Evidenčníčíslosmlouvy: KK02703 l20 l 8-0 l

VEŘnJNoPRÁvľÍ sMLoUVA
o posĘrtnutí dotace z rozpoětu Karlovarského kľaj e

Dodatek č.

1

Smluvní strany:

Kaľlovarský kĄ

Sídlo:
Identifikaění číslo:

DIČ:
Zastoupeĺý
Bankovní spojení:
Císlo účtu:
Bankovní spojení:
Císlo účtu:
Bankovní spojení:
Čísloúčtu:
Bankovní spojení:
Čísloúčtu:
Datová schľánka:
Administrující odbor:

LisĘtpřll':

Došlo: J

Závodni 353/88, 360 06 Karlovy Yary - Dvory
70891 168

c270891168
Mgľ. Janou Mraěkovou Vildumętzovou, hejtmanka
Komerčníbanka, a.s., pobočka Karlovy Vary
Československá obchodní banka, a's.
Česká spořitelna, a.s.

PPF Banka
siqbxt2
odbor bezpečnosti a krizového řízení

(dále jen,'posĘĺtovatel")
a

obec PotůčĘ

sídla:
PotůčĘě.p. 58, 36Ż 35 PotůěĘ
číslo: 00254894
DIČ:
CZO02548T4
Právní forma:
obec
Zastoupený: Vlastimilęm ondrou, staľosta
Adresa
Identifikační

Registrace ve veřejném rejstříku: --Bankovní spojení: Česká náľodní banka, a's.
Číslobankovního účtu

E-mail:
Je plátce

DPH.

staľosta@potucĘ-obec'cz

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu Karlovarského kľaje (dále jen ,,dodatek č. 1*).

1.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně čl' IV bod 4 veřejnoprávní smlouvy o posĘrtnutí dotace z rozpoětu
Karlovarského kraje ze dne 05'10.2018 vedené pod č. I<K02703lŻ0l8 t a k t o :

Původníznění čl.IV bodu 4 se ľušía nahrazuje novým zněním:

,/,2oy'(1

ľľ/sl kz /11

čĺslojednacĺ;

4.

Příjemce je povinen vyčerpat peněžnĺ prostředĘ maximálně do 31.01.2019.

Ż. Záryéreónáustanovení
l.

ostatní ujednání veřejnoprávní smlouvy o poskýnutí dotace z rozpoćtl;- Karlovarského kraje ze dne
05.10.2018 vedené pod č. Y\K0Ż703l2018 se tímto dodatkem nemění a zűstávaji v původním zněni.

Ż. Tento dodatek

nabývá platnosti a účinnostipodpisem smluvních stran a je vyhotoven ve třech

stejnopisech, z nicllž, jeden obdržípříjemce a dva poskýovatel'

3. o
č,.

uzavření dodatku rozhodlo Zastupitelstvo Karlovarského kraje
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Za správnost:
Dana Tvrdá
ľeferent
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,:-isKÝ K RAJ
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a knzového ŕízenĺ
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VERBJNOPRAVNI

SMLOUVA

z rozpoětu Karlovarského kraj e
(dále jen,,Smlouva")

o posĘrtnutí dotace

Sídlo:
Identifikační číslo:

tilllilllill

EÉ_ĺĺE!t B5-1a
tsv. c.:

číslojednacĺ:

llllllllil

llillllllllillllillll

s223r'.,8
Došlo:4.10.2018

ł-0ł//tz /48

Závodni 353/88, 360 06 Karlovy Vary _ Dvory
70891 168

DIC:

c270891168
Mgľ. Janou Mraěkovou Vildumetzovou, hejtmanka
Komerění banka, a.s., poboěka Karlovy Vary

Zastoupený:
Bankovní spojení:
Císlo účtu:
Bankovní spojení:

Čísloúětu:
Bankovní spojení:
Císlo úětu:
Bankovní spojení:
Císlo úětu:
Datová schránka:
Administrující odbor:

ilil1[lllli

Lisýpřil.:

Smluvní strany:

Kaľlovaľský kľaj

Karlovarslĺý kraj Kĺajshý úřad
Cerrtĺálnl podatelna

Československá obchodní banka, a.s.
Česká spořitelna, a.s.

PPF Banka
siqbxt2

odbor bezpečnosti a kizového ŕizęni

(dále jen,,poskýovatel")
a

obec PotůčĘ

Adresa

sídla:
PotůčĘč.p. 58, 362 35 PotůčĘ
číslo: 00254894

Identiťrkaění

DIC:
Právní forma:
Zastoupený:

CZOOŻ54894

obec
Vlastimilem ondrou, starosta
Registrace ve veřejném rejstříku: --Bankovní spojení: Česká národní banka, a.s.
Číslobankovního účtu
E-mail:
staľosta@potucĘ-obec'cz
Je plátce DPH.
(dále jen,,příjemce")

(společně jako ,,smluvní strany")

článek I.
obecné ustanovení

1. V

souladu se zákony č. 12912000 Sb., o kľajích (krajské zŤízeni), ve znění pozdějších předpisů,
ač,.25012000 Sb., o rozpočtoých pravidlech územníchrozpočtů,ve znění pozdějších předpisů
(dále také ,,RPÚR") a v souladu s ,,Programem pro poskýování dotací zrozpoćtuKaľlovarského
kraje na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičůobcí Karlovarského kľaje" (dále jen

,potačnípľogram") poskýovatel poskytuje příjemci investičnídotaci na účel
uvedený v ělánku
II. této smlouvy
a příjemce tuto doiaci přijimá.

Clánek II.
Výše dotace a její účel

1'

PosĘrtovatel poskytuje příjemci v kalendářním roce 2018
investiční dotaci z rozpoětu
posĘrtovatele ve ýši až30 %o nákladů akce v kalendářním
roce, maximálně však l.000.000,00 Kč
(slovy: jedenmilionkorunčeshých) na pořízení nové
cisternové automobilové stříkačĘpro
jednotku sboru dobrovolných hasičů
1däe.ien ,'projekÍ oĹnor'y poŽárni techniýakce/ěinnost..)
v souladu se Zásadami pro poskytování účálový;hinvestiční"Ĺ
ä;*il;ä'u iĺ-"i programu
Dotacepro jednotĘ SDH obcí čj' MV-l65l22-ż/Po-VS-20l6
ze dne lo.o3.zll7a s Vyhlášením
úěeloých investiěních dotací obcím v rámci progľamu
,,Dotace pro jednotĘ SDH obcí,. pro rok
20l8 čj' Mv-22722-2/Po-Vs-2Ol7 zę.-dne oa.os'zolí(aále jen
,,PodmínĘ MV..). Výše dotace
můžeb1ýt snížena s ohledem na maximáiní přípustno"
."i'si podpory v režimu dę minimis a to dle

aktuálního stavu v registru podpor de minimís v aen poďpisu
smlouvy.

článek III.
Způsob poskytnutí dotace

1'

Dotace bude příjemci poukázána jednorázově do 2l kalendářních
dnů ode dne splnění podmínĘ
pro poskytnutí dotace dle bodu 2 tohoto článku, a
to formou bezhotovostního pľe,riodu

na bankovní
účetpříjemce uvedený výše v této smĺouvě. Platba bude
opatřena variabillrím symbolem
dále jen (,,variabilní symbol") a specifickým symbolem
(dále jen ,'specificĘ
symbol").

2'

Podmínkou poskýnutí dotace

je

předložení rozhodnutí Ministęrstva vnitra
- Generálního
z rozpočtlMinisterstva

ředitelství Hasičskéhozáchranného sboru ČR o přidělení
dotace příjemci
vnitra ČR.

3.

Dotace je poskýována formou zálohy s povinností následného
vytičtování.

čhnek IV.
ZákJadní povinnosti příjemce

1'

Příjemce

je

povinen řídit Se Pravid]ľ pro prł-em a hodnocení žádostí,
posĘrtnutí

a ťlnančníhovypořádání dotace

z rozpoětlKarlovarsléĹo kaje Dotačníhoprog1amu' schválenými
Radou Karlovarského kľaje usnesením čísloRK l587/12Jl7
ze dne źo.iz,.2Ol7 (d,ále jen
,'Pravidla")' Příjemce se dále zavazuje, že zabezpeč,i realizacipľojektu obnovy poŽámitechniĘ
dle Podmínek MV.

2'

Příjemce se zavazuje poskytnutou dotaci použit na poŕizeni
nové cisternové
stříkaěĘ pro jednotku sboru dobrovolných hasičri v souladu s Podmínkami automobilové
MV, Dotačním
programem
a Pravidly.

3'

Příjemce je povinen použítposĘrtnuté peněžníprostředĘ
maximálně hospodámým způsobem.
Příjemce je povinen použítposkytnuté piněžnípiostředky'ýhľadně
k účeluuvedenému v článku

stránkaŻ Z7

II. této smlouvy a v souladu se specilrkací uvedenou v předchozím odstavci 2 tohoto článku.
Příjemce týo prostředĘ nesmí posĘrtnout jíným právnickým nebo fyzickým osobám (pokud
nejde o úhľady spojené s realizaci úěelu, na kteý byly poskýnuty). Dále příjemce týo prostředky
nesmí poużíIna dary' pohoštění, mzdy pracovníků nebo funkcionářů příjemce čípříjemce
samotného, penále, úroĘzuvérű, náhrady škod, pojistné, pokuty' úhľady dluhu apod.

4.

Příjemce je povinen vyčerpat peněŹni prostředĘ maximálně do 3l ' 12. Ż0I8

5.

Pokud příjemce vede účetnictvínebo daňovou evidenci, musí bý účetníopeľace související
s poskýnutou dotací odděleně identifikovatelné od ostatních účętníchoperací v účetnictvínebo
daňové evidenci příjemce. To znamená, że uč,etru operace souvisejícís dotací musí být účtovány
odděleně od ostatních aktivit příjemce (např. na zvláštním účetnímstředisku).

6.

Příjemce je povinen provést a předložit administrujícímu odboru prostřednictvím podatelny
posĘrtovatele závěreěné ťrnančnívypořádání dotace na předepsaném formuláři, které opatří
příjemce sým podpisem' a to do 3l. 03.2019, resp. do dne ukončenísmlouvy vpřípadě
čl' VII (rozhodujícíje datum doručenífinančníhovypořádání dotace na podatelnu posĘrtovatele).
Formulář finančnívypořádání dotace je přílohou vyhlášení dotačníhoprogramu a je zveřejněn
na internetu poskýovatele v sekci Dotace http://www'kľ-karlovarsĘv.czldotace/StranĘ/Prehleddotace.aspx.

7.

Při finaněním vypořádání předloŽí příjemce kopie veškerých dokladů vztahujících se k posĘrtnuté
dotaci. Ke každémuúčetnímudokladu musí b1it přiložen doklad o jeho úhľadě (bankovní vypis
či pokladní doklad). Současně s kopiemi účetníchdokladů musí příjemce předloŽit při finančním
vypořádání posĘrtovateli k nahlédnutíoriginály veškeých účetníchdokladů vztahujících
se k poskytnuté dotaci ve ýši vyčerpaných peněŽních prostředků posĘrtnuté dotace. Úeetĺ
doklady, zejména faktury d. účetza pľovedenou práci nębo zboŽi, které bylo dodáno, musejí bý
označeny identiťrkací dotace (z|<ráceĺým názvem dotace apod.). Doklad o úhradě zźiohy/dilč,í
platby bez vyúčtovánítéto zá|ohy/di|ěí platby nelze povaŹovat za doklad k závěreěnému
Íinančnímuvypořádání dotace a za uznatęlný ýdaj. Spolu s ťrnančnímvypořádáním dotace
je příjemce povinen předložit administrujícímu ođboruvyhodnocení pouŽití poskýnuté dotace
s popisem rea|izace a zhodnocením realizovaných aktivit.

8.

Příjemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem, te na projekt (akci) obdrŽel dotaci
ođposkytovatele, a to na weboých stránkách, pokud je má zŕizeny, na propagačních,
informačních matęriálech, pokud je vydává k projektu, na pozvánkách, slovně prezentovat
posĘrtovatele v médiícha na tiskových konferencích pořádaných u příležitosti projektu, oficiálně
pozvaÍ zástupce posĘrtovatele na konání akce, distribuovat tiskové materiály poskýovatele
mezi hosty apod. Příjemce je povinen obdobným způsobem pľezentovat prqekt Karlovarského
l<raje ,,Żíýkłaj", a to viditelným umístěním loga projektu na propagačníchmateriálech, dále
viditelným umístěním loga na pódiu (případně v rámci videoprojekce) a při distribuci
propagačních materiálů projektu (logo a informace o projekÍu lze ziskat na www.zivykĺaj.cz).
od podpisu smlouvy po dobu realrizace projektu umístípříjemce na weboých stránkách,
pokud je má zÍizeny, aktivní odkaz www.kr-karlovarsĘ.cz a www.zivyk'raj'cz. Návrh způsobu
propagace předloží příjemce poskýovateli do l0 kalendářních dnů od podpisu smlouvy
k odsouhlasení. Propagaci poskytovatele je příjemce povinen doložit při závěrečném ťrnančním
vypořádání dotace (např. audio/video zźnnam, fotografie, mateńály). Příjemce odpovídá
za správnost loga poskýovatele, pokud je uvedeno na propagačníchmateriálech (pravidla pro užití
loga poskytovatele viz www.kr-karlovarsĘ.cz, odkaz Karlovarský k aj _ PosĘrtování symbolů
a záštit) a loga projektu ,,Żirý k'raj" viz www.zivykraj.cz zźůoŽkaTourism professionals."

9.

NevyčerpanéfinančníprostředĘ dotace je příjemce povinen vrátit'nejpozději do tęrmínu
předloŽení závěrečnéhofinančníhovypořádání dotace uvedeného v ěl. tV. odst. 7, a to formou
bezhotovostního převodu na účetposĘrtovatele vedený u Komerčníbanky, a.s., pobočka Karlovy
stránka3 z7

Vary, č. větu
symbolem.

. Platba bude opatřena variabilním symbolem a speciťrckým

10. Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finančníprostředĘ na účetuvedený v odst. l0
tohoto
článku, jestliže odpadne účel,na kteý je dotace poskytována, atodo 14 kalęndainĺcn dnů ode dne,

kdy se příjemce o této skutečnosti dozvi.
a specificĘým symbolem.

Platba bude opatřena variabilním symbolem

11. Před vrácením nevyčerpaných ťrnančníchprostředkű zpětna účetposĘrtovatele je příjemce o této
skutečnosti povinen informovat administrující odbor prostředniitvím aviza, které je přílohou
formuláře ťrnančnívypořádání dotace.

je povinen pruběžně informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly
při vymáháni zadrŹených nebo neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho poziói
věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky.

12. Příjemce

13. Příjemce je zejména povinen oznámit posĘrtovateli do 14 kalendářních dnů ode dne' kdy došlo
kudálosti, skutečnosti, které mají nebo mohou mit za následek příjemcovo sloučení.iĺ"ysubj ektem, zahájen insolvenčního Íizení, změnu statutárního orgánu příj emce, apod.
14. Příjemce je povinen zajistit při přeměně právnické osoby, aby prtlvaa povinnosti ze smlouvy přešly
na nástupnickou pľávnickou osobu nebo podat návrh na ukončenísmĺouvy.

JeJi příjemce veřejn]ŕm

15.

zadavatelem nebo splní příjemce definici zadavatele podle zákona
č,.13412016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisđ, je povinen
postupovat při ýběru dodavatele podle tohoto zákona.

1ó.

Jełi příjemce plátcem

daně zpřidané hodnoty, a pokud má u zdanitelných plnění přijatých
v souvislosti s financováním daného projektu obnovy pożámí techniĘ/akce7činnosti nárok
na uplatnění odpočtu daně z přidané hodnoty v plné
ýši, kľácený nebo v poměrné výši, nemůže
uplatnit v závěrečném vyúětování tuto ýši nároku na odpočet daně z přidané hódnoty jako
uznatelný ýdaj/náklad.

17. Příjemce je povinen hradit náklady, které uplatňuje z dotace' pouze z bankovního účtupříjemce,
kte'yje uveden v záhlaví smlouvy, popř. z peněžní hotovosti převedené z tohoto bankovního účtu
do pokladny příjemce. Uhrada nákladů z jiného bankovního úětu, než z úětu příjemce, kteý je
uveden v záhlavi smlouvy, je přípustná pouze v případě, kdy před uskutečnění- úh'udy nałĺaán

byly peněžníprostředĘ dotace ěi jejich část beńotovostně převedeny na bankovní účet,
ze kterého byla úhľada nákladů uskuteěněna. Příjemce je povinen doloŁit převod peněŽních

prostředků mezi bankovními úěty.

Clánek V.

Kontľolníustanovení

1.

Příslušnéorgány posĘrtovatele jsou oprávněny zejména v souladu se zákonem č. 32oi200l Sb.,
o ťtnančníkontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů (zákono finanění kontľole),
ve znění pozdějšíchpředpisů, a v souladu se zákonem č,.255l2ol2 Sb., o kontrole (kontrolní řádj,
a dalšímiplatnými právními předpisy kontrolovat dodrŽení podmínek, za nic|lż byla dotace
posĘĺtnuta, včetně podmínek vyplývajícíchze smlouvy, a příjemce je povinen tuto kontiolu strpět'

2.

Příjemce je povinen v pruběhu trvání smlouvy, i po skončeníúčinnostismlouvy, vývářet
podmínky k provádění kontroly a umožnit kontrolu čeľpánía vyvżitídoĺace. V této souvislosti
sÍÍánka4Z7

je příjemce povinen zejména umoŽnit kontrolním oľgánům nahléđnoutdo účetníevidence

a záznamtl o poskytované službě, vpřípadě, žeje povinen účetníevidenci vést, popř. vstupovat
do souvisejících prostor. Příjemce je povinen umožnit ýkon kontroly dlę odst. 1 tohoto článku,
posĘrtnout potřebnou součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Příjemce
je povinen předložit kontrolním orgánům poskýovatele kdykoliv na vyźádáni k nahlédnutí veškeré
účetnízźnĺamyvztahujici se k účeludotace a předmětu smlouvy, umožnit kontrolu souvisejících
skutečností (dále jen
a strpět i předloŽení veškeých úěetníchzźunamű, které nemají
',podklady")

přímý vztah

k

předmětu smlouvy (např' v případě nepřímých společných nákladů);

v odůvodněných případech umoŽnit kontrolním orgánům zajištěníoriginálních účetníchzáznamű,
vč. podkladů.

3.
4.

Příjemce je povinen na žádost posĘrtovatele písemně posĘrtnout doplňujícíinformace, případně
doložit dalšídokumenty, související s plněním účeluposkytnuté dotace.
Příjemce je v rámci

ýkonu kontrolní činnosti dle

odst.

1

tohoto ělánku povinenumoŽnit kontrolu

a předložit kontrolním orgánům poskýovatele k nahlédnutí veškeréprůkazné účetnízáznamy
týkajici se daného účelua poskytnuté dotace.

článek VI.
Důsledky poľušenípovinností příjemce

1.

Vpřípadě,Žepffjemcenesplníněkterouzesýchpovinnostístanovenýchvodst.5,8,9,12,l3,l4,
čl. fV., popř. poruší jinou povirľrost nepeněŽité povahy vyplývající z této smlouvy, nespočívající
však vneoprávněném pouŽití prostředků dlę odst. 2 tohoto článku, povaŽuje se toto jednání
za porušení rozpoětové kázně ve smyslu ustanovęní $ 22 RPÚR. Příjemce je v tomto případě
povinen provést v souladu s ustanovenim $ Ż2 RPÚR odvod za porušení rozpočtovékázně ve výši
5 % (slovy: pět pľocent) posĘrtnutých finančníchprostředků, dle této smlouvy, do rozpočtu
posĘrtovatele.

Ż. Vpřípadě, že příjemce neprokáže způsobem stanoveným včl. IV'

odst. 1, 3,6,7,15 pouŽití
finančních prostředků v souladu s čl. IV. odst. 2, popř. pouŽije posĘrtnuté prostředĘ, případně
jejich část, k jinému úěelu, neŹ je uvedeno v ělánku IV. odst. 1 této smlouvy, povażuji se týo
prostředĘ, případně jejich část, za prostředĘ neoprávněně použitéve smyslu ustanovení
$ 22 RPUR. Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením $ 22 RPÚR
odvod za porušení rozpoětové kázně do rozpočtu poskýovatele.

3.

V případě, Že příjemce nesplní některou ze sých povinností stanovených v čl. tV. odst. 10, l 1 této
smlouvy,, povaŽuje se toto jednání za zadrżeĺipeněŽních prostředků ve smyslu ustanovení
$ 22 RPUR. Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením $ 22 RPÚR
odvod za porušení rozpočtovékázné do rozpočtu posĘrtovatele.

4.

Veškeréplatby

v

důsledku porušenípovirľrostí příjemce provede příjemce formou
ýše a opatří je vańabilním symbolem
a speciťrcĘm symbolem a písemně informuje posĘrtovatele o vrácení peněŽních prostředků

bezhotovostního převodu na úěet posĘrtovatele uvedený

najeho účet'

čl. vlr.
Ukončenísmlouvy

1.

Smlouw lze ukončit na základě písemnédohody smluvních stran nębo výpovědí.
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2.

Kteľákoli smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bęz udání důvodu.
Vypovědní lhůta činí30 kalendářních dní a zač,iná běżet L dnem následujícím po dni doručení
vypovědi druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, Že výpověd^' byla doručena
5. kalendářním dnem od jejího odeslání. Ve výpovědní lhůtě můžeposkytovatel zastavit

posĘrtnutí dotace.

3.

V případě ukončenísmlouvy dle uýše uvedených odstavců tohoto ělánku, je příjemce povinen
provést finančnívypořádání poskýnuté dotace obdobně podle odst. 8 článku ry- teto smlouvy'
a to ke dni ukončenísmlouvy.
Článek VIII.
Veřejná podpoľa

1.

Podpora posĘrtnutá dle této smlouvy byla smluvními stranami vyhodnocena jako opatření
nezaĘádajicí veřejnou podporu podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování evľopskéunie (dříve
čl' 87 odst. 1 Smlouvy o založęni Ewopského společenstvi,kdyžvšaŘpříjemce
ýslovně bęre na
vědomí, že kompetentním oľgánem k posouzení slučitelnosti poskytnuté-podpory se společným
trhem v případě, že by se jednalo o veřejnou podporu, je toliko Komiśe
1_ľsj. romise (ES)
je oprávněna uloŽit příjemci podpory navrácení veřejné podpory, spolu s příslušným
úrokem.
Příjemce podpory podpisem této smlouvy stwzuje, żebyl s touto skutéčnostíseznámen.

2.

Příjemce podpory dle této smlouvy se zavanlje vrátit posĘrtovateli bez zbylećného odkladu
posĘrtnutou podporu věetně úrokůpodle Nařízení komise v případě, ze sô
ieho prohlášení
v předchozím odstavci uvedené prokážejako nepravdivé, či pokud Komise (ES) rozhđdne pod1e
přímo aplikovatelného právního předpisul buď o vrácení podpory, prozatímním navrácení
podpory nebo o pozastavení podpory.

Clánek IX.
Závérečná ustanovení

1.
2.
3.

Na poskýnutí dotace není právní nárok.

V případě dlouhodobých činnostínebo opakovaných akcí
nevzniká uzavřením smlouvy automatický nárok na posĘrtnutí dotace v následujících letech.
Příjemce je povinen bez zbyteěného prodlení písemně informovat administrující odbor o jakékoliv
změně v údajíchuvedených v této smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, kĺerémají
nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povirností podle této smlouvy.

Pokud tato smlouva či zv|áštní obecně závazný předpis nestanoví jinak' řídíse vztahy
dle této smlouvy příslušnými ustanoveními zákonů č)' 5OO/2}O4 Sb., správní ŕád, ve zněĺll
pozdějších předpisů a č,.89lŻ0I2Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějšíóh předpisů.

4.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnostipodpisem smluvních stran a je vyhotovena ve třech
stejnopisech, znichż jeden obdrŽí příjemce a dva poskýovatel.

5.

V případě, Že se některá ustanovení této smlouvy stanou neplatnými nebo neúčinnými,ztlstávtl
platnost a účirnostostatních ustanovení této smlouvy zachována' Smluvní strany se zavazllji

nahĺadit takto neplatná nebo neúčinnáustanovení ustanovęními jejich porurrc nejbliŽšími
s přihlédnutím k vůli smluvních stran dle předmětu této smlouvy.
1

Nařízení Rady (Es) č. 659/].999 ze dne 22.března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93
Smĺouvy o ES
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6. o

poskytnutí dotace a uzavŕęni veřejnoprávní smlouvy rozhodlo v souladu s ustanovením
písm. c) příp. d) zákonač,. lŻ9l2000 Sb., o kľajích (krajské zŕizeru),vezĺěni pozdějších
36
$
předpisů, Zastupitelstvo Kaľlovarského kraje usnesením č,. ZK98lo4ll8 ze dne 26.04.2018.

7. o přijetí dotace auzavŕeniveřejnopľávní smlouvy rozhodl příslušný oľgán obce

.a. zz.fu,--.

.....'......zedne..?..7;.a...2,..-e.ę.7.ť....

usneselum c.

KarlovyVarydnedaturn

5 -10_

4?'.

Z01g

poskýovatel

:('4

:.

??ł..

dne datum

pľUemce

oBĘc PoTÜČKY

Potúčky58, 362 38 PoTŮČKY
lČ: 00254894 DlČ: CZ00254B94

o

Za správnost:
Dana Tvrdá
referent
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