KK00086/2019

Smlouva o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti
Severozápad
Smluvní strany
Karlovarský kraj
Sídlo:
Zastoupený:

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
Mgr. Janou Mračkovou Vildumetzovou, hejtmankou Karlovarského
kraje
IČO:
70891168
DIČ:
CZ70891168
Bankovní spojení:
Komerční banka a.s.
č.ú.: xxx
Československá obchodní banka, a.s. č.ú.: xxx
Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: xxx
PPF banka a.s.
č.ú.: xxx
(dále jen „poskytovatel“)
a
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
Sídlo:
Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupená:
Bc. Pavlem Csonkou, předsedou Regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad
IČO:
75082136
DIČ:
CZ75082136
Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem
Číslo účtu:
xxx
(dále jen „příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

S M L O U V U O P O S K Y T N U T Í DOTACE
Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad
(dále jen „smlouva“)
Čl. I.
Obecné ustanovení
1. Ve smyslu zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, § 10 odst.
1 písm. k) a § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů“), zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění
pozdějších předpisů, poskytuje poskytovatel příjemci dotaci na účel uvedený v čl. II této
smlouvy a příjemce tuto dotaci přijímá.
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Čl. II.
Výše dotace a její účel
1. Poskytovatel poskytuje příjemci neinvestiční dotaci ve výši 259.000,- Kč (slovy: dvě stě
padesát devět tisíc korun českých).
2. Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne 11. 10. 2018.
3. Dotace je určena na výdaje definované v § 16c písm. b) zákona č. 248/2000 Sb.,
o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.
4. Dotace je určena:
Položka rozpočtové skladby
5137 - drobný hm. dl. majetek
5139 - nákup materiálu
5166 - konz. poradenské a právní
služby

Poznámka
Výdaje na pokrytí docházkového terminálu, 2 ks
skartovacích strojů, případný nákup ICT techniky.
Výdaje na nákupy kancel. potřeb, drobné provozní výdaje
související s autoprovozem.
Výdaje na právní služby, které jsou občanskoprávního
charakteru. Ty nelze hradit z prostředků Ministerstva pro
místní rozvoj.

5167 - služby školení a
vzdělávání

Výdaje na školení, které nelze hradit z prostředků
Ministerstva pro místní rozvoj.

5168 - služby zpracování dat

Výdaje na technickou podpory IS Ginis související s
ukončováním RR SZ a archivací dokumentů.

5169 - nákup ostatních služeb

Výdaje na neplánované nákupy služeb z nezpůsobilých
výdajů.

5173 - cestovné

Výdaje související s nezpůsobilými výdaji na vzdělávání
(CP na školení).

5175 - pohoštění
Tvorba sociálního fondu
Celkem

Výdaje související s nezpůsobilými výdaji, které nelze
hradit z dotace od Ministerstva pro místní rozvoj.
Vypočteno z předpokládaného objemu výdajů na platy v
roce 2019.
259.000 Kč

III.
Základní povinnosti příjemce dotace a náležitosti vyúčtování
1. Příjemce dotace se zavazuje, že dotaci použije výhradně k účelu, na který je poskytnuta, a
doručí poskytovateli dotace vyúčtování jejího použití nejpozději do 15. 2. 2020.
2. V případě, že dotace nebude použita pro stanovený účel nebo použití pro stanovený účel
nebude prokázáno, vrátí příjemce dotace poskytnuté prostředky v rozsahu, v jakém nebyly
užity ke stanovenému účelu nebo v rozsahu, v jakém užití ke stanovenému účelu nebylo řádně
prokázáno, do 15 dnů ode dne, kdy se příjemce dotace o této skutečnosti dozví na účet
poskytovatele dotace č. xxx vedený u Komerční banky, a. s., variabilní symbol xxx.
3. Každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace je
porušením rozpočtové kázně (§ 22 odst. 1 až 3 zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů). V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že
neoprávněně použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel postupovat dle § 22
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a bude příjemci uložen odvod
včetně penále za prodlení s odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy a touto
smlouvou.
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4. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně závažné, bude
vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky poskytnuté dotace
následovně:
a.

předložení finančního vypořádání dotace do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 5 %.

b.

předložení finančního vypořádání dotace do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 10 %.

5. Příjemce je povinen průběžně informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při
vymáhání zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici
věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky. Příjemce je zejména povinen oznámit poskytovateli
do 30 dnů ode dne, kdy došlo k událostem nebo skutečnostem, které mají nebo mohou mít za
následek příjemcův zánik, transformaci, sloučení či splynutí s jiným subjektem, zrušení
právnické osoby s likvidací, zahájení insolvenčního řízení.
6. Příjemce je povinen zajistit při přeměně právnické osoby, aby práva a povinnosti ze smlouvy
přešly na nástupnickou právnickou osobu nebo podat návrh na ukončení smlouvy. V případě
zrušení právnické osoby s likvidací provede příjemce vyúčtování dotace ke dni likvidace.

IV.
Uvolnění dotace
1. Poskytovatel poukáže dotaci na účet příjemce xxx vedený u České spořitelny, do 28. 2. 2019.

V.
Podmínky použití dotace
1. Příjemce je povinen použít dotaci výhradně na výdaje uvedené v čl. II odst. 4 smlouvy. Dotaci
lze použít nejpozději do 31. 12. 2019.
2. Účinnost uznatelných výdajů je od 1. 1. 2019.
3. Neuznatelné výdaje jsou:
a) výdaje na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s činností příjemce.
b) úhrady úvěrů a půjček,
c) náhrada škod a manka,
d) dotace a dary.

VI.
Kontrola
1.

Poskytovatel je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“).

2.

Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle čl. VI. této smlouvy.

VII.
Výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní povinnost
stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá účinnosti uplynutím
výpovědní lhůty, která činí 30 kalendářních dní ode dne následujícího po doručení výpovědi druhé
straně.
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2. Smluvní strany mohou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených
v § 167 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“). Pokud
strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy
písemný souhlas dojde smluvní straně, která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh
doručen, s ním nevysloví souhlas, smlouva nezaniká.
3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
4. Spory
z právních
poměrů
při
poskytnutí
č. 500/2004 Sb. Ministerstvo financí ČR.

dotace

rozhoduje

podle

zákona

VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní vyplývající
příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., zákona č. 500/2004 Sb.; nevylučuje-li to povaha a
účel této smlouvy, případně se použijí přiměřeně příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, s výjimkou případů uvedených v ustanovení v § 170 zákona č. 500/2004 Sb.
2. Strany souhlasí s tím, že tato smlouva bude vedena v evidenci smluv Krajského úřadu
Karlovarského kraje a v evidenci smluv Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.
3.

Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce
prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by
jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených
na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly
znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede
poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána příjemci
na e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží poskytovatel
a dvě vyhotovení příjemce.
5. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných
a číslovaných dodatků.
6. O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje
č. ………………..ze dne…………………

V Ústí nad Labem dne …................

V Karlových Varech dne ...................

Za příjemce dotace

Za poskytovatele dotace

…….……………………………..

……………………………………..

Bc. Pavel Csonka,

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová

předseda Regionální rady regionu
soudržnosti Severozápad

hejtmanka Karlovarského kraje
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