
Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce Stará Paka

Obec Stará Paka
se sídlem Obecního úřadu
Revoluční 180, 507 91 Stará Paka
IČO: 00272132
bankovní spojeni: Česká spořitelna a.s., č. účtu 1160437329/0800
zastoupená: Janem Herberem, starostou obce
(dále jen ,,poskytovatel")

a
OPEN ART, Z.S.
Roškopov 88, 507 91 Stará Paka
IČO: 648 14 432
bankovní spojení: č. účtu 1
zastoupený: Mgr.Kateřinou Krejčovou, předsedou spolku
(dále jen ,,příjemce")

uzavÍrajÍ níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 159 násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízenI), ve znění pozdějších
předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce
Stará Paka:

l.
Předmět smlouvy

1.1 Poskytovatel poskytne příjemci na niže uvedený účel za podmínek uvedených v článcích ll. až Ill.
účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu obce Stará Paka ve výši:

89 000,00 KČ (slovy: osmdesát devět tisíc korun českých)

1.2 Dotace je poskytována příjemci na realizaci projektu ,,Letní dílny Roškopov 2022".

ll.
Splatnost peněžních prostředků

2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za účelem uvedeným v článku 1.2. této
smlouvy na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 30 dnů po nabyti účinnosti této
smlouvy.

2.2 Finanční prostředky lze použit na úhradu nákladů vzniklých v období od 1. 1. 2022 do 5. 12. 2022
vztahujících se ke stanovenému účelu poskytnutí, které budou uhrazeny nejpozději do 5.12. 2022.
Finanční prostředky nelze převádět do následujÍcÍho kalendářního roku.

2.3 Pokud příjemce v terminu do 5. 12. 2022 dotaci v plné výši nevyčerpá, vrátí příjemce nevyčerpané
finanční prostředky do 15. 12. 2022 na účet poskytovatele. Neučiní-li tak, jedná se o porušeni
rozpočtové kázně dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů.



III.
Podmínky udělení peněžních prostředků

3.1 Příjemce je oprávněn použit dotaci pouze k účelu uvedenému v článku l, této smlouvy při
respektování »Pravide| pro poskytováni finančních prostředků z rozpočtu obce Stará Paka", která
schválilo Zastupitelstvo obce Stará Paka dne 6.8.2020 usnesením č. 320/2020.

3.2 Vyúčtováni dotace předloží příjemce poskytovateli takto:
a) v případě pořádáni jednorázové akce - do 2 měsíců od ukončeni této akce
b) v ostatních případech do 5. 12. 2022
Vyúčtováním dotace se rozumí předloženi kopií dokladů (faktury, paragony, obchodn j smlouvy) za
náklady dle bodu 1.2 této smlouvy (účel dotace) včetně kopií dokladů prokazujIcich jejich úhradu
(výdajové pokladni doklady, výpisy z bankovního účtu) a seznamu dokladů s uvedením data
vystavení dokladu, čísla dokladu v účetnictví příjemce, popisu výdaje (nákladu), částky celkem za
doklad, konečným součtem všech vynaložených výdajů (nákladů)

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

3.4 způsobilými výdaji (tj. proplacené náklady, jež mohou být hrazeny z dotace a vyhovuji zásadám
účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění
pozdějších předpisů) nejsou:
a) úhrady mezd a s tím spojené úhrady na sociální a zdravotní pojištění příjemců dotace

a zaměstnanců příjemců dotace (neplatí pro úhrady mezd dle dohod o provedeni práce, z
nichž se sociálni a zdravotní pojištěni neodvádí),

b) výdaje na komerční, podnikatelské aktivity,
c) peněžní dary,
d) platby pokut, penále, cla, pojištěni, úroků, leasingových splátek,
e) platby na telefonní služby a spotřeby energii nad 40 % celkově poskytnutých finančních

prostředků,
f) ostatní výdaje a náklady, které nesouvisejí s účelem, na který je dotace poskytována.

3.5 Příjemce je povinen průběžně a bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o všech
změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků dotace
zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky. Zejména je příjemce povinen oznámit
poskytovateli do 20 dnů ode dne, kdy došlo k události, skutečnosti, které mají nebo mohou mít za
následek zánik, transformaci, sloučení, změnu statutárního zástupce apod., či změnu vlastnického
vztahu k věci, na niž se dotace poskytuje.

3.6 příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména (názvu (obchodní firmy), data narození (IČO),
adresy trvalého pobytu (sídla), účelu dotace a výše poskytnuté dotace.

3.7 Vráceni prostředků podle odstavce 2.3 této smlouvy nezakládá právo příjemce na dočerpáni
finančních prostředků v nás|edujÍcÍm roce.

IV.
Kontrola

1.1 Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zvláštním právním předpisem kdykoli
kontrolovat dodrženi podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta.

1.2 Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 4.1 tohoto článku,
zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí originály všech účetních
dokladů prokazujÍcÍch využití prostředků dotace.

1.3 Za dodržení účelu, na který byla dotace poskytnuta, a za pravdivost i správnost závěrečného
finančního vyúčtování odpovídá osoba oprávněná jednat jménem příjemce, která tuto skutečnost
na vyúčtováni písemně potvrdí.
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1.4 V případě porušeni rozpočtové kázně ze strany příjemce bude poskytovatel postupovat v souladu
s ustanovením § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů.

V.
Sankce

5.1 V případě, že příjemce do 15. 12. 2022 nevráti bankovním převodem na účet poskytovatele
nevyčerpané prostředky dotace, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je v takovém případě povinen
poskytovateli vrátit tyto zadržené prostředky.

5.2 V případě, že příjemce v řádném terminu (5. 12. 2022) nepředloží finanční vyúčtováni dotace,
považují se poskytnuté prostředky dotace za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto
zadržené prostředky.

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

Za neoprávněné použiti dotace se považuje zejména:
a) provedení změny účelu dotace, k niž je třeba předchozí písemný souhlas poskytovatele, bez

takového souhlasu,
b) použiti poskytnuté dotace (případně její části) v rozporu s účelem, který je stanoven touto

smlouvou,
C) nedodržení termínů pro použiti dotace stanovených touto smlouvou,
d) realizace účelu dotace v rozporu s právními předpisy, např. příjemce, je-li zadavatelem

veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, nerealizuje veřejné zakázky v souladu s tímto zákonem.

5.4 Pokud příjemce poruší jakoukoli jinou povinnost vyplývajÍcÍ pro něj z této smlouvy (nebo pravidel
přIslušného dotačního programu) a toto porušení není závažným porušením rozpočtové kázně
podle odst. 1 až 3 tohoto článku, může poskytovatel uložit odvod ve výši 5 % - 20 % z poskytnutých
prostředků, v souvislosti s jejichž použitím došlo k méně závažnému porušeni rozpočtové kázně.
Tím není dotčeno právo poskytovatele na náhradu škody. Příjemce je povinen uhradit poskytovateli
tento odvod na základě písemné výzvy a ve lhůtě stanovené touto výzvou. Ve výzvě poskytovatel
rovněž označí povinnost, která byla porušena.

5.5 Veškeré platby jako důsledky porušeni závazků provede příjemce formou bezhotovostního převodu
na účet poskytovatele č. 1160437329/0800 v termínu, který poskytovatel příjemci sdělí.

VI.
Zrušení smlouvy, výpověď' smlouvy

6.1 závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit na základě písemné výpovědi. výpovědní
lhůta činí 20 dní. Zrušit smlouvu lze na základě oběma stranami akceptovaného písemného
návrhu z důvodů uvedených v § 167 správního řádu.

6.2 Dojde-li ze strany příjemce k závažnému porušení smlouvy nebo pravidel přjs[ušného dotačního
programu a poskytovatel takovou skutečnost zjistí, je poskytovatel oprávněn vypovědět smlouvu
písemným oznámením doručeným příjemci. Závažným porušením se rozumí:
a) realizace činnosti příjemce (na kterou byla dotace poskytnuta) v rozporu s právními

předpisy, např. příjemce, je-li zadavatelem veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nerealizuje veřejné zakázky
v souladu s tímto zákonem,
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b)

')
d)

provedeni změny činnosti, k níž je třeba předchozí písemný souhlas poskytovatele, bez
takového souhlasu,
nedodrženi termínů pro použiti dotace stanovených touto smlouvou,
použití poskytnuté dotace (případně její části) v rozporu s účelem, který je stanoven touto
smlouvou.

6.3 výpověď' smlouvy má za následek, že poskytovatel nepoukáže příjemci dotaci a příjemce se jí
nemůže platně domáhat. Pokud poskytovatel vypoví smlouvu poté, co dotaci poukázal, postupuje
příjemce podle ČI. VI bodu 5.3 této smlouvy.

VI.
Závěrečná ustanovení

7.1 Právni vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídI přislušnými ustanoveními
zákona č. 500/2004 Sb., správni řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně
závaznými předpisy.

7.2 Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek se neuzavírá v případě
změny názvu příjemce, statutárního zástupce, sídla či bankovního účtu kterékoli ze smluvních
stran. V takovém případě postačí písemné oznámení o změně, které v případě změny bankovního
účtu příjemce musí být doloženo kopií smlouvy o zřIzeni účtu.

7.3 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží jedno vyhotovení
a příjemce jedno vyhotoveni.

7.4 Poskytnuti této účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce Stará Paka a uzavření této smlouvy
bylo Zastupitelstvem obce Stará Paka schváleno dne 24. 2. 2022 usnesením č. 573/2022
(doložka dle § 41 zákona č, 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřIzeni), ve znění pozdějších
předpisů).

7.5 Smluvní strany svými podpisy stvrzuji, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé
a svobodné vůle, nikoli v tisni za nápadně nevýhodných podmínek.

7.6 Nedílnou součásti této smlouvy je příloha č. 1 ,,Vyúčtování dotace z rozpočtu obce Stará Paka na
rok 2022".

Ve Staré Pace dne .:t'£Z&Z Ve Staré Pace dne

za poskytovatele: za příjemce'
Kjú iíj"e\

9BEC ST
507 91 St

Jan Herber, :a

OPEN A'
Roškopov 88, 507

Co: 648 14 432, T
\lvww.ope

l

Mgr. Kateřina Krejčová, pRedseda spolku
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