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vEŘEJNoPRÁvľÍ snĺLoUvA
o poskýnutí dotace zrozpoětu Karlovarského kraje

Ev. ěíslo: KK00530/2019

a

Smluvní strany:

KaľlovarsĘ kľaj
Sídlo: Ztwodni 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČo: 7089l 168
DIČ: Cz7o89ll68
Zastoupený: Ing. Jaľoslav Bľadáč, ělen Rady Karlovarského kraje
bankovní spojení:
číslo účtu: 
bankovní spojení: 
ěíslo úětu: 
bankovní spojení:
číslo účtu: 
bankovní spojení:
číslo účtu: 
(dále jen,,poskýovatel")

Tělovýchovná unie Sokolov, z.s.
Sídlo: BoženyNěmcové 1780,35601 Sokolov
IČo: 00435562
DIČ:
Právní forma: Spolek
Zastoupený: Jaroslav Lebeda
Registľace ve veřejném rejstříku: L236l vedená u Krajského soudu v Plzni
Bankovní spojení: 
Císlo účtu: 
Datová schránka:
E-mail: 
(dále jen,,příjemce")

článeľ I.
obecné ustanovení

1. V souladu se zákony č,' 129ĺ2000 Sb.' o kľajích (krajské zŕizeni), ve znění pozdějších předpisů

a č:.Ż5012000 Sb., orozpoětoqých pľavidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
(dále také ,,zátkon o rozpočtoqých pravidlech územních rozpoětů") poskytovatel poskytuje příjemci
dotaci na riěel uvedený v čl. II. této smlouvy a příjemce tuto dotaci přijímá.

Ż. Dotace je ve smyslu zákona č). 320lŻ00l Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
někteqých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů veřejnou finanění
podporou avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

3' Dotace je sluěitelná s podporou poskýnutou z rozpočtu jiných územních samospľávných celků,
státního ľozpoětu nebo struktuľálních fondů Evropské unie, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto
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čhnek II.
Výše dotace a její účel

Poskytovatel poskytuje příjemciv ľoce 20l9 neinvestiční dotaci zrozpoětuposkýovatele ve výši
125.000 Kč (slovy: jedno sto dvacet pět tisíc korun českých) na ''Zajištění seruisních služeb pľo
TJ/SK okľesu Sokolov v ľoce 2019" blíže specifikovaný v žádosti o poskýnutí dotace' která woří
nedílnou l;ouěást této smlouvy jako Příloha ě. 1 (dále jen ,,akce.,)'

čbnek IlI.
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude příjemci poukázána jednorźnově do 2l kalendářních dnů od uzavření této smlouvy,
a to formou bezhotovostního převodu na jeho bankovní účet uvedený vyše v této smlouvě. Dotaóe
je poskyována formou zálohy s povinností následného vyúčtování.

článek IV.
Zái<lailní povi nnosti p říj emce

l. Příjemce je povinen poużít poskýnuté peněżní prostředky maximálně hospodárným způsobem
a qýhľadně k účelu uvedenému v čl. II. této smlouvy a vyčerpat je do 31.12.2-019. Tyto prostředky
nesmí poskýnout jiným právnickým nebo ýzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené
s realizací účelu, na kteý byly poskytnuý. Poskýnuté peněžní prostředky nelze poużIt nä đury,
pohoštění' mzdy pľacovníků nebo funkcionářů příjemce či příjemce samotného, penále, úroĘ
z úvěrů, náhrady škod, pojistné, pokuý apod.

2' Účetní operace související s projektem musí b;it odděleně identifikovatelné od ostatních účetních
operací s projektem nesouvisejících. Příjemce je povinen vést oddělenou evidenci s vazbou ke
konkrétnímu pľojektu. To znamená, že projekt musí bý účtován odděleně od ostatních aktivit
příjemce (např. na zvláštním účetním středisku)'
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J Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci na ''Zajištění servisních služeb pro TJ/SK okresu
Sokolov V ľoce 2019".

Příjemce jĺ: povinen provést a předložit poskýovateli - odboru školství, mládeže a těloqýchovy
závěreěné vyúčtování dotace, které opatří statutární zástupce příjemce sým podpisem, a to do
31.12.2019 resp. do dne ukončení smlouvy v případě čl. Vn. Při vyričtování příjemce předloží
poskýovateli originály veškeých účetních dokladů ve výši vyčerpaných p"nĚzńĺ"h próstředků
poskýnuté dotace, dokládající použití poskýnuté dotace, znichŽ si poskytovatel pořídifotokopie
pro účely evidence a archivace. Zálohová faktuľa se nepovažuje za doklad kzávěreěnému
vyúčtování dotace.

podpoľ nevylučují. Dotace je slučitelná s další podpoľou poskýnutou z rozpočtu Karlovarského
kraje na činnost.

Pľokáže-li se po poskytnutí dotace, že tato naplňuje znaky veřejné podpory dle č. l07 aź 109
Smlouvy o fungování Evropské unie (dříve č|. 87 až' 89 Smlouvy o žaloże,pí Evropského
společens1.ví), zavazuje Se příjemce poskýnutou podporu neprodÍeně vľátit zpět na účet
poskýovatele' a to včetně úroků stanovených Komisí.

V případě, že příjemce bude poskytovat výhody třetím subjektům a ýto výhody budou naplňovat
znak.! veřejné podpory, je přijemce povinen postupovat v souladu 

' 
pŕí'lusn;1*i přeĺlpisy voblasti

veřejné podpory.

5 Nevyčeľpané finanění prostředky dotace je příjemce povinen vľátit nejpozději do termínu předložení
závěrečného vyúčtování dotace uvedeného v čl. IV. odst. 4, a to foľmou bezhotovostního převodu
na účet pĺlskýovatele vedený u Komeľění banky, a.s., pobočka Karlovy Vary, ě. 

, variabilní symbol  specifický symbol
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6. Příjemce je rovněž povinen vľátit poskýnuté finanční pľostředky na účet uvedený v odst. 5 tohoto
článku, jestliže odpadne účel, na kteý je dotace poskýována' a to do 15 dnů ode dne'
kdy se příjemce o této skutečnosti dozví.

7 . Příjemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem, Že na akci obdržel dotaci od pôskytovatele, a to
na webov,ých stránkách, pokud je mázŕízeny, na pľopagačních, informačních mateľiálech, pokud je
vydźuá k projektu, na pozvánkách, slovně prezentovat poskýovatele v médiích a na tiskouých
konferencích pořádaných u příležitosti projektu, oficiálně pozvat zástupce poskýovatele na konání
akce apod. Příjemce je povinen obdobným způsobem prezentovat projekt Kaľlovarského kraje
,,żivy |<ra1*, a to viditelným umístěním loga projektu na propagačních mateľiálech, dále viditelným
umístěním loga na pódiu (případně v rámci videopľojekce) a při distribuci propagačních materiálů
pľojektu (logo a informace o projektu lze získat na www'zivyl<raj'cz). od podpisu smlouvy po dobu
rea|izace projektu umístí příjemce na weboqých stľánkách, pokud je má zÍizeny, aktivní
odkaz www.kr-karlovaľsky.cz a www.zivykraj.cz. Propagaci poskýovatele je příjemce povinen
doložit při závěreěném vyúětování dotace (např. audiovideozáznam' fotografie, materiály apod.).
Příjemce odpovídá za spľávnost loga posĘrtovatele, pokud je uvedeno na pľopagaěních mateľiálech
(pravidla pro užití loga poskyovatele viz www'kľ-karlovaľsky.cz, odkaz Karlovarský kraj -
Poskýování symbolů a záštit) a loga pľojektu ,,Żiý kraj* viz www.zivykraj.cz záloźka Tourism
professionals."

8. Příjemce je povinen průběžně informovat poskýovatele o všech změnách, kteľé by mohly
při vymáhánizadrŹenýchnebo neoprávněně použit'ých prostředků dotace zhoľšitjeho pozici věřitele
nebo dobytnost jeho pohledávky.

9. Příjemce je zejména povinen oznámit poskýovateli do 30 dnů ode dne, kdy došlo k události,
skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik, transformaci, sloučení či
splynutí sjiným subjektem, zrušení právnické osoby s likvidací' zahźýeni insolvenčního řízení,
změnu statutárního orgánu příjemce, změnu vlastnického vztahu příjemce nebo zřizovatele k věci,
naniŽ se dotace poskytuje, apod.

l0' Přfiemce je povinen zajistit při přeměně právnické osoby, aby prźxa a povinnosti ze smlouvy přešly
na nástupnickou pľávnickou osobu nebo podat návrh na ukončení smlouvy. V případě zľušení
právnické osoby s likvidací provede příjemce vyúětování poskytnuté dotace obdobně dle odst. 4 a
5 ěl. IV. této smlouvy, a to ke dni likvidace.

11. Je-li příjemce veřejným zadavatelem nebo splní příjemce definici zadavatele podle zákona
č,.13412016 Sb., o zadá.ľtní veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů je povinen dále
postupovat při qýběru dodavatele podle tohoto zźtkona.

12. Je-li přijemce plátcem daně zpřidané hodnoĘ, a pokud má u zdanitelných plnění přijafých
v souvislosti s financováním daného pľojektu náľok na uplatnění odpoětu daně zpřidané hodnoty
v plné qýši, kľácený nebo v poměľné qýši, nemůže uplatnit v zźuěreěném vyúčtování tuto qýši
nároku na odpoěet daně z přidané hodnoý jako uznatelný výdaj'

článek V.
Kontľolní ustanovení

V souladu se zákonem č,. 25512012 Sb.' o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů je
poskýovatel dotace oprávněn kontľolovat dodržení podmínek, zakteých by|a dotace poskýnuta.
Tuto kontrolu vykonávají pověření zaměstnanci poskýovatele a ělenové příslušných kontrolních
oľgánů poskýovatele.

Ż. Příjemce je v rámci ýkonu kontrolní ěinnosti dle odst. l tohoto ělánku povinen umožnit kontrolu a
předložit kontrolním oľgánům poskýovatele k nahlédnutí oľiginály všech účetních dokladů

ýkajících se daného úěelu.
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článek VI.

1. Jestliže příjemce nesplní 
"?ľ,'"':j"1"'ľ.,;ä''.:puoi;ä:ľ:ĺ"ä'l:ľoä v ěl. IV. odst. 2, 7,8' g, lO,popř' poľuší jinou povinnost nepeněžité 

_povahy vyplývající z této smlouvy' nespoěívající však
v neoprávněném použití pľostředků dle odst' 2 tohoió elĺnĹu, považuje se toto;eđnäní za"porušení
rozpočtovĺ': kázně ve smyslu ustanovení $ 2-2 zákonao rozpoětov,ých piavidlech ízemních rbzpoětů.
Přijemce j e v tomto' případě povinen provést v souladu s ustanoven ím $ 22 zźlkonao rozpoětoqých
pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpoětové kázně ve rgsi s vr(slovy: pět procent)poskýnuých finančních pľostředků, dle této smlouvy, do rozpočtu poskyovateie.

2' Pokud příjemce nepľokáŽe způsobem stanoveným v čl. IV. odst. 4' l1 použití finančních prostředků
v sou|adu s ěl. IV. odst. l, popř. použije poskytnuté pľostředky (případně jejich část) k jiněmu účelu,
než je uvedeno v čl. IV. odst. l této smlouvy, poviżr1í se tyto próstředĘ-(případně jejich ěást) zaprostředky neoprávněně pouŽité ve smyslu uitanovění $-Z2-zźilĺonu ď'ěpäetoných pravidlech
územních rozpoětů. Příjemce je v tomto případě povineň provést v souladů s ustanoven ím $ 22
zźlkona o rozpočtových pľavidlech územńícĹ rozpoětů odvod za poľušení rozpočtové kázně do
ľozpočtu poskýovatele.

3' Pokud příjemce nesplní někteľou ze sých povinností stanovených v čl' IV. odst. 5, 6 této smlouvy,
považuje s'e toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu ustanovení $ 22 zákona orozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je v tomto připadě povinen provést v souladu
s ustanoveni^ s ? zákona o ľozpočtoých pravidlech územnícń rozpočtů od'vod za porušení
rozpoětovŕ! kázně do rozpočtu posĘrtovatele.

4' Veškeľé platby v důs'ledku porušení povinností přijemce provede příjemce formou bezhotovostního
převodu nłr úěet poskýovatele uvedený výše vtéto smlóuvě. plđtuu opatří variabilním symbolem

a specifickým symbo|em apísemně informuje poskyt'ovatele o vrácení peněžních
prostředků na jeho úěet.

čl vrr.

l. Smlouvu lze zrušit nazźlkladěo,.",nJ5:il:ilT#l"":ľ' stran nebo ýpovědí'

2' Kterákoli smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu'
Výpovědnĺ lhůta činí 30 kalendářních dní a počíná bozei t. dnem následujícím po dni doručení
výpovědi ĺlľuhé smluvĺí straně. V případě pochybností se má za to, że r"ypoveł byla doľuěena
5' dnem oc. jejího odeslání.

3' Vpřípadě ukončení smlouvy dle ýše uvedených odstavců tohoto článku přijemce provede
vyúčtovánĺ poskytnuté dotace obdobně dle odst. 4 a 5 ěl.IV. této smlouvy, a tä ke dni ukončení
smlouvy.

článek VIu.
Zá.ľěrečnń ustanovení

l ' Příjemce je povinen bez zbýeěného prodlení písemně informovat příjemce _ odboľ školství,
mláďeże a těloýchovy o jakékoliv změně. v údajích uvedených ve smlóuvě ohledně jeho osoby a ó
všech okolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na plněníjeho povinností podló této smlđuvy.

2' Pokud tato smlouva ěi zvlźlštní obecně .závazný předpis nestanoví jinak' řídí se vztahy
dle této smlouvy příslušnými ustanoveními zákonů ĺ. sooĺzooą Sb., správn í řád, ve znění
pozdějších předpisů a č:. 89/2012 Sb., občanský zálkoník, ve znění pozdc.jiĺcil předpisů.

3' Tato smlouvanabývá platnosti a účinnostipodpisem smluvních stran a je vyhotovena ve čtyřech
stejnopisech, znichž, jeden obdrží přijemce a třiposkyovatel.
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4 V případě, Že se některá ustanovení této smlouvy stanou neplatnými nebo neúčinnými, zůstává
platnost a účinnosti ostatních ustanovení této smlouvy zachována. Smluvní stľany se zavazují
nahľadit takto neplatná nebo neúěinná ustanovení ustanoveními jejich povaze nejbližšími
s přihlédnutím k vůli smluvních stran dle předmětu této smlouvy ł
o posĘrtnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodla v sotlladu s ustanovením $ 59 odst.
2 písm. a) zźlkonač' 12912000 Sb., o kľajích (krajské zŕízení), ve znění pozdějších predpisů Rada
Karlovaľského kľaje usnesením č. RK 256103/19 ze dne l l .bŕezna2}l9.

Smluvní strany se dohodly' že uveřejnění smlouvy v registru smluv pľovede poskýovatel, kontakt
na doruěení oznámení o vkladu smluvní pľotistraně:

Karlovy Vary dne {) 2 -{)ł- 20ĺg Kaľlovy Vary dne 2 0 -03-
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6.

Za spľávnost: Ing. Maľtina Fučíková

Tělołýchovná unie Sokolov, z.s.
lsoŻeny Němcové I780

lť': 004 
j;ĺ,!] 

"Ť3l3!"r'r..,,ľ
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