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Ev idenění číslo smlouvy : Y,'K0087 9 l 20 l 9

vEŘEJNoPRÁvľÍ snĺLoUvA
o POSKYTNUTÍ DoTACE ZRoZPoČľu KARLoVARSKÉHo KRAJE

(dále jen 
',smlouva")

Smluvní strany:

Bankovní spojení:

případně další účty

Datová schránka: siqbxt2
Administrující odbor: odbor kultury, památkové péče, lĺŁeňství a cestovního ruchu

(dále jen,,posĘrtovatel")

Karlovĺrský kľaj
Adresa sídla:
Identifikaění ěíslo:
DIČ:
Zastoupený:

Mgľ. Petr Mikšíček
Adresa sídla:
Identifikační ěíslo:
Bankovní spojení:

Zźnodni 353/88' 360 06 Karlovy Vary - Dvory
70891 168
c270891168
Ing. arch. Vojtěchem Frantou, uvolněný člen Zastupitelstva Karlovarského
kľaje pro lĺŁeňství, cestovní ruch a tINEsco

NaMíčánce 19|6/31, 16000 Praha
75505401

a

E-mail:
Není plátce DPH.

(dále jen,,příjemce")

(společně jako,,smluvní stľany")

čHneľ l.
Obecné ustanovení

1. V souladu se zákony ě' 129/2000 Sb., o kľajích (kľajské zřízeni)' ve mění pozdějších předpisri,
ač:.250/2000 sb., o rozpočtoých pravidlech územních ľozpoětů, ve znění pozdějších předpisů
(dále také ,,RPÚR"; a vsouladu s Programem pro poskytoůní dotací zrozpoětu Karlovarského
kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu v Karlovarském kraji (dále jen ,,dotační progľam")
poskytovatel poskytuje příjemci dotaci na úěel uvedený v článku II. smlouvy a příjemce tuto dotaci
přijímá.



článek II.
Výše dotace' její účel a údaje o dotacĺ

1. Poshrtovatel posĘtuje příjemci dotaci z tozpoětu posĘrtovatele v kalendĺĺřním roce, ve ýši
a na účel podle údajů uvedených v odstavci 2. tohoto článku. Výše dotace může bý snížena
s ohledem na maximální přípustnou ýši podpory v reŽimu de minimis a to dle aktuálního staw
v registru podpor de minimis v den podpisu smlouvy.

2. Úaa3e o dotaci:
Dotace se posĘrtuje v kalendářním roce:
Dotace se posĘtuje ve ýši:

(Slovy: šedesáęěttisíc korun česĘch)
Dotace se poskytuje na účel: Great Walks - krátká videa turisticĘch

ýletů v Krušných horách
Platba dotace bude opatřena variabilním symbolem:

čHneľ m.
Způsob posĘtnutí dotace

1. Dotace bude příjemci poukŁána jednorázově do 30 pracovních dnů od uzavření smlouvy'
a to formou bezhotovostního převodu na bankovní účet příjemce uvedený výše v smlouvě. Platba
bude opatřena variabilním symbolem uvedeným v odstavci 2. ěl. il.

2. Dotace je poskytována formou záIohy s povinností následného vyiětování

čhnek IV.
Zíl<Iadní povĺnnosti pffj emce

1. Příjemce je povinen řídit se Pravidly pro příjem a hodnocení Žádostí, posĘrtnutí a finanční
vypořádání dotace z rozpoětu Karlovarského kraje pľogramu uvedeným v odst. l ěl. I schválenými
Radou Kaľlovarského kraje usnesením číslo RK I471/I2ll8 ze dne 17 . 12.2018, meřejněnými na
úřední desce poskytovatele a touto smlouvou.

2. Příjemce je povinen použit posĘrtnuté finanění prostředky maximálně hospodárným způsobem'
Příjemce je povinen použit poskýnuté finanční prostředĘ ýhľadně k účelu uvedenému v článku
II. smlouvy a v souladu se specifikací uvedenou v předchozím ođstavci tohoto ělánku. Příjemce Ęrto
prostředĘ nesmí poskýnout jiným pľávnicĘým nebo szicĘm osobám (pokud nejde o úhrady
spojené s ľealizací účelu, na kteqý byly poskytnuty). Dále příjemce t1rto prostředky nesmí použít
nadary, pohoštění, mzdy pracovníků nebo funkcionářů příjemce ěi příjemce samotného, penále,
úroĘ z úvěrů, náhrady škod, pojistné, pokuty, úhrady dluhu apod.

3. Příjemceje povinen vyčerpat poskýnuté finanční prostředĘ nejpozději do2.12.2019

4. Pokud příjemce vede úěetnictví nebo daňovou evidęnci musí b1ýt úěetní operace související
s posĘrtnutou dotací odděleně identifikovatelné od ostatních účetních operací v účetnictví
nebo daňové evidenci příjemce. To znamená, że úěetní opeľace související s dotací musí
bý účtovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (např. na zvláštním úěetním středisku).

5. Přiiemce je dále povinen:

a) realizovat projekt v souladu s ustanoveními Pravidel pro poskýování příspěvků z rozpočtu
Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestormím ruchu v Karlovarském kraji, schválenými
usnesením ě. RK l47lll2ll8 ze dne 17. 12' 2018 a usnesením ě. ZK369/12l18 ze dne l3. l2.
201 8.

b) vyllžit příspěvek kuhľazení ěinností spojených srealizaci daného projektu uvedeného
v předložené Zádosti o poskýnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, č,. j.l<KJ517lKR/19
ze dĺe 12.2.2019'

20r9
65.000 Kč
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6. Přijemce je povinen se na financování projektu podílet vlastní spoluúěastí ve výši min. 25 Yo
s posĘrtnuté dotace, tj. 16.250 Kě.

7. Dotace podléhá finančnímu vypořádání. Příjemce je povinen provést a předložit administrujícímu
odboru prostřednictvím podatelny posĘrtovatele zź.ľěreěné finanění vypořádání dotace
na předepsaném formu|áři, kteľé příjemce opatří sým podpisem, a to nejpozději do 16. 12.2019,
resp. do dne ukončení smlouvy v případě ěl. VII (rozhodující je datum doručení finaněního
vypořádání dotace na podatelnu posĘrtovatele). Foľmulář finanění vypořádání dotace je přílohou
vyhlášení dotačního programu nebo informací o individuálních dotacích aje zveřejněn na internetu
posĘrtovatele v sekci Dotace http://www.kr-karlovarsky.c/dotace/StranĘ/Preh1ed-dotace.aspx.

8. Příjemce je povinen spoleěně s finančním vypořádáním dotace předložit kopie veškeých dokladů
vztahujících se k poskytnuté dotaci. Ke kaŽdému dokladu musí bý přiložen doklad o jeho úhradě
(bankovní výpis či pokladní doklad). Doklady, zejména faktury tj. úěet za provedenou práci
nębo zboźi, které bylo dodáno, musejí bý označeny identifikací dotace (zkľáceným názvemdotace
apod.). Doklad o úhradě zÁlohy/dilč:íplatby bez vyičtování této zálohy/dí|č:íplatby nelze povaŽovat
za đoklad k zavěrečnému finaněnímu vypořádání dotace azauznatelný výdaj.

9. Spolu s finančním vypořádáním dotace je přijemce povinen předloŽit administrujícímu odboru
vyhodnocení použití posĘltnuté dotace s popisem rea|izace a zhodnocením realizovaných aktivit.

10. Přijemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem, żę na pľojekt (akci) obdržel dotaci
od posĘltovatele, a to na weboqých stľánkách, pokud je mázšiznny, na propagaěních, informačních
materiálech, pokud je vydává k projektu, na pozvánkách, slovně prezentovat poskytovatele
v médiích a na tiskoqých konferencích pořádaných u příležitosti projektu, oficiálně pozĺlat zástupce
posĘrtovatele na konání akce, distribuovat tiskové materiály posĘrtovatele mezi hosty apod.
Příjemce je povinen obdobným způsobem prezentovat projekt Kaľlovarského kraje ,,Żirý kraj", a to
viditelným umístěním loga pĄektu na pľopagačních materiálech, dále viditelným umístěním loga
na pódiu (případně v rámci videoprojekce) a při distribuci propagačních materiálů pľojektu (logo a
informace o projektu lze ziskat na www.zivykĺaj.cz). od podpisu smlouvy po dobu rea|izace
projektu umístí přijemce na weboých shánkách, pokud je mtł zÍízeny, aktivní odkaz www.kr-
karlovarsĘ.czawww.zivytłaj.cz' Návľh způsobu propagace předloží přijemce posĘltovateli do l0
kalendářních dnů od podpisu smlouvy k odsouhlasení (souěasně si vyzvedne tiskové materiály
posĘrtovatele k distribuci). Propagaci poskytovatele je pffjemce povinen doložit při závěrečném
finančním vypořádání dotace (např. audio/vidęo zázĺalrl' fotografie, materiály). Přiiemce odpovídá
za správnost loga posĘltovatele, pokud je uvedeno na pľopagačních materiálech (pravidla pro užití
loga poskytovatele viz www.kľ-karlovarsĘ.cz, odkaz KaľlovarsĘ kraj _ Poskytování symbolů
a záštit) a loga projektu ,Żivy |ła1* viz www.zivyl<raj.cz zá'loźkaTourism professionals."

11. Nevyěerpané finanční prosfiedky dotaceje přijemce povinen vľátit nejpozději do termínu předložení
závěrečného finaněního vypořádání dotace uvedeného v ěl. IV. odst. 7, a to formou
bezhotovostního převodu na účet poskýovatele uvedený ýše. Platba bude opatřena variabilním
symbolem uvedeným v odst. 2 č,l.il.

12. Příjemce je rovněž povinen vľátit poskýnuté finanční pľostředĘ na účet uvedený v odst. 10
tohoto článku, jestliže odpadne úěel, na kteý je dotace poskytována, a to do 10 pracovních dnů
ođe dne, kdy se příjemce o této skutečnosti dozyi' Platba bude opatřena variabilním symbolem
uvedeným v odst. 2 č,l. il.

13. Před vrácením nevyčerpaných finaněních prostředků zpět na účet posĘrtovatele je příjemce
o této skuteěnosti povinen informovat administrující odbor prostřednictvim aviza, které je přílohou
formuláře finanční vypořádání dotace.
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14. Přfiemce je povinen pruběŽně informovat poskýovatele o všech změntrch, které by mohly
při vymáháni zadrźených nebo neoprávněně použiých prostředků dotace zhoľšit jeho pozici
věřitele nebo dobytnost jeho pohledávĘ.

15. Příjemce je zejména povinen oznélmit posĘrtovateli do 10 pľacovních dnů ode dne, kdy došlo
k události, skuteěnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik podnikání'
transformaci, zahájeni insolveněníh o řízení, změnu vlastnického vztahu příjemce k věci, na niž se
dotace posĘtuje, apod.

16. Příjemce je povinen zajistit při přeměně Ęzické osoby podnikající, aby práva a povinnosti
ze smlouvy přešly na nástupnickou szickou nebo právnickou osobu nebo podat návrh na ukončení
smlouvy. V případě zániku podnikání provede příjemce finanění vypořádání posĘrtnuté dotace
obdobně dle odst. 7 článku fV' smlouvy, a to ke dni zrániku podnikání.

17. Je-li příjemce veřejným zadavatelem nebo splní příjemce definici zadavatele podle ákona
ě.13412016 Sb., o zadávání veřejnýchzakźnek, ve znění pozdějších předpisů, je povinen postupovat
při ýběru dodavatele podle tohoto zźtkona.

18. Je-li příjemce plátcem daně zpřidané hodnoty, a pokud má u zdanitelných plnění přijat'ých
v souvislosti s financováním daného projektu niĺľok na uplatnění odpoětu daně zpřidané hodnoty
v plné qýši' kľácený nebo v poměrné qýši, nemůže uplatnit v z'źyěreěném vyričtování tuto qýši
nároku na odpoěet dané z přidané hodnotyjako uznatelný vydaj/náklad.

19. Příjemce je povinen hradit náklady, které uplatňuje z dotace' pouze z bankovního účtu příjemce,
kteý je uveden v zéthlavi smlouvy, popř. z peněžní hotovosti převedené z tohoto bankovního účtu
do pokladny příjemce. Úhrada nákladů z jiného bankovního úětu než z úětu příjemce,
kteýjeuveden v ztth|avi smlouvy, je přípustná pouze v případě, kdy před uskutečněním rihrady
nákladů byly peněžní prostředĘ dotace ěi jejich část bezhotovostně převedeny na bankovní účet,
ze kteľého byla úhľada nákladů uskuteěněna. Příjemce je povinen doložit převod peněžních
prostředků mezi bankovními účĘ.

čHnexv.
Kontrolní ustanovení

1. Příslušné orgány posĘrtovatele jsou oprávněny zejména v souladu se zákonem č. 320/200l sb.,
o finanční kontľole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů (zĺkon o finanění kontrole),
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zíkonem č,. 25512012 Sb., o kontľole (kontrolní řád),
ve znění pozdějších předpisů a dalšími platnými právními předpisy kontrolovat dodľžení podmínek,
zanichž, byla dotace poskytnuta, včetně podmínek vypl;.fuajících ze smlouvy, a přijemce je povinen
tuto kontrolu stľpět.

2. Příjemce je povinen v průběhu trvání smlouvy, i po skoněení úěinnosti smlouvy, vytvářet
podmínky k provádění kontroly a umoŽnit kontrolu ěeľpání a vyużití dotace. V této souvislosti je
příjemce povinen zejména umožnit kontľo|ním oľgánům nahlédnout do účetní evidence azénnamtl
o poskyované službě, v případě' že je povinen úěetní evidenci vést, popř. vstupovat do
souvisejících pľostoľ. Přijemce je povinen umožnit r4ýkon kontľoly dle odst. l tohoto ělánku,
posĘrtnout potřebnou součinnost všem osobám opľávněným k provádění kontľoly' Příjemce je
povinen předložit kontľolním orgánům poskýovatele kdykoliv na vyżádźní k nahlédnutí veškeľé
účetní z.tnnamy vztahující se k úěelu dotace a předmětu smlouvy, umožnit kontrolu souvisejících
skuteěností (dále jen ,,podklady") a sĘět i předložení veškeých účetních zäznamű, které nemají
přímý vztah k předmětu smlouvy (např. v případě nepřímých společných nákladů);
v odůvodněných případech umožnit kontrolním orgánům zajištění oľiginálních účetních z.áznamtl
vč. podkladů.

3. Příjemce je povinen na ädost posĘrtovatele písemně poslcytnout doplňující informace, případně
doloŽit další dokumenty, související s plněním účelu poskytnuté dotace.
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4. Příjemce je v rámci qýkonu kontľolní ěinnosti dle odst. l tohoto článku povinen umožnit kontrolu
a předložit kontľolním oľgánům poskýovatele k nahlédnutí veškeré prukazné úěetní zÍanamy
fýkající se daného účelu a posĘltnuté dotace.

Clánek YI.
DůsledĘ poľušení povĺnností příjemce

1. V případě, že příjemce nesplní některou ze svých povinností stanovených v odst. 3, 4,8,9,12,13,
14, 15, 18 ěl.IV., popř. poruší jinou povinnost nepeněžité povahy vypl1ývající ztéto smlouvy,
nespoěívající však v neopľávněném použití prostředků dle odst. 2 tohoto článku, považuje se toto
jeđnání za porušení rozpoětové kázně ve smyslu ustanovení $ 22 RPÚR. Příjemce je v tomto
případě povinen provést v souladu s ustanovenim $ 22RPÚR odvod za porušení rozpoětové kánně
ve ýši 5 % (slovy: pět procent) posĘrtnuĘých finančních prostředků, dle této smlouvy, do rozpoětu
posĘltovatele.

Ż. V případě, že příjemce nepľokáže způsobem stanoveným v čl. tV. odst. 1, 2, 5, 6, 7, 16 pouźiti
finančních prostředků v souladu s čl. IV. odst. 2, popř. pouŽije poskytnuté prostředĘ, případně
jejich ěást' kjinému úěelu, než, je uvedeno v článku [V. odst. l této smlouvy, považují
setytoprostředĘ, případně jejich ěźst,za prostředĘ neoprávněně použité ve smyslu ustanovení
$ 22 RPÚR. Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovenim $ 22 RPÚR
odvod za porušení ľozpočtové kázně do rozpoětu posĘrtovatele.

3. Vpřípadě, že příjemce nesplní některou ze sqých povinností stanovených včl. IV. odst. 10, 11

této smlouvy, považuje se toto jednání zazadržení peněžních prostředků ve smyslu ustanovení $
22 RPÚR. Příjemce je v tomto případě povinen provést v soulađu s ustanovenĺm$ zzRPÚR odvoá
za porušení ľozpočtové kźLZně do rozpoětu posĘrtovatele.

4. Veškeré platby v důsledku poľušení povinností přijemce provede příjemce foľmou bezhotovostního
převodu na účet poskýovatele uvedený ýše a opatří je vaľiabilním symbolem a speciťrckým
symbolem a písemně informuje posĘitovatele o vľácení peněžních pľostředků najeho účet.

Clánek VII.
Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze ukončit na zźkladě písemné dohody smluvních stran nebo ýpovědí.

2. Kteľákoli smluvní stľana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udáni důvodu.
Výpovědní lhůta činí l měsíc azaěíná běžet 1. dnem následujícím po dni doľučení ýpovědi druhé
smluvní straně. V případě pochybností se má zato,Že výpověď byla doručena 5. pracormím dnem
od jejího odeslání. Ve qýpovědní lhůtě může posĘrtovatel zastavit posĘrtnutí dotace.

3. V případě ukončení smlouvy dle výše uvedených odstavců tohoto ělánku, je příjemce povinen
provést finanční vypořádání poskýnuté dotace obdobně podle odst. 7 článku ľV. smlouvy,
a to ke dni ukončení smlouvy.

čhnek VIII.
Veřejná podpoľa

1. Podpora posĘrtnutá dle smlouvy byla smluvními stranami vyhodnocena jako opatření
nezakládajicí veřejnou podporu podle ěl. 107 odst. l Smlouvy o fungování evropské unie (dříve čl.
87 odst. 1 Smlouvy o zalożeni Evropského spoleěenství, kdyŹ však příjemce ýslovně beľe
na vědomí, že kompetentním oľgánem k posouzení slučitelnosti posĘrtnuté podpory se společným
trhem v případě, że by se jednalo o veřejnou podporu, je toliko Komise (ES). Komise (ES)
je opľávněna uložit příjemci podpory navrácení veřejné podpory, spolu s příslušným úrokem.
Přijemce podpory podpisem této smlouvy stvrzuje, tebyl s touto skutečností semámen.
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Ż. Příjemce podpory dle této smlouvy se zavazuje vrátit poskýovateli bez zbyteěného odkladu
posĘrtnutou podporu včetně úroků podle Nařízení komise v případě, že se jeho prohlášení
v předchozím odstavci uvedené prokĺĺže jako nepravdivé, či pokud Komise (ES) rozhodne podle
přímo aplikovatelného právního předpisu1bud'o vrácení podpory, pľozatímním navrácení podpory
nebo o pozastavení podpory.

článeľ lx.
Závěrečná ustanovení

1. Na poskytnutí dotace není právní nárok. V případě dlouhodobých činností nebo opakovaných akcí
nevzniká uzavřením smlouvy automaticĘ nárok na posĘrtnutí dotace v následujících letech'

Ż. Přiiemce je povinen bezzbyteěného prodlení písemně informovat administrující odbor o jakékoliv
změně v údajích uvedených v této smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které mají
nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle smlouvy.

3. Pokud smlouva či zvláštní obecně zÁvazný předpis nestanoví jinak, řídí se vztaĘ đle smlouvy
příslušnými ustanoveními zákonů č,. 50012004 Sb., spľávní řád, ve zněni pozdějších předpisů
a č,. 89l20l2 Sb., oběansĘ zźlkoník, ve znění pozdějších předpisů.

4. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, znichž 3 obdrží poskýovatel a l příjemce.

5. Smlouva nabýváplatnosti dnem podpisu smluvních stran.

6. Smlouva nabývá úěinnosti dnem zveřejnění vregistľu smluv dle zákona ě.340/2015 sb.,
o zvláštních podmínkách úěinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zźkon o registľu smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění
smlouvy v registru smluv provede posĘrtovatel. Kontakt na doruěení oznámení o vkladu smluvním
protistranám je uveden v záhlavi smlouvy u příjemce.

7. V případě, že se některá ustanovení smlouvy stanou neplatnými nebo neúčinnými, zůstává platnost
a účinnosti ostatních ustanovení smlouvy zachována. Smluvní strany se zavazuji nahradit takto
neplatná nebo neúěinná ustanovení ustanoveními jejich povaze nejbližšími s přihlédnutím k vůli
smluvních stran dle předmětu smlouvy.

8. o posĘrtnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodla v soulađu s ustanovením $ 59 odst.
2 písm. a) zźtkona č,. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zÍízeni), ve znění pozdějších předpisů, Rada
Kaľlovarského kľaje usnesením č. RK 393104/19 ze dne 8. 4.2019.

l Nařízení Rady (ES) ě. 659/1999 ze dne 22. bŕema 1999, kteým se stanoví prováděcí pľavid|a k článku 93
Smlouvy o ES

dne
qŠ2aą

Mgr. Petľ Mikšíček
(příiemce)

V$FL9.$ -\fBÍ
(místo)

d""(C,Í:(,/..ĺÍ

(poslcytovatel)

Karlovy Vary
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