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Evidenění číslosmlouw:

vEŘEJNoPRÁvľÍ sľĺLoUvA

o PoSKYTNUTÍ DoTACE ZRoZPoČľuKARLoVARSKÉHo KRAJE
(dále jen,,smlouva")

Smluvní strany:

KarlovaľsĘ kľaj
Adresa sídla:
Identifikaění ěíslo:

Záxodni 353/88, 360 06 Karlovy Vary _ Dvory

DIČ:

c270891168

70891 168

ělen ľady

Zastoupený:
Bankovní spojení:

Komeľění banka, a.s.

čísloúět

Československá obchodní banka, a.s.
číslo
Česká spořitelna, a.s.
číslo

účtu
účtu

PPF banka, a.s.

čísloúě

Datová schránka:

Administrující odbor:

siqbxt2
životního pľostředí a zemědělství

(dále jen,,posĘrtovatel")
a

PROTEBE live,

z.s.

síđla:
číslo
Pľávníforma:
Zastoupený:
Adresa
Identifikaění

26992809
spolek

Registrace ve veřejném
Krajský soud v Plzni, oddíl L,vložka 4265
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
čísloúčtu:
E-mail:
Není plátce DPH.
(dále jen,,příjemce")

1.

čtánek I.
obecné ustanovení
V souladu se zákony č,. 129lŻ000 Sb.' o kľajích(krajské zÍízeni),ve znění pozdějších předpisů,
ač,.250l2O0o Sb., o ľozpoětoých pľavidlech územních rozpoětů, ve znění pozdějšíchpředpisů
(dále také ,,RPÚR"; a v souladu s Programem pro poskýování dotací z rozpoétu Karlovaľského
kľaje na podporu ochľany životního prostředí a enviľonmentální qýchovy, vzděl.tní a osvěty (dále
jen ,,dotaění program") poskytovatel posĘrtuje příjemci dotaci na úěel uvedený v ělánku
II. smlouvy a příjemce tuto dotaci přijímá.

článeľll.

1.

2.

Výše dotace' její účela údaje o dotacĺ
příjemci
dotaci z rozpoétu poskýovatele v kalendářním roce, ve qýši
Poskýovatel poskýuje
a na riěel podle údajůuvedených v odstavci 2. tohoto ělánku. Výše dotace můžebý snížena
s ohledem na maximální přípustnou výši podpory v režimu de minimis a to dle aktuálního stavu
v registru podpor de minimis v den podpisu smlouvy.
Úaaie o dotaci:
2019
Dotace se poskýuje v kalendářním ľoce:
58756'30 Kč
Dotace se poskytuje ve qýši:
(Slovy: padesát osm tisíc sedm set padesát šest korun ěeských a třicet haléřů)
podpora celoroění dilny zabývajícíse
Dotace se poskýuje na úěel:
vzdélávánima výchovou dětí a mládeže v Karlovarském kraji na téma ekologie' design a udľžitelný
rozvoj' Podpoľa projektu ,,Přemýšlej, Recykluj ! _ Hurá na papír, textil a sklo". Tvorba a rea|izace
vzdělávacich aktivit, pľacovních listů a dílen.
Platba dotace bude opatřena variabilním symbolem:

článet III.
Způsob posĘtnutí dotace

1.

Dotace bude příjemci poukázána jednorázově do 2l kalendářních dnů ođuzavření smlouvy,
a to foľmou beńotovostního převodu na bankovní účetpříjemce uvedený výše v smlouvě. Platba
bude opatřena variabilním symbolem uvedeným v odstavci 2. čl. il.

2,

Dotace jeposkýována formou ztiohy s povinností následného vyúětování.

čHneľIV.

1.

Zá,Jĺladní povin nostĺ p říj emce

je povinen řídit se Pravidly pľo příjem a hodnoceni

Žádosti, poskýnutí a finanční
v odst. 1 ěl. I schválenými
progľamu
uvedeným
kľaje
zrozpoětuKaľlovarského
vypořádání dotace
zveřejněnými na
l7.
12.2018,
zę
dne
ěislo
I477ll2ll8
Radou Kaľ|ovarského kraje usnesením
úřední desce poskytovatele a touto smlouvou'
Příjemce

Ż. Příjemce je povinen použítposkýnuté finanění prostředky

maximálně hospodárným způsobem.
Příjemce je povinen použítposĘrtnuté finančníprostředky výhľadně k účeluuvedenému v ělánku
II. smlouvy a v souladu se specifikací uvedenou v předchozím odstavci tohoto článku. Příjemce Ęrto

pľostředĘ nesmí poskýnout jiným pľávnickým nebo szickým osobám (pokud nejde o úhľady
spojené s realizací účelu,na kteý byly poskytnuĘ). Dále příjemce Ęrto pľostředky nesmí použít
na dary, pohoštění,mzdy pracovníků nebo funkcionářů příjemce či příjemce samotného, penále,
úroky z úvěľů,náhľady škod, pojistné, pokuý, úhrady dluhu apod'

3.

je povinen

vyčerpat poskytnuté finančníprostředky nejpozději do dne předložení
závěľeěného finančníhovypořádaní dotace.
Příjemce
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4.

Pokud příjemce vede účetnictvínebo daňovou evidenci musí byt úěetníoperace související
s posĘrtnutou dotací odděleně identifikovatelné od ostatních úěetních operací v účetnictví
nebo daňové evidenci příjemce. To znamená, że űěetní operace související s dotací musí
být účtoványodděleně od ostatních aktivit příjemce (např. na zvláštním úěetním středisku).

5.

Přijemce je dále povinen použítfinančnípľostředĘ na účeldotace uvedený v ěl. II odstavci 2.

6.

Dotace podléhá finančnímu vypořádání. Příjemce je povinen provést a předložit administrujícímu
odboru prostřednictvím podatelny poskýovatele závěrečnéÍinančnívypořádání dotace
na předepsaném formuláři, které příjemce opatří sým podpisem' a to nejpozději đo22.11 .2019
resp. do dne ukončenísmlouvy v případě čl' VII (rozhodující je datum doruěení finaněního
vypořádání dotace na podatelnu posĘrtovatele). Formulář finanění vypořádání dotace je přílohou
vyhlášení dotaěního programu nebo infoľmací o individuálních dotacích a je zveřejněn na internetu
poskýovatele v sekci Dotace http://www.kr-karlovarsky.czldotace/StranŁv/Prehled-dotace.aspx.

7.

Příjemce je povinen spoleěně s finančnímvypořádáním dotace předložit kopie veškerých dokladů
vztahujícíchse k poskytnuté dotaci. Ke každémudokladu musí bý přiložen doklad o jeho úhradě
(bankovní ýpis ěi pokladní doklad). Doklady, zejména faktury tj. úěet za provedenou práci
nebo zboží,které bylo dodáno, musejí bý označeny identifikací dotace (zkráceným ntzvem dotace
apod.). Doklad o úhradě zá|ohylditrč:í platby bez vyúětování této zalohy/di|č:i platby nelze považovat
za doklad kzźwěreěnémufinančnímuvypořádání dotace azauznatelný ýdaj.

8.

Spolu s finančnímvypořádáním dotace je příjemce povinen předložit administrujícímu odboru
vyhodnocení použitíposkýnuté dotace s popisem realizacę a zhodnocením ľealizovaných aktivit.

9.

Příjemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem, źęna projekt (akci) obdržel dotaci
od poskytovatele, a to na weboých stľánkách, pokud je mázřizeny, na propagaěních, informačních
materiálech' pokud je vydává k projektu, na pozvánkách, slovně prezentovat poskýovatele
v médiícha na tiskových konferencích pořádaných u příleŽitosti projektu, oficiálně pozlłat zástupce
posĘrtovatele na konání akce, distribuovat tiskové materiály posĘrtovatele mezi hosty apod.

Příjemce je povinen obdobným způsobem prezentovat projekt Karlovaľského kraje ,,Żivý kľaj", a to
viditelným umístěním loga projektu na propagačníchmateriálech, dále viditelným umístěním loga
na pódiu (případně v rámci videoprojekce) a při distribuci propagačních materiálů projektu (logo a
infonnace o projektu lze ziskat na www.zivyl<raj.cz). Odpodpisu smlouvy po dobu realizace
pľojektu umístípřijemce na weboqých sĺánkách, pokud je má zÍízeny,aktivní odkaz www.kľkarlovaĺsĘ.czawww.zivyl<raj.cz. Návrh způsobu propagace předloŽí příjemce poskýovateli do l0
kalendářních dnů od podpisu smlouvy k odsouhlasení (souěasně si vyzvedne tiskové mateľiály
posĘrtovatele k distńbuci). Propagaci posĘrtovatele je příjemce povinen doložit při ávěľeěném
finaněním vypořádání dotace (např. audio/video záznam, fotografie' materiály). Příjemce odpovídá
za správnost loga posĘrtovatele, pokud je uvedeno na pľopagaěních materiálech (pľavidla pľo užití
loga poskytovatele viz www.kr-karlovarsĘ.cz, odkaz KarlovarsĘ kľaj _ Poskýování symbolů
a záštit) a loga pľojektu ,,Żivy kłai* viz www.zivykľaj .cz záloźkaTourism pľofessionals."
10. Nevyčerpanéfinanění prostředĘ dotaceje příjemce povinen vľátit nejpozději do termínu předložení
závěreěného finančníhovypořádání dotace uvedeného v ěl. IV. odst. 6, a to formou bezhotovostního

převodu na úěet posĘltovatele uvedený výše. Platba bude opatřena variabilním symbolem
uvedenýmvodst.2ěl.il.

11. Příjemce je ľovněž povinen vľátit posĘrtnuté finančníprostředky na účetuvedený v odst. l0
tohoto článku, jestliže odpadne účel,na kteľý je dotace poskytována, a to do 10 pľacovních dnů
ode dne' kdy se přijemce o této skuteěnosti doní. Platba bude opatřena variabilním symbolem
uvedeným v odst. 2 čl. il.
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12. Před vľácením nevyčeľpanýchfinančních pľostředků zpět na úěet poskýovatele je přijemce
o této skutečnosti povinen informovat administrující odboi pľostřednictv
ím avíza,tteľě;e pľiloľrou
formuláře fi nančnívypořádání dotace.

13' Příjemce je povinen průběžněinfoľmovat poskýovatele o všech změnách,
které by mohly
při vymáhánízadrŽenýchnebo neopľávněně použiých pľostředků dotace zhoľšitjeho
pozici věřitele
nebo dobytnost jeho pohledávky.

je zejména povinen oznźtmit poskýovateli do 10 pracovních dnů ode dne, kdy
došlo
kudálosti, skutečnosti, které mají nebo mohou mit za náslôdek příjemcůvzánik, transŕormaci,
sloučeníěi splynutí s jiným subjektem, zrušení právnické osoby s lilvídací,zahájeniinsolvenčního

14. Příjemce

Íízeni,změnu statutárního orgánu přijemce, změnu vlastnickéĹo vztahu
dotace poskytuj e, apod.

pŕĺ3"'""kvěci,

na niž se

15' V případě, že nastanou skuteěnosti uvedené v předchozím odstavci, je příjemce povinen
zajistit
při přeměně právnické. osoby nebo jejího zrušení,aby prźlva u pouinnošti ze
śmlouvy přešly
na nástupnickou pľávnickou osobu nebo podat návrh ní ukončeńísmlouvy.
V případď ziuseĺ
pľávnické osoby s likvidací provede přijemce finančnívypořádání poskytňuté
dotace obdobně
dle odst. 6 ělánku IV. smlouvy, a to ke dni likvidace.
16' Je-li příjemce veřejným zadavatelem nebo splní příjemce definici zadavatele podle
zákona
č)' 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,ve zněnípozdějšíchpředpisů' je
povin_en postupovat
při ýběru dodavatele podle tohoto zákona.
17. Je-li přijemce plátcem daně zpřidané hodnoý, a pokud má u zdanitelných plnění
přijaých
v souvislosti s financováním daného pľoj.ektu nárok na uplatnění odpoětu aaÁe zpriaane'ľlóaŕoty
v plné výši, kľácený nebo v poměľné
ýši, nemůžeuplätnit v závěľeěném vyúčiovánĺtuto q;śi
náľoku na odpočet daně zpřidané hodnoty jako uznatelný
ýdaj/náklad.
18. Přijemce je povinen hradit nák|ady' které uplatňuje z dotace' pouze z bankovního
účtupříjemce,
kteý je uveđenv zźlhlavi smlouvy, popř. z peněžńíhotovosti převedené z tohoto bankovního účtu

do pokladny přijemce' Úhľada nákladů z jiného bankovního úětu než z tlětu příjemce,
kterýjeuveden v záhlavi smlouvy, je příqystná pouze v případě, kdy před uskutečnění'
ún uay
nákladů byly peněŽní prostředĘ dotace čijejich část bezňotóvostně prěveaeny na bankovní
účeĹ
ze kterého byla úhľada nákladů uskuteěněna. Přijemce je povinen doloŽiĺ převod peněžních
pľostředků mezi bankovními účty'

1'

2'

čHnek V.
Kontľolníustanovení

Příslušnéoľgány poskýovatele jsou oprávněny zejména v souladu se zákonem ě. 320l20ol
Sb.,
o finančníkontrole ve veřejné spľávě a o změně ňek""y"l' zákonů (zákon o finanční
kontrole),
ve zněni pozdějších předpisů' a v souladu se zákonem č,' 25512012 Sb., o kontrole (kontrol
ní řád)i,
ve znění pozdějších předpisů a dalšímiplatnými právními předpisy kontľolovat
dodľżenípodmíneĹ,
zanichž.byla dotace poskýnuta, včetně podmínek vypl1lvä3ĺcĺôhže smlouvy, a přfiemce j";;;i";;
tuto kontrolu strpět.

je

i

povinen v pruběhu trvání smlouvy, po skončeníúčinnostismlouvy, vytvářet
podmínky k provádění kontroly a umožnit kontrolu ěerpání a využiti dotace. V této
sóuvisiosti je
přijemce povinen zejménaumožnit kontrolním orgánůmnahlédňout do účetníevidence
azÁznamtl
Přijemce

poskýované službě, v případě, že je povinen účetníevidenci vést, popř. vstupovat
do
souvisejícíchprostor. Příjemce je povinen umožnit qýkon kontľoly dle odst.'l tohotä ělánku'
poskýnout potřebnou součinnost všem osobám opľávněným k pľovádění kontroly. Přijemce je
o
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povinen předložit kontľolním orgánům poskýovatele kdykoliv na vyżétdánik nahlédnutíveškeré
účetnízáznamy vztahujícíse k úěelu dotace a předmětu sm|ouvy, umožnit kontrolu souvisejících
skuteěností (dále jen ,,podklady") a sĘět i předložení veškerych účetníchzáznamű, které nemají
přímý vztah k předmětu smlouvy (např. v případě nepřímých společných nákladů);
v odůvodněných případech umoŽnit kontrolním orgánům zajištění originálních úěetníchzźlmamtl
vč. podkladů'

3.

4.

1.

Příjemce je povinen na žádost poskýovatele písemně poskýnout doplňujícíinformace, případně

doložit dalšídokumenĘi, související s plněním účeluposĘtnuté dotace.

Příjemce je v rámci qýkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto článku povinen umožnit kontrolu
a předložit kontro|ním orgánům poskýovatele k nahlédnutí veškeľépľůkaznéúčetníztnnamy
ýkajícíse daného účelua poskýnuté dotace.

článeľvl.
DůsledĘ poľušenípovinností příjemce
V případě, že příjemce nesplní některou ze sých povinností stanovených v odst. 3, 4,8,9, 12,13,
14, 15, l8 čl.IV., popř. porušíjinou povinnost nepeněŽité povahy vyplývající ztéto smlouvy,

nespoěívajícívšak v neopľávněném použití prostředků dle odst. 2 tohoto článku, považuje se toto
jednání za poľušeníľozpočtovékázně ve smyslu ustanovení s 22 RPÚR. Příjemce je v tomto
případě povinen provést v souladu s ustanovenim$ 22RPÚR odvod za porušení rozpoětové kázně
ve qýši 5 % (slovy: pět procent) poskytnuých finančníchpľostředků, dle této smlouvy, do rozpočtu
posĘrtovatele.

2.

Vpřípadě, že příjemce neprokáže způsobem stanoveným včl. IV. odst. 1, 2,5,6,7,16 pouŹití
finaněních pľostředků v souladu s ěl. IV. odst. 2, popř. použije poskýnuté prostředĘ, případně
jejich část, kjinému úěelu' než je uvedeno v článku IV. odst. l této smlouvy, povaŽují
se týo pľostředky, případně jejich ěást, za prostředky neoprávněně pouŽité ve smyslu ustanovení
$ 22 RPÚR. Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovenim $ 22 RPÚR
odvod za porušení ľozpoětové kázně do rozpočtu posĘrtovatele.

3.

4.

Vpřípadě, že přfiemoe nesplní některou ze sých povinností stanovených včl. IV. odst. 10,

11

této smlouvy, považuje se toto jednání za zadržęni peněžníchpľostředků ve smyslu ustanovení $
22 RPÚR. Příjemce je v tomto případě povinen pľovéstv souladu s ustanovenim $ 22 RPÚR odvod
za porušení ľozpočtovékázně do rozpočtu poskýovatele.

Veškeréplatby v důsledku poľušenípovinností příjemce pľovede příjemce foľmou bezhotovostního
převodu na úěet poskýovatele uvedený ýše a opatří je variabilním symbolem a specificĘm
symbolem a písemně informuje poskýovatele o vľácení peněŽních prostředků na jeho účet.

čl vĺĺ.

1.

Ukončenísmlouvy
Smlouvu lze ukončit na základě písemnédohody smluvních stran nebo qýpovědí.

2,

Kterákoli smluvní stľana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhrita ěiní 1 měsíc a zač,iná běžet 1 . dnem následujícím po dni doľuěení ýpovědi dľuhé
smluvní straně. V případě pochybností se má zato, że výpověd' byla doručena 5. pracovním dnem
od jejího odeslání. Ve ýpovědní lhůtě můŽe poskýovatel zastavit poskýnutí dotace.

3.

V případě ukončenísmlouvy dle výše uvedených odstavců tohoto ělánku, je příjemce povinen
provést finančnívypořádání posĘrtnuté dotace obdobně pođleodst. 6 článku IV. smlouvy,
a to ke dni ukončenísmlouvy.
článek VIII.
Veřejná podpoľa
strárlka 5
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1.

Podpora poskýnutá dle smlouvy byla smluvními stľanami vyhodnocenajako opatření nezakládající
veřejnou podporu podle čl. l07 odst. 1 Smlouvy o fungování evľopskéunie (dříve čl. 87 odst. l

o

zalożeni Evropského společenství, když však příjemce výslovně bere na vědomí,
se spoleěným trhem
v případě, že by se jednalo o veřejnou podporu, je toliko Komise (ES). Komise (ES) je opľávněna
uložit příjemci podpory navrácení veřejné podpory, spolu s příslušným úľokem.Příjemce podpory
podpisem této smlouvy stvrzuje, Źebyl s touto skutečností seznámen.

Smlouvy

že kompetentním orgánem k posouzení slučitelnosti posĘltnuté podpory

2.

Příjemce podpory dle této smlouvy se zavazuje vľátit posĘrtovateli bez zbytečného odkladu
poskytnutou podpoľu včetně úľokůpodle Nařízení komise v případě, že se jeho pľohlášení
vpředchozím odstavci uvedené prokáżejako nepravdivé, či pokud Komise (ES) rozhodne podle
přímo aplikovatelného pľávního předpisul bud'o vrácení podpory, prozatímním navrácení podpory
nebo o pozastavení podpory.

článek IX.

1.

Zá.ľéľeční
ustanovení
Na poskytnutí dotace není právní nárok. V případě dlouhodobých činnostínebo opakovaných akcí
nevzniká uzavřením smlouvy automaticĘ nárok na posĘrtnutí dotace v následujících letech.

2.

Příjemce je povinen bezzbýeěného prodlení písemně infoľmovat ađministrujícíodbor o jakékoliv
změně v údajíchuvedených 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 zźnazný předpis nestanoví jinak' řídíse vztahy dle smlouvy
příslušnými ustanoveními zákonů č,. 500/Ż004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
a ě.89l20l2 Sb., občansĘ zźtkonik, ve znění pozdějšíchpředpisů'

4.

Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, znicllž,2 obdľŹí poskýovatel a

5.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluwích stran'

6.

Smlouva nabývá riěinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č,. 340lŻ0l5 Sb., o
zvláštních podmínkách úěinnosti někteqých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registľu smluv
(zákon o ľegistru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění
smlouvy v ľegistľu smluv pľovede poskýovatel' Kontakt na doruěení oznámenío vkladu smluvním
protistľanám je uveden v záhlaví smlouvy u příjemce.

7.

V případě, že se některá ustanovení smlouvy

l

příjemce.

stanou neplatnými nebo neúěinnými, zůstává platnost
a účinnostiostatních ustanovení smlouvy zachována. Smluvní stľany se zavazují nahľadit takto
neplatná nebo neúčinnáustanovení ustanoveními jejich povaze nejbližšímis přihlédnutím k vůli
smluvních stran dle předmětu smlouvy.

lNařízení Rady (ES) č.65911999 ze dne22.břema 1999, kteým se stanoví pľováděcí pravidla k článku 93

Smlouvy o ES

Strátlka 6

z7

8.

o posĘrtnutí dotace a uzavření veřejnopľávní smlouvy rozhodla v souladu s ustanovením $ 59 odst.
z pĺsm. a) zétkona č). l2gl2o}O Sb.' o kajích (krajské zÍízení),ve znění pozdějších předpisů, Rada
Kaľlovarského kraje usnesením ě. RK 407l04ll9 ze dne 8. 4.2019.
Karlovy Vary
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