Í ) nedodrž ení podmí nek zź wazné hostanoviska (ptatĺ u dotącí poslqltnuých na objekty, kde je
pov innou pří lohou závazné stanovisko)
4. Smluvní strany se dohodly pľ o pří pad, ž e poskytovatel vypoví smlouvu podle č l' VI I . odst. 2
té to smlouvy, ž e pří jemce poskytnutou dotaci vrátí poskytovateli oo is dnů po uplynutí
výpovědní doby. Nevľ átĹli pří jemce dotaci v tomto termí nu, považ ují se veš ké ľ éflrnánč ní
pľ ostředky poskytnuté do doby odstoupení za zadrž ené ve smyslu zálkona o rozpoč tových
pravidlech ú zemní chrozpoč tů ,kdy pří jemce je povinen vrátit poskytnuté finanč ní pľ ostřidky.

5. Pokud pří jemce poruš í jakoukoli jinou povinnost vyplývají cí pľ o něj z té to smlouvy (nebo
pľ avidel pří sluš né hodotač ní hoprogramu) a toto poľ uš enínení záł až nýmporuš ení m ľ ozpoětové
káuně podle odst. l až .3 tohoto č lánku' mů ž eposkytovatel ulož it odvod ve výš i 5"/ ; - 20%
z poskytnuých prostředků , v souvislosti s jejichž použ ití m doš lo k mé ně zálvaž ňé mu poľ uš ení
ľ ozpoč tovékź aně. Tí m není dotč eno pľ ávo poskytovatele na náhľ adu š kody. Pří jemce je povinen
uhľ adit poskytovateli tento odvod na zálkladě pí semné výzvy a ve lhů tě stánovené touio výzvou.
Ve výzvě poskytovatel ľ ovněž označ í povinnost, kteľ á byla poruš ena.
6- Veš keľ é platby jako dů sledky poruš ení zá'ľ azkű pľ ovede pří jemce foľ mou bezhotovostní ho

převodu na ú č etposkytovatele, v termí nu a na ěí slo ú č tu,které poskytovatel pří jemci sdělí .

Clánek VI I .
Zľ uš ení smlouvy, výpověd' smlouvy
| . Zź nazkový vztah založ ený touto smlouvou lze ukonč it na zálkladé pí semné výpovědi.
Výpovědní lhů ta č iní 15 dnů . Zruš it smlouvu lze na zátkladě oběma stranä mi akceptované ho
pí semné ho návľ hu z dů vodů uvedených v $ 167 spľ ávní ho řádu.

strany pří jemce k závaż né mu poruš ení smlouvy nebo pravidel pří sluš né ho
dotač ní ho progľ amu a poskytovatel takovou skuteč nost zjisti,je posĹytovatel oprávněń vypovědět
sm l ouvu p í semným oznámení m doľ uč eným pří j emc i.
Závaž ným poľ uš ení mse rozumí :
a) realizace Akce/ Č innosti v rozpoľ u s pľ ávní mi předpisy, např. pří jemce, je-li zadavatelem
veřejné zakázky podle z.č ;. l3712006 Sb., o veřejných zakázkálch,ve znění pož acjsĺ "l'předpisů ,
nerealizuje veřejné zakázky v souladu s tí mto zákonem.
b) provedení změny v Akci/ Č innosti, k ní ž je tŕ ebapředchozí pí semný souhlas poskytovat ele, bez
takové ho souhlasu.
c) nedodrž ení tęrmí nů pro použ ití dotace stanovených touto smlouvou.
d) použ ití poskytnuté dotace (pří padně její č ásti) V rozporu s ú č elem,kteý je stanoven touto
smlouvou.
e. nedodrž ení podmí nek závazné ho stanoviska (platí u dotací poslqltnuých na objekty, kde je
pov innou pří lohou zóvazné stanovisko).

2. Dojde_li ze

3. Pľ o pří pad, kdy pří jemce nebude schopen zajistit realizaci Akce/ Č innosti nebo z vlastní ho
ľ ozhodnutí nebude akci ľ ealizovat, je kterákoli ze smluvní ch stran opľ ávněna pí semnou formou
smlouvu vypovědět. V takové m pří padě se pří jemce zavazuje již přijatou dotaci vtź ú it
t41

do 15 dnů ' Výpovědní doba zaěí ná běž ęt dnem doruč ení
pí semné

ĺ ľ ;* TJ"eli

výpovědi

4' Výpověd' smlouvy má za následek,
ž e poskytovatel nepouk áž e pří jemci
dotaci a přfiemce se jí
nemů Že platně domáhat' Pokud poskytovátel
vypoví ,,nlolruu poté , co dotaci poukázal,postupuje
pří jemce podle č l. VI odst. 3 té tđ smlóuvy.-

Clánek WI I .
1' NenĹli v té to rTĽ::"'1] .o.""jr# iľ Jiull# Jľ i::T:
té to smlouvy jmé nem poskytovatele
oprávněn pověřený zaměstnane" ú řudu
ôbce Valeč . Ť .;; ustanoveńí se nevztahuje
na podpis
dodatků k té to smlouvě a na odstoupení
od té to

.-louuy.---

2' Tato smlouva nabýváplatnosti a ú č innosti
dnem podpisu oběma (vš emi) smluvní mi
stranami.

3JJľ ,I ĺ Y:# ::ňj:t"Jľ "'':"ňl1:,# ,ä "ľ ,::?ouze

formöu pí semných postupně č í slovaných

4' Yztahy touto smlouvou neupľ avené
se ří dí pří sluš nýmiustanovení mi

o b č an

ský zálkoní k,

v

e znění po'aej

s

ĺ " ľ ' předp

i s

ů.

5' Tato smlouva
'ie sepsána ve dvou vyhotovení ch,
druhé pro pří jemce (kaž dĺ źze smluvnlí ci

z

záł kona

ě.

40/ 1964 sb.,

nichž jbdno je uľ č eno pro poskytovatele
a

,'iirz'ĺ ił jž atro,vyhotovenĺ ).

6' Smluvní strany pľ ohlaš ují ,ž e ž ádost'"i"
a pří sluš ný dotač ní

ä fä :l'fĹ:"} sŁľ I í T# .ľ # "e
ľ

sę

Ęľ 9s1m mají k dispozici a ž e je
,uia,uje, ž e tato piavĺ
alí oot'oniĹo^ p.lg.un,u bude při

7' Smluvní strany prohlaš ují , ž e tato smlouva
sepsán a na zátkladěpravdivých
jejich svobodné a váž né vů le,
ú dajů ,podle
.byla
a na dĺ káz toho připojujiiue .rlurtnoľ uč ní
podpisy.
8' Pří jemce (a zřizovatel).svým
ľ odľ js11;tvrz-ují správnost ú dajů uvedených v záhlaví
smlouvy, předevš í m paknáuei,'ĺ ďo,
té to
ŕ Č ,DI C a č í sloú č tu.

Ve Valč i an",

ł ?- ľ / "

,tł

Ve Valč i dne:

,Ĺq.y. ł ,9ŁŁ)
ÜBEc VALĽČ
Náměsí 119

364

55 ValeČ

Michaela Holubcová
starostka obce Valeč
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