Pouze pro potřeby poskytovatele:

6
Veřejnopľávní smlouva č.202202
o poskytnutí dota ce

z rozpočtu OBCE DVORCE v roce 2022

uzavŕęná podle $ l 0a zákona ě. 25012000 Sb.' o ľozpočtových pľavidlech územních rozpočtů' ve znění pozdějších předpisů,
a podle $ l 59 a násl. zákona č,. 500l20a4 Sb., spľávní řád, ve znění pozdějších předpisti'
a v souladu s ust' $ 85 písm' c) zélkonač.12812000 Sb., o obcích (obecní zŕízeni), ve znění pozdějších předpisů

mezti

I

Poskytovatelem dotace:
se sídlem:

IČ:

DIČ:
zastoupeným:
Bankovní spojení:

Telefon:
E-mail:

WEB:

OBEC DVORCE

Náměstí 13,793 68 Dvorce
0029s973
CZ00Ż95973
starostou panem Janem Božovským
ČS a.s.' olomouc, č,. ű. 184765235910800
554 745 27Ż,775 136 777
p o datelna@o b ec dvoľce. c z
www.obecdvorce.cz
(dále jen,,poskytovatel")
a

,

Příjemcem dotace:
se sídlem:

IČ:

typ příjemce:
zastoupeným:
Bankovní spojení:

Telefon:
E-mail:

Spolek paní a dívek
Palackého 33,793 68 Dvoľce
22693092
pľávnická osoba - spolek
předsedkyní představenstva paní Annou Hebdovou
FIo banka, ě. ű. 2300699983 12010
777 131 598
hana. hebdov a@centrum. cz
(dále jen,,příjemce")

I

Pľeambule

1.

2.
3.
4.

Dotace poskytnutá dle této smlouvy je ve smyslu ustanovení $ 2 písm. j) zákona č,. 3201200l sb.,
o finanění kontľole ve veřejné spľávě a o změně někteých zákonű (zákon o finančníkontrole), ve znéní
pozdějších předpisů, (dále jen ,,zákon o finanění kontrole"), veřejnou finančnípodpoľou atudíźpodléhá
kontľole dle uvedeného zákona.
Poskýnutí dotace podle této smlouvy je povaŽováno za sdělení závazných ukazatelů v souladu
s ustanovením $ 14 odst. 2 zźlkona ě. Ż50lŻ000 Sb., o rozpočtových pľavidlech územníchrozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,ztłkon o ľozpočtovýchpravidlech územníchľozpočtů").
Dotace bude čerpána podle vyhlášky č).4l2l202l Sb', o rozpočtovéskladbě, zparagrafu34Ż9 - ostatní
zź|mováěinnost a rekreace a položky 5Ż22 - neinvestičnítľansfery spolkům.
Na poskytnutí této dotace není právní náľok.
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II.
Předmět smlouvy

'

Poskytovatel poskyne příjemci na níżeuvedený űěęl za podmínek uvedených v čl. III. a IV. této
smlouvy dotaci z rozpočtu obce Dvorce ve výši 130.000'- Kč (slovy: jedno sto třicet tisíc korun
českých).

2.

Účel poskvtnutí dotace:
I)otace je uľčenana úhradu výdajů spojených s činnostípříjemce dotace v roce 2022 taktoz
a) 47.000'- Kč - na provoz spolku (tzn. ýdaje na reprezentaci obce, cestovné, kancelářské potřeby'
intęrnet pľo veřejnost, členský pop|atek Místníakčnískupině Hľubý Jeseník, regionální ýrobek
Jeseníky ,,Znaěka Regionální pľodukt Jeseníky" a výdaje na provoz klubovny - tj. elektrická energie'
vodné a stoěné, výápění a ěisticí pľostředky),
b) 68.000'- Kč - na pořádání kulturních akcí, ztĄezd pro děti s doprovodem, Dvoľeckézpívání,
Dílniěky pro děti' Jarmark staých řemesel a Dvoľecký fesťák,
c) 15.000'- Kč - na pľovoz taneěního klubu Dľáčata (tzn. výdaje na poŕízeníkosýmů' taneční
soustředění, kancelářské potřeby a cestovné).

3.

Úěelu, na kteý je poskýovaná dotace uľčena, stanovenému v odst. 2 tohoto článku, bude příjemcem
dosaženo v období od 1. 1. 20Ż2 do31.1Ż.2022.

l

ilr.

Splatnost peněžníchprostředků

l.

Poskýovatel se zavazuje poskynout příjemci dotaci uvedenou v článku II. této smlouvy jednoľázově
převodem na úěet přijemce nejpozději do 7 pľacovních dnů od přijetí oboustľanně podepsané smlouvy na
podatelně obecního úřadu Dvoľce.

Ż. Finančnípľostředky
3.

lze poużit na rihľadu nákladů vzniklých v období od l' 1 . 2022 do 3l. 12. Ż02Ż
vztahujících se ke stanovenému účeluposkýnutí dotace, kteľébudou uhrazeny nejpozději do 3l. 12.
20ŻŻ. Finančníprostředky nelze převádět do následujícího kalendářního roku.
Nevyčerpané finančníprostředky vrátí přfiemce na účetposkýovatele nebo do pokladny poskýovatele
do 31. 12.Ż022. NeuěinĹli tak' jedná se o poľušeníľozpočtovékáznědle $22 zákona o rozpočtových
pravidlech územníchrozpočtů.

IV.

Podmínky poskytnutí dotace

l. Příjemce je oprávněn poużit dotaci pouze k účeluuvedenému v článku II. této smlouvy.
Ż. Finančnívypořáđánídotace (tzv. závěrečné vyúčtovánídotace) předloží příjemce na podatelnu

obecního úřadu Dvorce nejpozději do 31. 12.2022.
Finančnímvypořádáním dotace se ľozumí ľozpis jednotlivých výdajů v rozsahu vzorového formuláře,
kteý je přijemci poskýnut zároveň' se smlouvou, a předložení fotokopií pľvotních dokladů pľokazujících
vzniWuhrazení nákladů na úěel specifikovaný v ěl. II odst. 2 a 3 této smlouvy ve výši poskýnuté dotace
(faktury, pokladní doklady' výpisy zuětu, a jiné)' přičemžza zučtovacídoklady se nepovažujítzv.
zálohové faktury a čestnépľohlášenípříjemce o vynaložení finaněních pľostředků. V případě, že celková
částka předložených dokladů bude přesahovat qýši poskýnuté dotace, bude na předloŽených dokladech
příjemcem vyznaćena uplatněná ěástka tak, aby v souhľnu uplatněná částka nepřekročila ýši poskýnuté

3.
4.

dotace.

je povinen viditelně oznaěit v úěetnictvívšechny doklady prokazujícívyužitídotacę takto:
,,Financováno zrozpočtu obce Dvoľce _ smlouva č.20ŻŻ02"(označeny musí být již oľigináIy
Příjemce

dokladů).

Příjemce

je

povinen umožnit poskýovateli na zźlkladě jeho požadavku provedení kontroly všech

prvotních účetníchdokladů za účelemprověření předloženého finančníhovypořádání dotace, a to i 10 let
zpětně. Poskytovatel bude vykonávat u příjemce kontrolu vyplývající ze zákona o finančníkontrole.
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5.
6.
7.

Příjemce je povinen do 15 dnů oznámit poskýovateli zahájení insolvenčníhoŕízení,vstup právnické
osoby do likvidace, změnu statutárního orgánu nebo jeho člena, změnunázvu, bankovního spojení, sídla
ěi adľesy.
Příjemce je povinen oznámit poskýovateli svou přeměnu do l5 dnů od rozhodnutí příslušnéhooľgánu.

Vrácení prostředků podle článku III. odst. 3 této smlouvy nęzakládá pľávo příjemce na doěeľpání
finaněních prostředků v následujícím ľoce.

v.

Sankce

1. Vpřípadě porušenírozpoětové kázně ze

stľany příjemce bude poskytovatel postupovat vsouladu s
ustanovením $ Ż2 zákona o rozpočtoqých pravidlech územníchľozpoětů. V případě porušení ľozpoětové
kázně je příjemce povinen odvést poskytovatelem uložený odvod zpět. Y opačném případě se příjemce
vystavuje riziku, źe zap|atí penále podle odstavce 8 citovaného ustanovení.

Ż. V

případě méně zźtvaŽného poľušenírozpočtovékźzně je příjemce povinen odvést zpět do rozpoětu
poskýovatele 5 %o z celkové částky dotace. Za méně závaźnéporušenírozpočtovékázně se ve smyslu
$ 10a odst' 6 zákona o rozpočtov'ých pľavidlech územníchľozpoětů považuje:
a) předloŽení finančníhovypořádání dotace (tj. závěrečnéhovyúětovánídotace) po stanoveném
teľmínu, nejdéle však dva měsíce po termínu,
b) nesplnění podmínky uvedené v článku IV. odst. 3 této smlouvy'

vI.

Ukončenísmlouvy
l

'

2'
3'

4.
5.
6.

7.
8.

Smlouvu lze ukončit na zźtkladě písemnédohodý obou smluvních stľan nebo písemnou ýpovědí této
smlouvy, ato za podmínek dále stanovených.
Poskýovatel můžetuto smlouvu vypovědět jak před pľoplacením,tak i po proplacení dotace.
Výpovědním důvodem je poľušenípovinností příjemcem stanovených touto smlouvou nebo obecně
závaznými pľávními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména pokud:
a) svým jednáním poruší ľozpočtovou kázeń d|ę zźlkona o rozpoětoých pľavidlech územních
rozpočtů'
b) porušípravidla veřejné podpory,
c) by\o zahájeno insolveněníÍízeni podle zákonač,' I82l200ó Sb., o Ĺlpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenčnízźtkon), ve znění pozdějších předpisů,
d) příjemce uvedl nepravdivé, neúplnénebo zkľeslené údaje, na kteľése vźňe uzavŕęní této smlouvy,
e) je v likvidaci,
Đ změni pľávní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pľo danou oblast podpory,
g) opakovaně neplní povinnosti stanovené smlouvou, i když' byl kjejich nápravě vyzván
poskýovatelem.
V případě ýpovědi této smlouvy před proplacením dotace náľok na vyplacení dotace nevzniká a nelze
se jej platně domáhat' V případě výpovědi smlouvy po proplacení dotace se příjemce zavazuje
poskýnuté peněžníprostředky vrátit bezhotovostním převodem na ričet poskýovatele nebo v hotovosti
do pokladny poskýovatelebezzbýeěného odkladu, nejpozdějivšak do 15 dnů od doľuěení výpovědi.
Výpověď smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní bfi uvedeny důvody jejího udělení.
Výpovědní lhůta činí2 měsíce azaěne běŽęt od pľvníhodne měsíce následujícího po měsíci,vněmž
byla výpověd'doručena příjemci dotace. Učinky doľučenípro účelytéto smlouvy však nastávají i tehdy'
pokud příjemce svým jednáním nębo opomenutím doručenízmaŕil'

Úeinty výpovědi nastávají dnem uplynutí vypovědní lhůty za podmínky, źe příjemce dotace vrátí

poskýnuté peněžníprostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončenísmlouvy dojde až vypořádáním
všech pľáv a povinností smluvních stľan.
Příjemce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět' nejpozději však do konce lhůty pro
podání finaněního vypořádání dotace, přičemž výpověď je účinnádnem jejího doľuěení poskýovateli.
V takovém případě je příjemce povinen vľátit poskytnutou ěástku dotace poskytovateli do 14 dnů ode
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dne účinnostivýpovědi.

ukončenísmlouvy dohodou je příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet
poskýovatele nebo v hotovosti do pokladny poskýovatele poskytnutou částku dotace, která mu již'byla
vyplacena, atobez zbytečnéhoodkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dohody' nedohodnou-li
se smluvní strany jinak.

9. Při

10. Dohoda o ukončenítéto smlouvy nabývá účinnostidnem připsání vrácených peněžních pľostředků na
ričet poskýovatele nebo dnem jejich odevzdání do pokladny poskýovatele, nedohodnou-li se smluvní
stľany j inak.
11. Smlouva zanikátakéz důvodůuvedených v $ 167 odst. l písm. b) až.e)zźlkonač,.50012004Sb.' spľávní
řád, ve znění pozdějšíchpředpisů, (dále jen ,,správní tád*). Návľh na zrušenítéto smlouvy musí bý
učiněn písemně a musí v něm bý uvedeny důvody, které vedou k zániku smlouvy.
12.

Pokud přijemce ve stanovené lhůtě poskýnuté prostředky nevľátí v souladu s tímto článkem
poskýovateli, považujíse t5rto prostředky za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pľavidlech
územníchľozpočtů.

vII.

Doložka platnosti pľávního jednání
dle ust. $ 41 zákona č,.12812000 Sb.' o obcích (obecní zŕwen),
ve znění pozdějšíchpředpisů
Poskýnutí dotace ve výši 130.000,- Kč, zrozpočtu obce Dvoľce v roce 20Ż2 přijemci a uzavÍení této
veřejnoprávní smlouvy o poskýnutí dotace schválilo Zastupitelstvo obce Dvoľce dne 9. lŻ. Ż02| usnesením
č,íslo394lŻ02l.

vIIr.

Zá.ľěrečná ustanovení

l.
2.
3.

4.
5.
6.

Tato smlouvanabývá účinnostidnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou' Se řídí příslušnými ustanoveními správního
ŕádu, zźlkona o ľozpoětov,ých pravidlech územníchrozpočtůa dalšími obecně zźxaznými předpisy.

Tato smlouva műže bý měněna

či doplňována pouze písemnými vzestupně číslovanýmidodatky
podepsanými opľávněnými zástupci obou smluvních stľan. Dodatek se neuzavírá v případě změny názvu
příjemce, statutáľního zástupce, sídla či bankovního účtukteľékolíze smluvních stran. V takovém
případě postačípísemnéoznámení o změně' které v případě změny bankovního účtupříjemce musí byt
doloženo kopií smlouvy o zŕizení űćtu.
Smluvní stľany bezvýhľadně souhlasí se zveřejněním všech údajůobsažených v této smlouvě a jejích
případných dodatcích.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, znichż poskýovatel obdržíjedno vyhotovení a příjemce
jedno vyhotovení.
Smluvní stľany svými podpisy stvľzují,že smlouva byla sjednána na zák|adě jejich pravé a svobodné
vůle, nikoli v tísni za ntryadně neqýhodných podmínek.

Ve Dvoľcíchdne: ?-0 -01'2022
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Ve Dvorcích dne: 2 6

Palecl<é

IČ:22693092

Łr.q.
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7.9 3.6.8. D.vR ľc c..

za příjemce
Anna Hębdová _ předsedkyně
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