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Evidenční číslo smlouvy: k,t ? v5é 1/źr71

vEŘEJNoPRÁvľÍ sľĺLoUvA
o POSKYTNUTÍ DoTACE ZRoZPoČľu KARLOVARSKÉHO KRAJE

(dále jen ,,Smlouva")

Smluvní stľany:

Kaľlovaľský kĘ
Adresa sídla:
Identifikační ěíslo:
DIČ:
Zastoupený:
Bankovní spojení:

Datová schľánka:
Administľující odboľ:

Závodní 353/88, 360 06 Kaľlovy Vary _ Dvory
70891 168
c270891168
Mgr. Petr Kubis, náměstek hejtmanky

odbor sociálních věcí' oddělení ľozvoje sociálních sluŽeb

(dále jen,,poskýovatel")

Denní centľum Mateřídouška, o. p. s.
Adresa sídla: Školnĺ 737,357 35 Chodov
Identifikační ěíslo: Ż7989364
Právní foľma: obecně prospěšná společnost
Zastoupený: Bc. Věra Bráborcová
Registľace
ve veřejném ľejstříku: Kľajský soud Plzeň, o 1 l1
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 
E-mail: 
Není plátce DPH.

(dále jen,,příjemce")
(společně jako 

',smluvní 
strany")

článet I.
obecné ustanovení

1. V souladu se zákony č). 129/Ż000 Sb., o krajích (kľajské zŕízení), ve znění pozdějších předpisů'
aě.Ż5012000 Sb.' o rozpoětoqých pravidlech územních ľozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
(dále také ,,RPÚR") poskýovatel poskytuje příjemci dotaci na úěel uvedený u elĺnĹu II. smlouvy
a příjemce tuto dotaci přijímá.

Clánek II.
Výše dotace' její účel a údaje o dotaci

1. Poskýovatel poskytuje příjemci dotaci z rozpoětu poskýovatele v kalendářním roce, ve výši
a na účel podle ridajů uvedených v odstavci 2. tohoto ělánku. Výše dotace můŽe bý snížena
s ohledem na maximální přípustnou výši podpory v režimu de minimis a to dle aktuálního stavu
v registru podpoľ de minimis v den podpisu smlouvy.



2. Úa4e o dotaci:
Dotace se poskýuje vkalendářním roce 2019 ve výši 100.000'- Kě (Slovy: Jednostotisíckoľun
českých) na účel: částečnou úhradu nákupu svozového vozidlaToyota Proace Veľso Family
Dotace se poskýuje na projekt:
Zakoupení svozového vozidla pľo uživatele denního stacionáře

Platba dotace bude opatřena vaľiabilním symbolem: 1994194003

Clánek III.
Způsob poskytnutí dotace

1. Dotace bude příjemci poukźvtlna jednorázově do l0 pracovních dnů od uzavření smlouvy,
a to formou bezhotovostního převodu na bankovní účet příjemce uvedený ýše v smlouvě. Platba
bude opatřena variabilním symbolem uvedeným v odstavci 2 ěl'lĺ'

Ż. Dotace je poskytována formou ztllohy s povinností následného vyúčtování.

čtánek tv.
Základní povinnosti p říj em ce

1. Příjemce je povinen řídit se touto smlouvou.

2. Příjemce je povinen použít poskýnuté finanční pľostředky maximálně hospodáľným způsobem.
Příjemce je povinen použít poskýnuté finanční prostředky výhradně k úěelu uvedenému v článku
II. smlouvy a v souladu se specifikací uvedenou v odst. 5 tohoto ělánku. Přijemce Ęĺto pľostředky
nesmí poskýnout jiným právnickým nebo ýzickým osobám (pokud nejde o úhrady spojené
s realizací účelu, na kteý byly poskýnuý). Dále příjemce Ęrto prostředky nesmí pouŹít nadary,
pohoštění, mzdy pracovníků nebo funkcionářů či příjemce samotného, penále, úľoky z úvěľů'
náhrady škod, pojistné, pokuty, sankce, poplatky apod.

3. Příjemce je povinen vyčerpat poskýnuté finanční pľostředky na kľýí nákladů pľojektu vzniklých
v období od l. 1 .Ż0l9 nejpozději do 15.12.Ż019'

4. Pokud přijemce vede účetnictví nebo daňovou evidenci, musí bý účetní operace související
s poskýnutou dotací odděleně identifikovatelné od ostatních účetních opeľací v účetnictví
nebo daňové evidenci příjemce. To znamená, Źe űč,etní operace související s dotací musí
bý účtovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (např. na zvláštním účetním středisku).

5. Dotace je investičního charakteru a příjemce je povinen ji pouŽít výhradně na: nákup vozu Toyota
Pľoace Verso Family

6. Dotace podléhá finaněnímu vypořádání. Příjemce je povinen pľovést a předloŽit administrujícímu
odboľu prostřednictvím podatelny poskýovatele ztyěreěné finanční vypořádání dotace
napředepsaném formuláři' které příjemce opatří sqým podpisem, a to nejpozději do 15
kalendářních dnů od ukončení projektu, nejpozději však do 15. 12.2019, resp. do dne ukončení
smlouvy v případě čl. VII. (rozhodující je datum doručení finančního vypořádání dotace na
podatelnu poskytovatele)' Foľmulář finanční vypořádání dotace je přílohou vyhlášení dotaěního
programu nebo informací o individuálních dotacích a je meŕejněn na internetu poskytovatele
v sekci Dotace http://www.kr-karlovarsky.c/dotace/Strank},/Preh led-dotace.aspš.

7. Příjemce je povinen společně s finaněním vypořádáním dotace předložit kopie veškeých dokladů
vztahujících se kposkytnuté dotaci. Kekaždému dokladu musí bý přiložen doklad o jeho úhradě
(bankovní výpis či pokladní doklad). Doklady, zejména faktury tj. účet za provedenou práci
nebo zboŹí, které bylo dodáno, musejí bý označeny identifikací dotace (zl<ĺáceným názvem
dotace apod.). Doklad o úhradě zálohyldílč,í platby bez vyúčtování této záůohy/dílč,í platby nelze
považovat za doklad k závěrečnému finančnímu vypořádání dotace a za uznatelný výdaj.
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8. Spolu s finaněním vypořádáním dotace je příjemce povinen předložit administrujícímu odboru
vyhodnocení pouŹití poskýnuté dotace s popisem realizace a zhodnocením ľealizovaných aktivit'.

9. Příjemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem, že na projekt (akci) obdržel dotaci
od poskýovatele, a to na weboých stránkách, pokud je má zŕízeny' na propagačních,
infoľmaěních materiálech, pokud je vydává k projektu, na pozvánkách, slovně prezentovat
poskýovatele v médiích a na tiskových konferencích pořádaných u příležitosti pľojektu, oficiálně
pomat zástupce poskýovatele na konání akce' distribuovat tiskové materiály poskýovatele
mezihosĘ apod. Příjemce je povinen obdobným způsobem pľezentovat projekt Karlovarského
l<raje ,,żiý kraj", ato viditelným umístěním loga pľojektu na propagačních materiálech, dále
viditelným umístěním loga na pódiu (případně v rámci videoprojekce) a při distribuci
propagačních materiálů projektu (logo a informace o projektu lze získat na www'zivykľaj.cz).
od podpisu smlouvy po dobu realizace pľojektu umístí přijemce na webových stľánkách,
pokud je má zÍízeny, aktivní odkaz www.kľ-karlovaľsky.cz a www.zivy|<ľaj.cz. Návrh způsobu
propagace předloží příjemce poskytovateli do l0 kalendářních dnů od podpisu smlouvy
k odsouhlasení (současně si vyzvedne tiskové materiály poskýovatele k distribuci). Propagaci
poskýovatele je příjemce povinen doloŽit při závěľeěném Íinaněním vypořádání dotace
(např. audio/video záznam, fotografie, materiá|y). Příjemce odpovídá za spľávnost loga
poskýovatele' pokud je uvedeno na pľopagaěních mateľiálech (pravidla pľo uŹití loga
poskýovate|e viz www.kr-karlovaľsky'cz, odkaz KarlovaľsĘ k aj - Poskytování symbolů
a záštit) a loga pľojektu ,,Żivy l<ĺai* viz www.zivykraj'cz zźtloŹka Tourism pľofessionals.

10. Nevyčerpané finanční prostředky dotace je příjemce povinen vľátit nejpozději do teľmínu
předloŽení závěreěného flrnančního vypořádání dotace uvedeného v čl. IV. odst. 6, a to formou
bezhotovostního převodu na ličet poskýovatele uvedený výše. Platba bude opatřena variabilním
symbolem uvedeným v odst. 2 čl. II.

11. Příjemce je rovněž povinen vrátit poskýnuté finanění prostředky na účet uvedený v odst' l0
tohoto článku, jestliŽe odpadne účel, na kteý je dotace poskytována, ato do l0 pracovních dnů
ode dne, kdy se příjemce o této skuteěnosti domí. Platba bude opatřena variabilním symbolem
uvedeným v odst. Ż č,l. \.

12. Před vrácením nevyčerpaných finančních pľostředků zpět na účet poskýovatele je příjemce
o této skutečnosti povinen informovat administľující odbor prostřednictvím avíza, kteľé je
přílohou formuláře fi nanění vypořádání dotace.

13. Příjemce je povinen průběŽně informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly
přivymáhání zadrtených nebo neoprávněně pouŽiých prostředků dotace zhoršit jeho pozici
věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky.

14. Příjemce je zejména povinen oznámit poskýovateli do 10 pľacovních dnů ode dne, kdy došlo
k události, skuteěnosti' kteľé mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik, transformaci,
sloučení ěi splynutí s jiným subjektem' zľušení právnické osoby s likvidací' zahájení
insolvenčního ŕízení, změnu statutárního orgánu příjemce' změnu vlastnického vztahu příjemce
k věci, naniŹ se dotace poskytuje, apod.

15. V případě, Źe nastanou skutečnosti uvedené v předchozím odstavci, je příjemce povinen zajistit
při přeměně právnické osoby nebo jejího zrušení, aby práva a povinnosti ze smlouvy přešly
na nástupnickou právnickou osobu nebo podat návrh na ukončení smlouvy. V přĺpadě zľušení
právnické osoby s likvidací provede příjemce finanční vypořádání poskytnuté dotace obdobně
dle odst. 6 článku IV. smlouvy, a to ke dni likvidace.

16. Je-li příjemce veřejným zadavatelem nebo splní příjemce definici zadavate|e podle zákona
č,.134lŻ016 Sb., o zadźxání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je povinen
postupovat při výběľu dodavatele podle tohoto zźlkona.
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17. Je-li příjemce plátcem daně zpřidané hodnoý, a pokud má u zdanitelných plnění přijatých
v souvislosti s financováním daného projektu nárok na up|atnění odpočtu daÁc zprioane'nóańoty
v plné v'ýši, kľácený nebo v poměrné ýši, nemůže uplätnit v závireěném vyúčiování tuto qýši
nároku na odpočet daně z přidané hodnotyjako uznatelný výdaj/náklad.

18. Příjemce je povinen hradit náklady, které uplatňuje z dotace, pouze z bankovního účtu příjemce,
kteý je uveden v záh1aví smlouvy, popř. z peněžńí hotovosti převedené z tohoto bankovního úětudo pokladny příjemce. Uhrada nákladů z jiného bankovního účtu než z ilětu příjemce,
kteý je uveden v záhlaví smlouvy, je přípustńá pouze v případě' kdy byly finanční prostředky
dotace čijejich-část bezhotovostně převedeny na bankovni ĺ8et, 

'e 
kĺe.e-ho byla úhrada nákladů

uskuteěněna. Přijemce je povinen doloŽit převod finančních prostředků mezi bankovními účty.

článek V.
Kontľolní ustanovení

1. Příslušné orgányposkýovatele jsou opľávněny zejména v souladu se zákonem č. 32012001 Sb.'
o finanění kontrole ve veřejné spľávě a o změně ňckt"qŕ"t' zákonů (zákon o finanění kontrole),
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č)' 255/201Ż Sb., o kontrole (kontľolní ŕád)',ve znění pozdějších předpisů a dalšími platnými právními předpisy kontrolovat dodrŽení
podmínek, za nichž byla dotace poskytnuta, včetně podmínek vyplývajících ze smlouv!, 4
přijemce je povinen tuto kontrolu strpět.

2' Příjemce je povinen v pľůběhu trvání smlouvy, i po skončení účinnosti smlouvy, vyľvářet
podmínky k provádění kontroly a umožnit kontrolu čeľpání a využití dotace. V této sđuvisiosti je
přijemce povinen zejména umožnit kontrolním orgánům nahlédnout do účetní evidence a
záznamű o pľojektu, v případě, Že je povinen účetní evidenci vést, popř. vstupovat do
souvisejících prostor. Přijemce je povinen umožnit vykon kontroly ale od'st. 1 tohotb článku,
poskýnout potřebnou součinnost všem osobám opľávněným k proíádění kontro|y. Přijemce jé
povinen předložit koĺtrolním orgánům poskýovatele kdykoliv na vyžádání k nahlédnutí veškeľé
účetní záznamy vztahující se k účelu dotace a předmětu šmlouvy, uńožnit kontrolu souvisejících
skutečností (dále jen ,,podklady") a strpět i předloŽení veškeýcń účetních záznamű',které nemajípřímý vztah k předmětu smlouvy (např. v případě nepřímých společných nákladů);
v odůvodněných případech umožnit kontľolním oľgánům zajištění oiĺginelni"l' účetních záznamtl
vč. podkladů.

3' Příjemce je povinen na žádost poskýovatele písemně poskýnout doplňující informace, případně
doložit další dokumený' související s plněním úěelu pđskytnuté dotaóe.

4' Příjemce je v ľámci qýkonu kontrolní ěinnosti dle odst. 1 tohoto čIánku povinen umožnit kontrolu
a předložit kontľolním orgánům poskýovatele k nahlédnutí veškeré průkazné účetní záznamy
ýkající se daného úěelu a poskýnuté dotace.

článek vI.
Důsledky porušení povinností příjemce1. V případě, že příjemce nesplní některou ze sqých povinnbstí stanovených v odst. 3, 4, 8, g, 12,

13,14,15, l8 čl. IV., popř. poruší jinou povinnost nepeněżité povahy vyplývající z této smlouvy,
nespočívající však v neoprávněném použití prostředků dle odsi. z tońotó'eíenŕu, povaŽuje se toiojednání zaporušení ľozpočtové kázně ve smyslu ustanovení's 22 RPÚR. Príjemce je vtomto
případě povinen pľovést vsouladu sustanovením $ Ż2 RPÚŔ odvod za porušení iozpoětové
kź,rně ve výši 5 % (slovy: pět procent) poskytnuqýclr finančních prostředků, äl. teto smlouvy, do
rozpočtu poskýovatele'

2' V případě, že příjemce neprokáže způsobem stanoveným v čl. IV. odst. 6, 7, 16 použití finančních
prostředků v souladu s čl. IV. odst.2, 5, popř. použije poskýnuté pľostředky, připadně jejich část'
k jinému účelu, neŽ je uvedeno v článku II' odst. 2 ieto-smlouvy, poruirił 

'ä 
tyto prostředky,
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případně jejich ěást' za prostředky neoprávněně použité ve smyslu ustanovení $22 RPUR.
Příjemce je vtomto případě pouin"n provést vsouladu sustanovenim $ ŻŻ RPÚR odvod
za porušení rozpočtové kázně do ľozpoětu poskýovatele.

3. V případě, že příjemce nesplní některou ze sqých povinností stanovených v ě|. IV. odst. 10, l l
této smlouvy, považuje se toto jednání za zadrŽení finančních prostředků ve smyslu ustanovení $
22 RPÚR. Příjemce je v tomto případě povinen pľovést v souladu s ustanovenim $ ŻŻ RPÚR
odvod za porušení rozpočtové kázně do ľozpoětu poskytovatele.

4. Veškeľé platby v důsledku porušení povinností příjemce pľovede příjemce formou
bezhotovostního převodu na účet poskýovatele čís|o 27-562Ż800Ż6710100 a opatří je variabilním
symbolem uvedeným v odst. 2 ěl. il. a písemně informuje poskýovatele o vrácení finaněních
prostředků na jeho účet.

čl. vrl.
Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze ukoněit nazźtk|adé písemné dohody smluvních stran nebo qýpovědí

Ż. Kteľákoli smluvní strana je opľávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 1 měsíc azaěíná běžet l. dnem následujícím po dni doruěení ýpovědi
dľuhé smluvní straně' V případě pochybností se má za to, že ýpověď byla doručena
5. pracovnírn dnem od jejíhó odesláni. Ve vypovědní lhůtě může poskytouät"l zastavitposĘrtnutí
dotace.

3. V případě ukončení smlouvy dle qýše uvedených odstavců tohoto článku, je příjemce povinen
provést finanční vypořádání poskýnuté dotace obdobně podle odst. 6 ělánku IV' smlouvy,
a to ke dni ukončení smlouvy.

čHnek VIII.
Veřejná podpoľa

1. Příjemce beľe na vědomí, že je mu poskytována podpora de minimis (podpora malého ľozsahu),
a to v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 140712013 ze dne l8. prosince 2013 o pouŽití článků
l07 a 108 Smlouvyo fungování Evropské unie napodporu de minimis' publikovaném v Úředním
věstníku L č'35ŻlŻ0l3 na straně l (dále jen ,,Nařízení komise").

Ż. Příjemce podpory prohlašuje, že v souladu s ělánkem 3 tohoto Nařízení komise, neobdržel
v předchozích třech fiskálních letech od data úěinnosti této smlouvy podpoľu de minimis.

článeľ Ix.
Zá.ľěrečná ustanovení

1. Na poskytnutí dotace není pľávní nárok. V případě dlouhodobých činností nebo opakovaných akcí
nevzniká uzavřením smlouvy automatický nárok na poskýnutí dotacę v následujících letech.

2. Příjemce je povinen bez zbyteč,ného pľodlení písemně informovat administrující odbor o jakékoliv
změně v údajích uvedených vtéto 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 vztahy dle smlouvy
příslušnými ustanoveními zákonů č). 500lŻ004 Sb', správní Íád, ve znění pozdějších předpisů
a č,. 8912012 Sb., občanský zźlkoník, ve znění pozdějších předpisů.

4. Smlouvaje vyhotovena ve 4 vyhotoveních, znichż3 obdrŹí poskýovatela l příjemce.
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5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a úěinnosti dnem zveřejnění v registru
smluv dle zákona ě. 34012015 Sb., o zvláštních podmínkách úěinnosti ncŘteqpclr ,ňlluln,
uveřejňování těchto smluv a o ľegistru smluv (zákon o ľegistľu smluv), ve zněni pozdějších
předpisů. Smluvní strany Se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv pro"vede
poskýovatel. Kontakt na doľučení oznźtmení o vkladu smluvním pľôtistranim je uveden v zźlhlaví
smlouvy u příjemce.

6. V případě, Že se některá ustanovení smlouvy stanou neplatnými nebo neúčinnými' ztlstálvá
platnost a účinnosti ostatních ustanovení smlouvy zachována. Smluvní stľany se zavazujínahradit
takto neplatná nebo neúčinná ustanovení ustanoveními jejich povazę nejbliŽšími s přihĺédnutím k
vůli smluvních stran dle předmětu smlouvy.

7. o poskynutí dotace auzavÍení veřejnoprávní smlouvy rozhodlo vsouladu sustanovením $ 36
písm. c) zźlkona ě. 12912000 Sb.' o kľajích (kajské zŕízení), ve znění pozdějších predpisů,
Zastupitelstvo Karlovaľského kľaje usnesením č). ZK 9OlO4/19 ze dne 2s .04.źOl9 .
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