
Smluvní strany

Kaľlovaľský kľaj
Sídlo:
lČo:
DIČ:
Zastoupený:
Bankovní spojení:

Císlo ričtu

(dále jen',posk1Ąovatel")

Město Kľásno
Sídlo:
lČo:
Právníforma:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Císlo úětu:
Je/není plátce DPH:
(dále jen,,příjemce")

a

Ev. ě. smlouvy: KK03078/2018

vEŘEJNoPRÁvNÍ suLoUvA
o poskytnutí dotace zľozpoětu Karlovaľského kľaje

Závodní 353/88,360 06 Kaľlovy Vary
70891 168
c270891168
Mgr. Danielou Seifeľtovou, náměstkyně hejtmanky Karlovarského kľaje

Radniční 1,357 3ĺ Krásno
005'73167
Obec
Josefem Havlem, staľosta

není plátcem

článek I.
obecné ustanovení

1. V souladu se zákony č,. 12912000 Sb', o kľajích, ve znění pozdějších předpisů, a č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pľavidlech Ĺlzemních rozpoětů, ve znění pozdějších předpisů (dále také ,,zákon
o rozpočtových pľavidlech územních ľozpoětů") poskytovatel poskytuje příjemci dotaci na účel
uvedený v ělánku II. této smlouvy a příjemce tuto dotacipřijímá.

2. Dotace je ve smyslu zákona ě. 3Ż0l200l Sb., o finanění kontľole ve veřejné správě a o změně
něktelých zákonů (zźlkon o finanění kontrole), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou finanční
podpoľou a vztahují se na ni všechna ustanovęní tohoto ztlkoĺla.

3. Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou zrozpoětujiných územních samospľávných celků'
státního rozpoětu nebo struktuľálních fondłi Evropské unie, pokud to pľavidla pľo poskytnutí
těchto podpoľ nevylučují. Dotace je sluěitelná s další podporou poskýnutou ztozpoětu
Karlovarského kľaje.

Prokáže-li .Se po poskytnutĺ dotace, żę tato naplňuje znaky veřejné podpory dle č. l07 až' 1O9
Smlouvy o fungování Evropské unie (dříve ěl. 87 až 89 Smlouvy o zalożeni Evropského
společenství), zavazuje se příjemce poskytnutou podporu neprodleně vrátit zpět na účet
poskýovatele, a to včetně úroků stanovených Komisí.

V případě, Že příjemce bude poskytovat výhody třetím subjektům a Ęrto výhody budou naplriovat
znaky veřejné podpory, je příjemce povinen postupovat v souladu s příslušnými předpisy voblasti
veřejné podpory'
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článek II.
Výše dotace a její účel

Poskytovatel poskýuje příjemci v.roce äorg n.inu"rtionĺ dotaci z rozpočtu poskyovatele ve výši

60 000,- Kč (slovy: 'sźĺ.r'ar lisic korun ěeských) na Podpoľu aktivit v oblasti cestovního ruchu'

(dále jen ,,pľojekt").

článek III.
Způsob poskytnutí a9L1'."

Dotace bude příjemci poukázána jednoľázJ"c'a" lb kalendářních dnů od uzavření této smlouvy, a to

formou bezhotovostníiro převodu na jeho bankovní ličet uvedený výše v této smlouvě' Dotace je

poskytována formou ;i|.iy s povinnosií následrrého vyúčtování.

Článek IV.
Základní povinnosti příjemce

1. Příjemce je povinen pouŽít port ytnuiä'p:;ěÄií"śtr.aty maximálně hospodárným způsobem

a výhradně L ĺo"lu ui"denéÄu u etanLu II. této smlouvy a vyčerpat je do -15' 
12' 2018' Tyto

prostředky nesmí poskýnout jini1 ů;t"ký* nebo.Ą'zictýin ośobám' pokud nejde o úhrady

spojené . ."utĺru"ĺie"ií, "" 
Lt"đ byly;";Ĺ'ńury ľ'ky-t'luté 

peněžní prostředky nelze pouŽít na

dary, pohoštění, mzdy pracovníků "Lri"-iĺnt.iánářů 
prĺj"'"" či příjemce samotného' penále'

,1.k'; ŕrvěrů, náhradý íkod, pojistné' pokuty apod'

2, Příjemce je povinen o pouŽití poskytnuých finančních pľostředků vést samostatnou průkaznou

evidenci.

3. 
:j'".ä11f i:JJi:ä'-' výhradně na úlrradu nákladů spojených s projektem ,,Podpora aktivit v

oblasti cestovního ruchu'' '

4. Příjemce je povinen provést a' předloŽit poskytovateli -'odboĺu kultury' památkové péěe' lázeňství

a cestovního ruchu żtnéreěĺévyúčtování dátace, kteľé opatří statutárni zástupce příjemce svým

podpisem, a to do 15.lŻ.2018, ľesp. J" a"' 
"r'""čení 

sńlouvy v případě čl' VIl' Při vyúčtování

příjemce předloł p"rkń;""ii oiiginarv ve9r<ę'vi|l .ĺeetnĺcn 
áokladů ve výši vyčerpaných

peněŽních p.o.,r"a[n-'iorty,n*e.d;;;;, doklájajíc_í. pouzitĺ poskýnuté dotace' zniclrŽ si

poskytovaterp"rĺäiř"t""l."niáp.ĺo"rliě"ia"n.eaarcnivace,Zä|ohováfakturasenepovaŽujeza
äonáa k závěrečnému vyúčtování dotace'

5. Nevyčerpané finanění prostředky. d.otace je příjemce. povinen vľátit nejpozději do teľmínu

předloŽení ,aucrlenło' vyúčtování áotuó. uueaenenó v čl' lV' odst' 4' a to formou

bezlrotovostního převodu na úěet po't'yiouut"le vedený u Komerční banky' a's'' pobočka Karlovy

Vary, č. (lĺt "ii""uii"i 'vn.,uor 
 specifický syrnbol

6. Příjemce je rovněž povinen.vrátit poskýnuté finanění prostředky na űčet uvedený- v odst' 5 tohoto

článku, jestliže odpadne ťtčel, na kt;;ý l;;;';ce'poskytována' a to do 15 dnů ode dne'

LJy 
'"'přĺ3"rnce 

o téio skutečnosti dozví'

1. Příjemce je povinen zveřejnit vhodrrým způsob.em, Ź: :: projekt (akci) obdľŽel dotaci od

poskytovatet", u io nu *"uoui'"'' u.a"řá"r', pokud je má zÍ"lzeÄy,'na propagačních' informaěních

materiálech, pokud je vydává k p.j;il, ""á_p"^a"kách, siovně prézentovat poskýovatele

v médiích a na tiskových konfeľ"1"*r' n"*aáných' u příležitosti projektu' oťrciálně pozvat

zástupce po.r.ytouuĺ"i.ía konanĺ ur..",'äii.iü"*ät tiskové mateľiály poskytovatele mezi hosty

apod. Příjemce je povin* 9!.d9bnim 
źpůsobem p'e""ntoult;;;j;ř''ť"r1ovarského kraje "Żivý

kraj,., a to viditelńým umi1jěnim loga pľojektu na. propagačníci materiálech' dále viditelným

umístěním loga na póđiu (přípaanc u ,u'!i uĺo"oproi"kce) ípři distribuci propagačních materiálů
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projektu (logo a infoľmace o pľojektu lze získat na www.zivykraj.cz). od podpisu smlouvy po
dobu realizace projektu umístí příjemce na webových stľánkách, pokud je má zÍízeny, aktivní
odkaz www.kr_kaľlovaľsk-y.cz nebo www.zivykľaj.cz. Návľh způsobu pľopagace předloží
příjemce poskýovateli do 10 kalendářních dnů od podpisu smlouvy k odsouhlasení. Pľopagaci
poskytovatele je příjemce povinen doložit při finančním vypořádání dotace (např.
audiovideozaznam, fotografie, materiály apod.). Příjemce odpovídá za správnost loga
poskýovatele, pokud je uvedeno na propagačních materiálech (pravidla pro uŹiti loga
poskytovatele viz www.kľ-karlovaľskv.cz, odkaz Karlovarský kľaj - Poskýování symbolů a
żĺstii)alogap'oj.L .

8. Příjemce je povinen průběŽně informovat poskýovatele o všech změnźrch, kteľé by mohly
při vymáhání zadrŹených nebo neoprávněně použiých pľostředků dotace zhoľšit jeho pozici
věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky'

9, Příjemce je zejména povinen oznámit poskytovateli do 30 dnů ode dne, kdy došlo k události,
skuteěnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův (zŕizovateltl) zánik, transformaci,
slouěení či splynutí s jiným subjektern, zrušení pľávnické osoby s likvidací' zahájení
insolvenčního ŕízeni, změnu statutáľního oľgánu příjemce, změnu vlastnického vztahu příjemce
nebo zřizovatele k věci, na niž se dotace poskytuje, apod'

10. Příjemce je povinen zajistit při přeměně právnické osoby, aby práva a povinnosti ze smlouvy
přešly na nástupnickou pľávnickou osobu nebo podat návrh na ukoněení smlouvy' V případě
zrušení pľávnické osoby s likvidací provede příjemce vyúětování poskytnuté dotace obdobně
dle odst. 4 a 5 článku IV. této smlouvy, a to ke dni likvidace.

11. Je-li příjemce veřejným zadavatelem nebo splnĺ příjemce definici zadavate|e podle zákona
č,' 13412016 Sb., o zadtryání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je povinen dále
postupovat při výběru dodavatele podle tohoto zákona.

12. Je-li příjemce plátcem daně zpřidané hodnoty, a pokud má u zdanitelných plnění přijaých
v souvislosti s financováním daného projektu nárok na uplatnění odpočtu daně zpřidané hodnoty
v plné výši, kľácený nebo v poměľné výši, nemůže uplatnit v závěľęč,ném vyúětování tuto qýši
nároku na odpočet daně z přidané lrodnotyjako uznatelný výdaj.

Clánek V.
Kontľolní ustanovení

1. V souladu sę zákonem ě. 255lŻ012 Sb., o kontrole (kontľolní řád), je poskýovatel dotace
oprávněn kontrolovat dodľŽení podmínek, za kteých byla dotace poskýnuta. Tuto kontrolu
vykonávají pověření zaměstnanci poskytovatele a členové příslušných kontľolníclr orgánů
posky,tovatele.

2. Příjemce je v ľámci výkonu kontľolní ěinnosti dle odst. 1 tohoto ělánku povinen umožnit kontľolu
a předložit kontrolním orgánům poskýovatele k nahlédnutí originály všech účętních dokladů
ýkajících se daného účelu.

článek VI.

1. Jestliže příjemce nesplní *ř,'"'."j"*:.'*ý*'J"xillffi-:ĺ"l:'*:&T' v čl. lv. odst. 2, 7,8,9, IO,
popř' poruší jinou povinnost nepeněžité povahy vyplývající z této smlouvy, nespočívající však
v neopľávněném použití prostředků dle odst. 2 tohoto ělánku, považuje sę totojednání za poľušení
rozpočtové kázně vę smyslu ustanovení $ 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů. Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením $ 22 zákona
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení ľozpočtové kázně ve výši 5 %
(slovy: pět procent) poskytnuých finančních pľostředků, dle této smlouvy, do ľozpočtu
poskytovatele.
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2 Pokud příjemce neprokáže způsobem stanoveným v čl. IV. odst' 4, 11 použití finančníclr

pľostředků_vsouladu sčl. IV' odst. l, popř.použije poskytnuté prostředky (případně jejich ěást)

k;ine11u úěelu, neż je uvedeno v článku IV. odst. 1 této smlouvy, povaŽují se Ęrto pľostředky

(případně jejich č,źst) za prostředky neopľávněně použité ve smyslu ustanovení $ ŻŻ zákona

đ rozpoětoqých pľavidlech územních ľozpočtů. Příjemce je v tomto případě povinen provést

v souladu s ustanovenim $ Ż2 ztlkona o rozpočtoqých pľavidlech ťrzemních rozpočtů odvod

za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele'

Pokud příjemce nesplní některou ze svých povinností stanovených v ěl. IV. odst. 5, ó této

smlouvy, povaŽuje só toto jednání za zadĺżení peněžních prostředků ve smyslu ustanovení $ 22

zźlkona o_ľozpoětových pravidĺech územních ľozpočtů. Příjemce je vtomto případě povinen

provést vsouiadu sustanovenim $ 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpoětů

odvod za porušení ľozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele.

Veškeré p|atby v důsledku porušení povinností příjemce provede příjemce formou

bezhotovośtníhó převodu na ričet poskýovatele uvedený výše v této smlouvě. Platbu opatří

variabilním sym6olem  specifickým symbolem  a písemně informuje

poskytovatele o vrácení peněŽních prostředků najeho účet.

čl. vrr.
Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze zruśit na základě písemné dohody smluvních stran nebo výpovědí.

2. Kterákoli smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.

Výpovědní lhůta činí 30 kalendářních dní a poěíná běŹet l. dnem následujícím po dni doľučení

výpovědi druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, Źe qýpověd' byla doručena

5. dnem od jejího odeslání.

3. V případě ukoněení smlouvy dle qýše uvedených odstavců tohoto článku příjemce pľovede

uyúětouání poskytnuté dotace obdobně dle odst. 4 a 5 ělánku IV. této smlouvy, a to ke dni

ukoněení smlouvy.

článet VIII.
Závěreč.ná ustanovení

Příjemce je povinen bez zb7nećného prodlení pĺsemně informovat příjemce - odbor kultury,

památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu o jakékoliv změně v údajích uvedených ve smlouvě

ät'l.dnc jeho osoby a o všech okolnostech, kteľé mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho

povinností podle této smlouvy.

Pokud tato smlouva ći zvláštní obecně zźlvazný předpis nestanoví jinak, řídí se vrtahy

dle této smlouvy příslušnými ustanoveními zákonů ě. 500/2004 Sb., správní ŕá'd, ve znění

pozdějších předpisů ač,' 89/2012 Sb., občanský ztlkonik.

Tato smlouv a nabýváplatnosti a úěinnosti podpisem smluvních Stran a úěinnosti dnem uveřejnění

v Registľu smluv dle zákona č,. 340/20|5 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteqých

smlui, uveřejňování těchto smluv a o registľu smluv (zźlkon o registru smluv) ve znění pozdější

předpisů. Smlouva je vyhotovena ve ěýřech stejnopisech, znichŽ jeden obdrží příjemce a tři
poskytovatel.

V případě, že se některá ustanovení této smlouvy stanou neplatnými nebo neúčinnými, zůstává

ptátnôst a účinnosti ostatních ustanovení této smlouvy zachovtna. Smluvní strany se zavazují
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nahradit takto neplatná nebo neúčinná ustanovení ustanoveními jejich povaze nejbližšími
s přihlédnutím k vůli smluvních stran dle předmětu této smlouvy.

5' o poskytnutí dotace a uzavření veřejnopnívní smlouvy rozhodlo v souladu s ustanovenĺm $ 36
odst. l písm' c) zźtkona č). 12912000 Sb., o kľajích' ve znění pozdějších předpisů, Zastupiteĺsfua
Karlovarského kraje. Usnesením č,. ZK 294/OgIl8 ze dne 13.'9. Żois uyio scivaĺeno poskytnutí
dotace ve qýši 60 000 Kč.

6' Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v ľegistru provede KarlovarsĘý kraj, kontakt na
doľučen í ozntlmení o vkladu sm luvn í protistraně

Karlovy Vary dne - L -17'

Za správnost:

Ing. Romana Štecová
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