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Ev. ěíslo: KK00532/2019

vEŘEJNoPRÁvľÍ snĺLoUvA

o poskýnutí dotace zrozpoćtll Kaľlovarského kraje

Smluvní strany:

KarlovaľsĘ kraj

Sídlo:
Zźxodní353/88, 360 06 Karlovy Vary
lČo:
70891168
DIČ:
Cz7o8gll68
Zastoupený: Ing. Jaľoslav Bradáč, ělen Rady Karlovaľského kľaje
bankovní spojení:
čísloúčtu:
bankovní spojení:
ěíslo účtu:
bankovní spojení:
ěíslo úětu:
bankovní spojení:
ěíslo úětu:
(dále jen,,posĘrtovatel")
a

Sportovní unie Chebska, z.s.

Sídlo:
IČo:

Pivovarská 357114,35002 Cheb

foľma:
Zastoupený:

Spolek
Jaroslav Přibáň

DIČ:
Právní

64840531

Registrace ve veřejném rejstříku: L2372 vedená u Kľajského soudu v Plzni

Bankovní spojení:
Císlo úětu:
Datová schránka:

E-mail:

(dále jen,'příjemce")

Clánek I.

V

Obecné ustanovení

souladu se zákony č). lŻ9l2000 Sb', o krajích (kľajskézŕízení),ve znění pozdějšíchpředpisů
a čl'250lŻ000 Sb., o rozpočtoqých pravidlech územních rozpoětů, vę znění pozdějšíchpředpisů
(dále také ,,zźlkon o rozpočtových pravidlech územníchľozpočtů")posklovatel poskytuje příjemci
dotaci na úěel uvedený v ěl' II. této smlouvy a příjemce tuto dotaci přijímá.

2.

Dotace je ve smyslu zákona é. 3201200l Sb., o finančníkontrole ve veřejné správě a o změně
někteých zákonů (zźkon o finančníkontrole), ve znění pozdějších předpisů veřejnou finanční
podporou avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

3.

Dotace je slučitelná s podporou poskýnutou z ľozpočtujiných územních samosprávných celků,
státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropské unie, pokud to pravid|a pro poskynutí těchto

podpor nevyluěují. Dotace je slučite|ná s dalšípodporou poskýnutou zrozpočtu Karlovaľského
kraje na činnost'

4.

Pľokáže-li se po poskytnutí dotace' te tato naplňuje znaky veřejné podpory dle č. 107 až. l09
Smlouvy o fungování Evropské unie (dříve čl. 87 aż 89 Smlouvy o za|oŽení Evropského
spoleěenství), zavazuje se příjemce poskýnutou podpoľu neprodleně vrátit zpět na účet
poskýovatele, a to včetně úľokůstanovených Komisí.

5.

V případě, že příjemce bude poskýovat výhody třetím subjektům a t5rto v'ýhody buĺlou naplňovat

znaky veřejné podpory, je příjemce povinen postupovat v souladu s příslušnými předpisy v oblasti
veřejné podpory.

článek II.

Výše dotace a její účel
Poskýovate| poskyuje příjemci V roce 20l9 neinvestičnídotaci z rozpoětu poskytovatele ve
výši 125.000 Kě (slovy: jedno sto dvacet pět tisíc korun českých) na l'ZajištěnÍ servisních
služeb pľo TJ,SK okresu Cheb v ľoce 2019'' blíŽe specifikovaný v žádosti o poskytnutí
dotace' která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č' l (dále jen ,,akce").

Clánek III.
Způsob poskytnutí dotace
Dotace bude příjemci poukázána jednorázově do 2l kalendářních dnů od uzavření této smlouvy,
a to formou bezhotovostního převodu na jeho bankovní účetuvedený vyše v této smlouvě. Dotace
je poskytována formou zźiohy s povinností následného vyúčtování.

článek IV.
Záil<ladní povin nosti p říj emce
pouŽít posĘrtnuté peněžní prostředky maximálně hospodárným způsobem
a v'ýhradně k úěelu uvedenému v ěl. II' této smlouvy a vyčerpat je do 31.12.2019. Týo prostředky
nesmí poskýnout jiným právnickým nebo Ęzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené
s realizací úěelu, na kteý byly poskytnuty' Poskýnuté peněžníprostředky nelze pouŽít na dary'
pohoštění, mzdy pľacovníkůnebo funkcionářů příjemce či přijemce samotného, penále, úroky

Příjemce

je povinen

z úvěrů,náhľady škod, pojistné, pokuý apod.

Ż. Učetníoperace souvisejícís projektem

musí bý odděleně identifikovatelné od ostatních účetních
operací s projektem nesouvisejících'Příjemce je povinen vést oddělenou evidenci s vazbou ke
konkrétnímu projektu' To znamená, že projekt musí bý úětován odděleně od ostatních aktivit
příjemce (např. na zvláštním riěetním středisku).

3.

Příjemce je povinen použítposĘrtnutou dotaci na ''Zajištění servisních služeb pro TJ,SK okresu
Cheb v roce 2019".

4'

Příjemce je povinen provést a předložit poskýovateli - odboľu školství, mládeże a těloqýchovy
závěľečnévyúětování dotace, které opatří statutámí zástupce příjenrce sým podpisem, a to do
3l.12.Ż019 resp. do dne ukončenísmlouvy v případě čl' VII. Při ryúětování příjemce předloží
poskýovateli originály veškeých účetníchdokladů ve výši vyčerpaných peněžních prostředků
poskýnuté dotace, dokládající použitíposkýnuté dotace, znichż si poskýovatel pořídífotokopie
pľo účelyevidence a archivace' Zźúohová faktura se nepovažuje za doklad kzávěľečnému
vyúčtovánídotace.

5'

Nevyčeľpanéfinančnípľostředky dotaceje příjemce povinen vrátit nejpozději do termínu předložení
závěrečného vyúětování dotace uvedeného v čl. IV. odst. 4, a to foľmou bezhotovostního převodu
na účetposkýovatele vedený u Komerčníbanky, a.s., pobočka Karlovy Vary., ě.
specifický symbol
, variabilní symbol
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6.

Příjemce je rovněž povinen vrátit poskýnuté finančníprostředky na űčet uvedený v odst. 5 tohoto

'

Příjemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem, že na akci obdržel dotaci od poskytovatele, a to
na weboých stránkách, pokud je má zŕízeny, na pľopagaěních, informačníchmateriálech' pokud je
vydźuélk projektu' na pozvánkách, slovně pľezentovat poskýovatele v médiích a na tiskových
konferencích pořádaných u příležitosti projektu, oficiálně pozvat zástupce poskýovatele na konání
akce apod. Příjemce je povinen obdobným způsobem prezentovat pľojekt Karlovarského kraje
,,Żivy kraj"' a to viditelným umístěním loga pľojektu na propagaěních materiálech, dále viditelným
umístěním loga na pódiu (případně v rámci videoprojekce) a při distľibuci propagačníchmateriálů
projektu (logo a informace o projektu lze získat na www.zivykraj.cz). od podpisu smlouvy po dobu

7

ělánku, jestliže odpadne účel,na kteĘý je dotace poskytována,
kdy se příjemce o této skuteěnostidozví.

a to do 15 dnů ode

dne,

realtzace pľojektu umístípříjemce na weboqých stránkách' pokud je má zŕízeny, aktivní
odkaz www.kr-kaľlovarsky.cz a www.zivykraj.cz. Pľopagaci poskýovatele je příjemce povinen
doložit při závěreěném vyúětování dotace (např. audiovideozáznam' fotogľafie, materiály apod.).
Příjemce odpovídá za splávnost loga poskýovatele, pokud je uvedeno na propagačníchmateriálech
(pľavidla pro užitíloga poskytovatele viz www.kľ-karlovaľsky.cz, odkaz Karlovaľský kraj Poskytování symbolů a zźštit)a loga projektu ,,Żivy luai" viz www.zivykraj.cz zźtl,ožkaTourism
professionals."

8.

Příjemce je povinen průběžněinformovat poskýovatele o všech změnách, kteľéby mohly
při vymáhánízadrtenýchnebo neoprávněně pouŽiĘých prostředků dotace zhoršitjeho pozicivěřitele
nebo dobytnost jeho pohledávky'

9.

Přiiemce je zejména povinen oznámit poskýovateli do 30 dnů ode dne, kdy došlo k události'
skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcůvzánik, transformaci, slouěení či
splynutí sjiným subjektem, zrušeníprávnické osoby s |ikvidací, zahźýeníinsolvenčníhoÍízení,
změnu statutárního oľgánu příjemce, změnu vlastnického vztahu příjemce nebo zřizovatele k věci,
naniž' se dotace poskytuje, apod.

l0. Příjemce je povinen zajistit při

přeměně pľávnické osoby, aby prźxa a povinnosti ze smlouvy přešly
na nástupnickou právnickou osobu nebo podat návľh na ukoněení smlouvy. V případě zľušení
právnické osoby s likvidací provede příjemce vyúětování poskýnuté dotace obdobně dle odst. 4 a
5 ěl. IV. této smlouvy, a to ke dni likvidace'

ll. Je-li

příjemce veřejným zadavatelem nebo splní příjemce definici zadavatele podle zákona
ě.13412016 Sb., o zadávźní veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů je povinen dále
postupovat při ýběru dodavatele podle tohoto zákona.

12. Je-li příjemce plátcem daně zpřidané hodnoĘ, a pokud má u zdanitelných plnění přijaĺých
v souvislosti s financováním daného projektu nárok na uplatnění odpočtu daně z přidané hodnoý
v plné ýši, kľácený nebo v poměľnéýši, nemůžeuplatnit v závěrećném vyúčtovánítuto qýši
nároku na odpoěet dané z přidané hodnotyjako uznatelný výdaj.

V souladu

Clánek V.
Kontrolní ustanovení

se zákonem ě. Ż55l20l2 Sb., o kontľole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů je

poskýovatel dotace oprávněn kontrolovat dodľženípodmínek, za kteých byla dotace poskýnuta'
Tuto kontľolu vykonávají pověření zaměstnanci poskýovatele a členovépříslušných kontrolních
oľgánů poskýovatele'

2.

Příjemce je v rámci

ýkonu kontrolní činnosti dle odst'

1

tohoto článku povinen umožnit kontrolu a

předloŽit kontľolním orgánům poskýovatele k nahlédnutí oľiginály všech účetníchdokladů
ýkajících se daného úěelu.
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Clánek VI.
Důsledky porušenípovinností příjemce
Jestliže přijemce nesplní některou ze sých povinností stanovených včl. IV. odst. 2, 7,8,g, lo,
popř. portršíjinou povinnost nepeněžité povahy vyplýajícíz této smlouvy' nesprrčívajícívšak
v neoprávlrěném použití prostředků dle odst. 2 tohoto článku, považuje se totoJědnání za porušení
rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení $ 22 zźkonao rozpočtoqých pravidlech územních ľozpoětů.
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením $ 22 zákona o rozpočtoqých
pravidlech územníchrozpočtůodvod za porušení rozpoětové kźr:névevýši5 % (slovy: pět procent)
poskynutych finaněních prostředků, dle této smlouvy' do rozpočtu poskýovatele.
Pokud příjemce nepľokáže způsobem stanoveným v čl. IV. odst. 4, l 1 použitífinančnĺchprostředků
v souladu s ěl. IV. odst. l, popř' použije poskýnuté prostředky (případnějejich část) k jinému účelu'
neŽ je uvedeno v čl. IV. odst. 1 této smlouvy, považujíse o/to prostředky (případně.jejich část) za
prostředky neoprávněně použitéve smyslu ustanovení $ 22 zźkona o ľozpočtovýohpravidlech
územních rozpoětů. Příjemce je vtomto případě povinen provést vsouladu sustallovením $ 22
zźtkona o rozpočtoqých pravidlech územníchrozpočtůodvod za porušenírozpočtové kázně do
rozpočtu poskýovatele.

Ą

-t

4.

l.

Pokud příjemce nesplní některou ze sých povinností stanovených v čl. IV. odst. 5,6 této smlouvy,
považuje se toto jednání za zadrżeni peněžních prostředků ve smyslu ustanovení $ 22 zźlkona o
rozpočtoých pľavidlech územních ľozpočtů.Přijemceje v tomto případě povinen provést v souladu
s ustanovením $ 2Ż zákona o rozpoětoých pravidlech územníchrozpočtůodvoĺl za poľušení
ľozpoětové kázně do rozpoětu poskýovatele.
Veškeréplatby v důsledku porušení povinností příjemce pľovede příjemce formou bezhotovostního
převodu na účetposkýovatele uvedený výše v této smlouvě. Platbu opatří vaľiabilním symbolem
a specifickým symbolem
apísemně informuje posĘrtovatele o vrácení peněžních
na jeho účet.

cr. vn.
Ukončenísmlouvy
Smlouvu |ze zrušit na základě písemnédohody smluvních stran nebo qýpovědí.

2.

Kteľákoli smluvní strana je opľávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta ěiní 30 kalendářních dní a poěíná běżet 1. dnem následujícím po dni doručení
výpovědi druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že v''ýpověd' byla doruěena
5. dnem od jejího odeslání.

3.

V případě ukoněení smlouvy dle qýše uvedených odstavců tohoto ělánku příjemce provede
vyúčtováníposkýnuté dotace obdobně dle odst. 4 a 5 ěl' IV. této smlouvy, a to ke dni ukončení
smlouvy.
článek VIII.

l.
2.

Záłvérečnáustanovení
Příjemce je povinen bez zb7rtečnéhoprodlení písemně informovat příjemce - odbor školství,
mládeže a tělov'ýchovy o jakékoliv změně v údajíchuvedených ve smlouvě ohledně jeho osoby a o
všech okolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na plněníjeho povinností podle této smlouvy.

Pokud tato smlouva či zvláštní obecně záxazný předpis nestanoví jinak, řídíse vztahy
dletétosmlouvy příslušnými ustanoveními zákonů č,. 50012004 Sb.' správní řź!d, ve znění
pozdějších předpisů a ě. 89l20l2 Sb', občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

J

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnostipodpisem smluvních stran
stejnopisech, z nichź jeden obdržípříjemce a tři poskýovatel'
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a

je vyhotovelna ve čtyřech

4.

V případě, Že se některá ustanovení této smlouvy stanou neplatnými nebo neúěinnými, zůstává
platnost a účinnostiostatních ustanovení této smlouvy zachována. Smluvní stľany se zavazuji
nahradit takto neplatná nebo neúčinnáustanovení ustanoveními jejich povaze nejbližšími
s přihlédnutím k vůli smluvních stran dle předmětu této smlouvy.

5.

o poskýnutí dotace auzavÍeníveřejnoprávní smlouvy ľozhodla v souladu s ustanovením

6'

$ 59 odst.

2 písm. a) zttkona č,. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zŕízení),ve znění pozdějších předpisů Rada
Karlovarského kraje usnesením č. RK 256103119 ze dne 1l .bŕezna}Dl9.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede poskýovatel, kontakt
na doručeníoznámení o vkladu smluvní protistľaně:

Karlovy Vary dne 0 Z -0/,-

Karlovy Vary dne

2019

zg

\ l-ol2
RT0yNÍ
UNIE

CHEBSKĄ-

Za spľávnost: Ing. Martina Fuěíková
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