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vEREJN0PRAvNi SMLOUVA 
0 poskytnuti dotace Z rozpoétu Karlovarského kraje 

Smluvni strany: 

Karlovarskf kraj 
Sidloz Zé1v0dni353/88. 360 06 Karlovy Vary 
1&0; 70891168 
016:; cz70891168 
Zast0upe11)'/I Ing. Jaroslav Bradéé, élen Rady Ka1‘l0va1'skél10 kraje 
bankovni spojeniz 
éisl01’1étu: 

bankovni spojenit 
éislo 1’1(:t11: 

ba11k0vni spojeniz 
éislo 1'1étu: 
bankovni spojenit 
éislo Uétu: 
(déle jen ,,p0skyt0vate 
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Krajskzi rada Asociace §k0lnich sportovnich klubfi éeské republiky Karlovarského kraje, 
poboénjl spolek 
Sidloz Zahradni 60/43. 360 01 Karlovy Vary 
1C0; 70921784 
D16; 
Przivni forma: Pobocny spolek 
Zastoupeny: Mgr. Bohumil Adamec 
Registrace ve vefejném rejstfiku: L 39915 vedené. u Méstského soudu v Praze 
Bankovni sp0jen1': “ M" ' ' ' 

(‘isle fiétu: 
Datové schrémka: 
E-mail: 
(délejen ,,p?1'jemce“)
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Clzinek 1. 
Obecné ustanoveni 

1. V souladu se zélkony 6. 129/2000 Sb., 0 krajich (krajské zfizeni). ve znéni pozdéjéich pfedpisfl 
a 6. 250/2000 Sb., 0 rozpoétovych pravidlech fnzemnich rozpoétfl, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi 
(dzile také ,,zék0n 0 rozpoétovych pravidlech 1'1zemn1'ch rozpoétfi“) poskytovatel poskytuje pfijemci 
dotaci na iléel uvedeny v él. II. této smlouvy a pfijemce tuto dotaci pfijimé. 

2. Dotace je ve smyslu Zékona 6. 320/2001 Sb., 0 fina11<':11i kontrole ve vefejné spréwé a 0 Zméné 
nékterych Zékonfl (zékon 0 finanén1' kontrole), ve znéni pozdéjéich pfedpisfl vefejnou finanéni 
podporou a vztahuji se na ni véechna ustanoveni tohoto Zz'1k0na. 

3. Dotace je sluéitelné s podporou poskytnutou Z rozpoétu jinj/ch Lizemnich sam0spr2'1\/nych celkfi, 
stéltniho rozpoétu nebo strul\'turzilnicl1 fondfl Evropské unis. pokud to pravidla pro poskytlmti téchto 

1?

1

>

1



__, ___ _ .____.__, ___ ; =1 : “,,,___ 

podpor nevyluéuji. Dotace je sluéitelné s dalsi podporou poskytnutou Z rozpoétu Karlovarského 
kraje na éinnost. 

Prokéie-li se po poskytnuti dotace, Ze tato naplfiuje znaky vefejné podpory dle é. 107 a2 109 
Smlouvy 0 fungovéni Evropské unie (dfive él. 87 a2 89 Smlouvy o zaloieni Evropského 
spoleéenstvi), zavazuje se pfijemce poskytnutou podporu neprodlené vrétit zpét na [Iéet 

poskytovatele, a to véetné (Irokfi stanovenj/ch Komisi. 

V pfipadé, Ze pfijemce bude poskytovat vyhody tfetim subjektfim a tyto vyhody budou naplfiovat 
znaky vefejné podpory, je pfijemce povinen postupovat v souladu s pfislusnymi pfedpisy v oblasti 
vefejné podpoly. 

élzinek II. 
V§"§e dotace a jeji liéel 

Poskytovatel poskytuje pfijemci v roce 2018 neinvestiéni dotaci z rozpoétu poskytovatele ve vysi 
100.000 K5 (slovy: jedno sto tisic korun éeskych) na "Sportovni liga §k0l Karlovarského kraje" 
bliie specifikovally v Zédosti 0 poskytnuti dotace. 

élanek III. 
Zpiisob poskytnuti dotace 

Dotace bude pfijemci poukzizéna jednorézové do 21 kalendéfnich dnfi od uzavfeni této smlouvy, 
a to formou bezhotovostniho pfevodu na jeho bankovni déet uvedeny v)’/se v této smlouvé. Dotace 
je poskytovéna formou zzilohy s povinnosti nésledného vyilétovéni. 

élanek IV. 
Zaikladni povinnosti pfijemce 

Pfijemce je povinen pouiit poskytnuté penéini prostfedky maximélné hospodérnym zpfisobem 
a v)’/hradné k fiéelu uvedenému v 61. II. této smlouvy a vyéerpatje do 31.12.2019. Tyto prostfedky 
nesmi poskytnout jinym prévnickym nebo fyzickym osobém, pokud nejde 0 ilhrady spojené 
s realizaci iléelu, na ktery byly poskytnuty. Poskytnuté penéini prostfedky nelze pouiit na dary, 
pohosténi, mzdy pracovnikfi nebo funkcionéffi pfijemce éi pfijemce samotného, penéle, ilroky 
z ilvérfi, néhrady skod, pojistné, pokuty apod. 

Uéetni operace souvisejici s projektem musi byt oddélené identifikovatelné od ostatnich iléetnich 
operaci s projektem nesouvisejicich. Pfijemce je povinen vést oddélenou evidenci svazbou ke 
konkrétnimu projektu. To znamenzi, Ze projekt musi byt ilétovén oddélené od ostatnich aktivit 

pfijemce (napf. na zvléstnim Uéetnim stfedisku). 

Pfijemceje povinen pouiit poskytnutou dotaci na "Sportovni liga skol Karlovarského kraje". 

Pfijemce je povinen provést a pfedloiit poskytovateli — odboru skolstvi, mlédeie a télovychovy 
zévéreéné vyilétovéni dotace, které opatfi statutérni zélstupce pfijemce svym podpisem, a to do 
31.12.2019 resp. do dne ukonéeni smlouvy v pfipadé él. VII. Pfi vyfiétovéni pfijemce pfedloii 
poskytovateli originély veskerj/ch iléetnich dokladfl ve vysi vyéerpanych penéinich prostfedkfl 

poskytnuté dotace, doklédajici pouiiti poskytnuté dotace, Z nichi si poskytovatel pofidi fotokopie 
pro iléely evidence a archivace. Zzilohové faktura se nepovaiuje za doklad kzévéreénému 
vyilétovéni dotace. 

Nevyéerpané finanéni prostfedky dotaceje pfijennce povinen vrétit nejpozdéji do terminu pfedloieni 
zévéreéného vyilétovéni dotace uvedeného v 61. IV. odst. 4, a to formou bezhotovostniho pfevodu 
na inéet poskytovatele vedeny' u 
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Pfijemce je rovnéi povinen vrétit poskytnuté finanéni prostfedky na aeer uvedeny v odst. 5 tohoto 
élémku, jestliie odpadne iléel, na ktery je dotace poskytovéna, a to do 15 dnfi ode dne, 
kdy se pfijemce 0 této skuteénosti dozvi. 

Pfijemceje povinen zvefejnit vhodnym zpflsobem, ie na akci obdriel dotaci od poskytovatele, a to 
na webovych strénkéch, pokud je mé zfizeny, na propagaénich, informaénich mate?i2'11ech, pokud je 
vydévé k projektu, na pozvénkéch, slovné prezentovat poskytovatele v médiich a na tiskovych 
konferencich pofédanych u pfileiitosti projektu, oficiélné pozvat zéstupce poskytovatele na konémi 
akce apod. Pfijemce je povinen obdobnym zpfisobem prezentovat projekt Karlovarského kraje 
,,Ziv)'/ kraj“, a to viditelnym umisténim loga projektu na propagaénich materiélech, déle viditelnym 
umisténim loga na podiu (pfipadné v rémci videoprojekce) a pfi distribuci propagaénich materiélfi 
projektu (logo a informaoe 0 projektu lze ziskat na www.zivykraj.cz). Od podpisu smlouvy po dobu 
realizace projektu umisti pfijemce na webovj/ch strémkéch, pokud je mé zfizeny, aktivni 
odkaz www.kr-karlovarsky.cz a www.zivykraj.cz. Propagaci poskytovatele je pfijemce povinen 
doloiit pfi zévéreéném vyilétovéni dotace (napf. audiovideozéznam, fotografie, materiély apod.). 
Pfijemce odpovidé za sprévnost loga poskytovatele, pokud je uvedeno na propagaénich materiélech 
(pravidla pro uiiti loga poskytovatele viz www.kr-karlovarsky.cz, odkaz Karlovarsky kraj ~ 
Poskytovémi symbolfl a zéstit) a loga projektu ,,Ziv)'/ kraj“ viz www.zivykraj.cz zéloika Tourism 
professionals.“ 

Pfijemce je povinen prfibéiné informovat poskytovatele o vsech zménéch, které by mohly 
pfi vyméhzini zadrienych nebo neoprévnéné pouiitj/ch prostfedkfi dotace zhorsitjeho pozici véfitele 
nebo dobytnost jeho pohledévky. 

Pfijemce je zejména povinen oznémit poskytovateli do 30 dnfi ode dne, kdy doslo k udzilosti, 
skuteénosti, které maji nebo mohou mit za nésledek pfijemcfiv zénik, transformaci, slouéeni éi 
splynuti sjinym subjektem, zruseni prévnické osoby s likvidaci, zahzijeni insolvenéniho Fizeni, 
zménu statutérniho orgému pfijemce, zménu vlastnického vztahu piijemce nebo zfizovatele k véci, 
na nii se dotace poskytuje, apod. 

Pfijemce je povinen zajistit pfi pfeméné prévnické osoby, aby préva a povinnosti ze smlouvy pfesly 
na néstupnickou prélvnickou osobu nebo podat névrh na ukonéeni smlouvy. V pfipadé zruseni 
prévnické osoby s likvidaci provede pfijemce vyinétovéni poskytnuté dotace obdobné dle odst. 4 a 
5 61. IV. této smlouvy, a to ke dni likvidace. 

Je-1i pfijemce vefejnym zadavatelem nebo sp1ni pfijemce definici zadavatele podle zékona 
6. 134/2016 Sb., o zadévéni vefejnych zaké1zek,, ve znéni pozdéjsich pfedpisfi je povinen déle 
postupovat pfi vyberu dodavatele podle tohoto zékona. 

Je-li pfijemce plétcem dané zpfidané hodnoty, a pokud mé u zdanitelnych plnéni pfijatych 
v souvislosti s financovénim daného projektu nairok na uplatnéni odpoétu dané Z pfidané hodnoty 
v plné v)’/si, krélceny nebo v pomérné v)’/si, nemfiie uplatnit v zévéreéném vyfiétovéni tuto v}'/si 

nziroku na odpoéet dané z pfidané hodnoty jako uznatelny vydaj. 

élzinek v. 
Kontrolni ustanoveni 

V souladu se zékonem é. 255/2012 Sb., 0 kontrole (kontrolni Paid), ve znéni pozdéjsich pfedpisflje 
poskytovatel dotace oprévnén kontrolovat dodrieni podminek, za ktelych byla dotace poskytnuta. 
Tuto kontrolu vykonévaji povéfeni zaméstnanci poskytovatele a élenové pfislusnvch kontrolnich 
orgénfl poskytovatele.

. 

Pfijemceje v rémci v)’/konu kontrolni éinnosti dle odst. 1 tohoto élélnku povinen umoinit kontrolu a 
pfedloiit kontrolnim orgénflm poskytovatele knahlédnuti originzily vsech fiéetnich dokladfl 
tykajicich se daného fiéelu. 
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(‘flzinek v1. 
Dfisledky poruseni povinnosti pi"ijemce 

Jestliie pfijemce nesplni nékterou ze svych povinnosti stanovenych v él. IV. odst. 2, 7, 8, 9, 10, 
popf. porusi jinou povinnost nepenéiité povahy vyplyvajici Z této smlouvy, nespoéivajici vsak 
v neoprélvnéném pouiiti prostfedkfi dle odst. 2 tohoto éI2Il1I(Ll, povaiuje se totojednéni za poruseni 
rozpoétové kézné ve smyslu ustanoveni § 22 Zékona 0 rozpoétovych pravidlech ilzémnich rozpoétfi. 
Pfijemce je v tomto pfipadé povinen provést v souladu s ustanovenim § 22 zékona 0 rozpoétovych 
pravidlech ilzemnich rozpoétfi odvod za poruseni rozpoétové kézné ve v§'/si 5 % (slovy: pét procent) 
poskytnutych finanénich prostfedkfl, dle této smlouvy, do rozpoétu poskytovatele. 

Pokud pfijemce neprokélie zpfisobem stanovenym v 6|. IV. odst. 4, 1 1 pouiiti finanénich prostfedkfl 
v souladu s 61. IV. odst. I, popf. pouiije poskytnuté prostfedky (pfipadnéjejich éést) kjinému iléelu, 
nei je uvedeno v 61. IV. odst. I této smlouvy, povaiuji se tyto prostfedky (pfipadnéjejich éést) za 
prostfedky neoprévnéné pouiité ve smyslu ustanoveni § 22 zékona orozpoétovj/ch pravidlech 
Clzemnich rozpoétfl. Pfijemce je v tomto pfipadé povinen provést v souladu s ustanovenim § 22 
zékona 0 rozpoétovych pravidlech fizemnich rozpoétfi odvod za poruseni rozpoétové kézné do 
rozpoétu poskytovatele. 

Pokud pfijemce nesplni nékterou ze svych povinnosti stanovenych v 61. IV. odst. 5, 6 této smlouvy, 
povaiuje se toto jednéni za zadrieni penéinich prostfedkfi ve smyslu ustanoveni § 22 zékona 0 
rozpoétovj/ch pravidlech ilzemnich rozpoétfl. Pfijemceje v tomto pfipadé povinen provést v souladu 
s ustanovenim § 22 zaikona 0 r0zp0<';t0v)'/ch pravidlech fizemnich rozpoétfi odvod za poruseni 
rozpoétové kézné do rozpoétu poskytovatele. 

Veskeré platby v dfisledku poruseni povinnosti pfijemce provede pfijemce formou bezhotovostniho 
pfevodu na Cléet poskytovatele uvedeny v)’/se v této smlouvé. Platbu opatfi variabilnim symbolem 
1910955023 a pisemné informuje poskytovatele 0 vréceni penéinich prostfedkfi najeho fiéet. 

61. VII. 
Ukonéeni smlouvy 

Smlouvu Ize zrusit na zékladé pisemné dohody smluvnich stran nebo vypovédi. 

Kterékoli smluvni strana je oprévnéna tuto smlouvu pisemné vypovédét bez udéni dfivodu. 
V3’/povédni Ihflta éini 30 kalendzifnich dni a poéiné béiet 1. dnem nésledujicim po dni doruéeni 
v)’/povédi druhé smluvni strané. V pfipadé pochybnosti se mzi za to, ie vypovéd’ byla doruéena 
5. dnem odjejiho odesléni. 

Vpfipadé ukonéeni smlouvy dle vyse uvedenych odstavcfi tohoto élzinku pfijemce provede 
vyL'1c“:t0véni poskytnuté dotace obdobné dle odst. 4 a 5 61. IV. této smlouvy, a to ke dni ukonéeni 
smlouvy. 

élének VIII. 
Zzivéreiné ustanoveni 

Pfijemce je povinen bez zbyteéného prodleni pisemné informovat pfijemce — odbor skolstvi, 
mlzideie a télovychovy 0 jakékoliv zméné v fidajich uvedenych ve smlouvé ohledné jeho osoby a 0 
vsech okolnostech, které maji nebo by mohly mit vliv na plnénijeho povinnosti podle této smlouvy. 

Pokud tato smlouva éi zvléstni obecné zévazny pfedpis nestanovi jinak, fidi se vztahy 
dle této smlouvy pfislusnvmi ustanovenimi zékonfi 6. 500/2004 Sb., sprévni Paid, ve znéni 
pozdéjsich pfedpisfi a é. 89/2012 Sb., obéansky zékonik, ve znéni pozdéjsich piedpisfi. 

Tato smlouva nab)’/vé platnosti a iléinnosti podpisem smluvnich stran a je vyhotovena ve étyfech 
stejnopisech, Z nichijeden obdrii pfijemce a tfi poskytovatel. 
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4. V pf-ipadé, Ze sf: nékteré ustanoveni této smlouvy stanou neplatnymi nebo neL'u":inn)'/lni. zflstévé 
platnost a fléinnosti ostatnich ustanoveni této smlouvy Zachovzina. Smluvni strany se Zavazuji 
nahradit takto neplatnzi nebo neiléinné ustanoveni ustanovenimi jejich povaze nejbliifiimi 
s pfihlédnutim k villi smluvnich stran dle pfedmétu této smlouvy. 

5. O poskytnuti dotace a uzavfeni ve1'"ej|10prévni smlouvy rozhodla v souladu s ustanovenim § 59 odst. 
Z pism. Zélkona 6. I29/Z000 Sb., 0 krajich (krajské z1"izeni)_ ve znéni pozdéjéich pfedpisfl Rada 
Karlovarského kraje usnesenim 6. RK 328/O3/19 ze dne 25. bfezna Z019. 

6. Smluvni strany se dohodly, Ze uvefejnéni smlouvy v registru smluv provede poskytovatel, kontakt 
na doruéeni oznzimeni 0 vkladu smluvni protistrané: assk-kvab0b@seznam.cZ. 

Karlovy Vary dne 2 lo ‘Dir 2819 Karlovy Vary dne Jy(f£(
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Za sprzivnostt Ing. 1 
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