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Veřejnoprávni smlouva
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kolová

uzavřená podle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
v souladu s Pravidly pro poskytování dotaci z rozpočtu obce Kolová a rozhodnutími orgánů
obce,
a to mezi účastníky, jimiž jsou:

.
1. Poskytovatel dotace:

Obec Kolová
IČO: 002 54 673
Sídlo: Kolová, č. p. 16, 360 01 Kolová, okr. Karlovy Vary
Zastoupení: Ing. Kateřina Pašková, místostarostka obce Kolová
Bankovní spojení: 3224341 l 0100
Tel: 607 670 665
E-mail: obec@kolova-haje.cz
Datová schránka: xr5bx5e
(dále jen poskytovatel dotace)

a

2. příjemce dotace:

PROOBEC Kolová Háje z.s.
IČO: 07973837
Sídlo: Kolová 235, 360 01 Kolová
Zastoupení: Mgr. Jakub jiskra, předseda spolku
Kontaktní osoba: Mgr. Jakub Jiskra
Tel:
E-mail:
Bankovní spojeni:
Datová schránka:
(dále jen pňj'emce dotace)

Účel dotace

1. Předmětem této smlouvy je poskytnuti finanční podpory z rozpočtu obce Kolová,
a to ve formě dotace (dále jen ,,dotace"), kterou lze na základě schválené žádosti
použít na:
- akce DEN SENIORŮ 2022 - výše dotace 5 000 KČ (slovy: pět tisíc korun českých)

(dále jen dotovaná činnost)

2. Dotaci nelze použít na:
- mzdy, daně a odvody, dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce,
- komerční a podnikatelské aktivity,
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- výdaje na zálohové platby, které nebudou vyúčtovány do termínu pro vyúčtováni
dotace,

- náklady prokazatelně nesouvĹsejÍcÍ s dotovanou činností příjemce dotace nebo
účelem dotace.

3. Dotace je poskytována na základě žádosti příjemce dotace, a to z rozpočtu obce
Kolová. Poskytnutí dotace bylo schváleno na zasedání ZO dne 31. 05. 2022,
usnesením č. 185, v souladu s Pravidly pro poskytování dotaci z rozpočtu obce Kolová
{dále jen Pravidla).

4. příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude dotovanou činnost realizovat na svou
vlastní zodpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.

5. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem Č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů").

6. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), veřejnou finanční podporou
a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

7. Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutítěchto podpor nevylučujI.

výše dotace

příjemci dotace je z rozpočtu obce Kolová poskytována dotace v celkové výši 5 000 KČ
{slovy: pět tisíc korun českých), a to na realizaci dotované Činnosti příjemce, jak je
specifikována v ČI. l odst. 1této smlouvy.

Způsob úhrady dotace

Poskytovatel dotace částku odpovjdajÍcÍ výši schválené dotace poukáže jednorázově,
bankovním převodem na bankovní účet příjemce dotace uvedený v záhlaví této smlouvy,
a to nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma stranami.
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lV.
Podmínky použití dotace, práva a povinnosti příjemce

1. Příjemce dotace je oprávněn čerpat dotaci k realizaci dotované činnosti nejpozději
do 15. 12. 2022.
Prostředky dotace nelze převádět do roku nás|edujÍcÍho.
Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných nákladů vzniklých při realizaci
dotované činnosti, uhrazením finančních prostředků v hotovosti nebo bankovním
převodem ve prospěch dodavatele zboží (dodávek),'služeb.
Uznatelné náklady ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty
v účetnictví příjemce dotace nejpozději do dne určeného v tomto odstavci.

2. Příjemce dotace je oprávněn provádět podstatné změny v dotované činnosti jen
s předchozím písemným souhlasem poskytovatele dotace. Za podstatné změny
činnosti se považuje např. podstatná změna rozpočtu, podstatná změna v obsahu
nebo charakteru činnosti příjemce dotace.

3. příjemce dotace je povinen použit dotaci maximálně hospodárným způsobem
a výhradně k účelu uvedenému v čí. l. této smlouvy.

Poskytovatel dotace je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že příjemce
nezačne bez závažných důvodů s realizací dotované činností/akce, na kterou byla
dotace poskytnuta.

4. Dotace je poskytována na uznatelné náklady dotované činnosti.

5. Všechny náklady musí být kalkulovány včetně daně z přidané hodnoty.

6. Příjemce dotace zajistí ve svém účetnictví nebo daňové evidenci, v souladu s obecně
platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, řádné a oddělené sledování čerpáni dotace.

příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních
dokladů, prokazujÍcÍch použití dotace, uvedením na výdajových dokladech,
,,hrazeno z dotace obce Kolová na rok 2022". příjemce dotace zajistí, aby příjem
dotace byl v peněžním deníku označen ,,dotace obce Kolová 2022".

7. příjemce dotace je povinen po ukončení dotované činnosti/akce, nejpozději však
do 21. prosince 2022, předložit poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování čerpáni
dotace na formuláři vyúčtování (viz http://ko/ova-haje.cz/?p=2199).
Nejpozději k tomuto termínu je příjemce dotace rovněž povinen vrátit převodem
na účet poskytovatele dotace případnou nepoužitou část dotace.

Závěrečné vyúčtováni dotace musí obsahovat:
- závěrečnou zprávu k vyúčtování dotace (stručné zhodnoceni dotované

činnosti/akce, použitelné do kroniky obce včetně informace ohledně počtů
zúčastněných občanů a fotodokumentace),
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- soupis výdajů hrazených z poskytnuté dotace v rozsahu uvedeném v příloze
č. 2 Pravidel,

- kopie všech prvotních a dalších dokladů, které se vztahují k realizaci dotované
činnosti/akce, v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 Pravidel.

8. Za splnění účelu čerpané dotace a za pravdivost a správnost závěrečného vyúčtování
osobně odpovídá příjemce dotace (žadatel), ev. jeho statutární zástupce.
Příjemce dotace, který nepředloží ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování
čerpání dotace nebo dotaci použije v rozporu s podmínkami této smlouvy, bude
poskytovatelem dotace vyzván k nápravě, případně k vrácení dotace či její části.
K vrácení dotace je povinen také ten příjemce dotace, kterému bylo kontrolou
prokázáno uvedení nepravdivých informaci rozhodných pro poskytnutí dotace,
způsobu čerpání dotace či závěrečného vyúčtování dotace.

9. Příjemce dotace je povinen průběžně a bez zbytečného odkladu, informovat
poskytovatele dotace o všech změnách, které by mohly zhoršit jeho pozici jako
věřitele nebo dobytnost jeho pohledávek vzniklých . při realizaci dotované
činnosti/akce.
Zejména je příjemce dotace povinen oznámit poskytovateli dotace, že dojde, nebo že
došlo k jeho zániku, přeměně, sloučeni, změně jeho identifikačních údajů, změně
statutárního zástupce, či změně vlastnického vztahu k věci, na jejíž pořÍzeni byla
dotace poskytnuta.
O shora uvedených skutečnostech (změně) je příjemce dotace povinen poskytovatele
dotace písemně informovat, a to ve lhůtě 14 dnů od této změny.

10. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním této smlouvy, všech svých identiňkačních
údajů v této smlouvě uvedených, včetně dotované činnosti/akce a výše poskytnuté
dotace.

11. Příjemce dotace se zavazuje, že při jakékoli prezentaci dotované činnosti/akce, bude
uvádět obec Kolovou jako poskytovatele finančních prostředků nebo jejich Části na
prezentovanou činnost/akci. Při použití loga nebo znaku obce je povinen dodržet
zásady pro jejich použiti.

12. Příjemce dotace se zavazuje, že jak při realizaci dotované činnosti/akce, tak po jejím
ukončeni, bude dbát dobrého. jména poskytovatele dotace a dotovanou činnost/akci,
realizovat v souladu s právními předpisy.

13. Příjemce dotace je povinen po dobu pěti let od skončen.i dotované činnosti/akce,
archivovat:
- žádost o poskytnutí dotace včetně povinných příloh,

- veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí příspěvku,

- originály dokladů, prokazujÍcÍch čerpání dotace,

- závěrečné vyúčtování dotované činnosti/akce.

4



W "

V.
Kontrola

1. Příjemce dotace je povinen poskytnout součinnost poskytovateli dotace při výkonu
kontrolní činnosti při nakládání s poskytnutou dotaci, tj. s veřejnými prostředky.
Kontrolu hospodárného a účelového čerpání a použití poskytnuté dotace, provádí
členové finančního výboru obce Kolová.

2. příjemce dotace je povinen umožnit poskytovateli dotace provést kontrolu
v průběhu, tak po ukončení realizace dotované činnosti/akce nebo jejich jednotlivých
etap, a to ještě po dobu pěti let od ukončení financováni dotované činnosti/akce ze
strany poskytovatele dotace.

VI.
Důsledky porušení povinnosti příjemce

1. V případě, že příjemce po ukončení dotované Činnosti/akce, nejpozději
do 21. prosince 2022, nevrátí převodem na účet poskytovatele dotace nevyčerpané
prostředky dotace, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příjemce dotace je v takovém případě
povinen bezodkladně poskytovateli dotace vrátit tyto zadržené prostředky.

2. V případě, že příjemce dotace po ukončení dotované činnosti/akce, nejpozději
do 21. prosince 2022, nepředloží závěrečné vyúčtování dotace, považují se
prostředky z poskytnuté dotace za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů. Příjemce dotace je v takovém případě povinen
bezodkladně poskytovateli dotace vrátit tyto zadržené prostředky.

3. V případě neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce dotace povinen
poskytnutou dotaci, případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje,
bezodkladně vrátit na účet poskytovatele dotace. Prostředky se považují
a neoprávněně použité počínaje dnem, kdy byly použity v rozporu s touto smlouvou.

VIl.
Závěrečná ustanoveni

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma účastníky.

2. jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných vzestupně
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran.

3. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

4. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno
pro poskytovatele dotace a druhé pro příjemce dotace.
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5. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů,
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční
podpisy.

6. příjemce dotace svým podpisem potvrzuje správnost údajů uvedených v záhlaví této
smlouvy, především pak název, sídlo, IČ, číslo účtu a datovou schránku.

7. Tato smlouva byla projednána ZO Kolová dne 31. 05. 2022 a starosta byl usnesením
Č. 185 pověřen jejím uzavřením.

V Kolové, dne: >/k G ,LML/

Poskytovatel dotace:

Obec Kolová
OBEC ,', - _'JVÁ

3621 . >.. J V A
Qkreb v.cjrbvy Vary

,Ĺ

Ing. Katerina Pašková
m Istostarostka

Příjemce dotace:

PROOBEC Kolová Háje z.s.

jAjj
Mgr.jakub Jiskrá
předseda spolku
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