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o POSKYTNUTÍ DOTACE ZRoZPoČľuKARLoVARSKÉHo KRAJE
(dále jen,,smlouva")

Smluvní strany:

KarlovaľsĘ kľaj

Adresa sídla:
Identifikaění ěíslo:
DIČ:
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Ev.

70891 168

c270891168
člen ľady

ěísloričt

Československá obchodní banka, a.s.
čísloúětu
Česká spořitelna, a.s.
ěíslo úětu
PPF banka, a.s.
čísloúětu
siqbxt2
životníhopľostředí a zemědělství

(dále jen,,posĘrtovatel")
a

osTRovsKÝ MłcÍK, z. s.

sídla:
ěíslo:
Pľávní forma:
Zastoupený:
Adresa

Identiťrkační

27006956
Spolek

Registľace ve veřejném

Ęstříku:
ěíslo úěfu:

Kľajslcý soud v Plzni, oddíl L, vložka 436a

Bankovníspojení: československáobóhodníbanka,a.s.
E-mail:
Není plátce DPH.
(dále jen,,příjemce")
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č.: l{K-S'l íô27 I

Lisýpřll.:
Zźwodĺi353/88, 360 06 Karlovy Yary _ Dvory

Komeľění banka, a.s.

Ađministrující
odbor:
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Et]'1l31 ĺ B?T

Zastoupený:
Bankovní spojení:

Datová schľánka:

Kaľlovarský kĺaj KľajsĘ uřad
Celltrální oodatelna

číslojednacĺ:

Došlo: 7.5.20ĺ9
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článek I.

l

1.

2.

V

obecné ustanovení

souladu se zákony č,. lŻ9lŻ000 Sb., o krajích (krajské zÍízení\,ve znění pozdějších předpisů,

ač.250lŻOO0 sb., oľozpočtoýchpľavidlech územních ľozpočtů,ve znění pozdějších předpisů
(dále také ,,RPÚR") a v souladu s Programem pro poskýování dotací zrozpoćtls Karlovaľského
kraje na podporu ochrany životního pľostředí a environmentální výchovy' vzdělání a osvěty (dále
jen ,,dotaění progľam") posĘltovatel posĘrtuje příjemci dotaci na úěel uvedený v ělánku
II' smlouvy a přijemce tuto dotaci přijímá.

Clánek tr.
její
Výše dotace'
účela údaje o dotacĺ
PosĘrtovatel poskytuje příjemci dotaci z rozpoětu posĘrtovatele v kalendářním roce' ve qýši
a na úěel podle údajůuvedených v odstavci 2. tohoto článku. Výše dotace můžeb;ft snížena
s ohledem na maximální přípustnou ýši podpory v režimu de minimis a to dle aktuálního stavu
v registru podpor de minimis v den podpisu smlouvy.
Úĺaje

o dotaci:
Dotace se poskytuje v kalendářním roce:
2019
Dotace se poskytuje ve ýši:
52880,67 Kě
(Slovy: padesát dva tisíc osm set osmdesát korun ěesĘch a šedesát sedm haléřů)
Dotace se posĘrtuje na účel:
provoz zácbĺanĺéstanice a odchytové
služby, transfery zsĺíÍat,ošetření a náslędná péěe, krmivo, stelivo, propagaění materiály
Platba dotace bude opatřena vaľiabilním symbolem:

čtánek trI.
Způsob posĘtnutí dotace

1.

Dotace bude příjemci poukázána jednoľŁově do 21 kalendářních dnů od uzavření smlouvy'
a to formou bezhotovostního převodu na bankovní úěet příjemce uvedený výše v smlouvě. Platba
bude opatřena variabilním symbolem uvedeným v odstavci 2. ěl.L

Ż,

Dotace je poskýována formou zálohy s povinností následného vyriětování'

1.

článek IV.
ZíkJadnípovinnosti příjemce
Příjemce je povinen řídit se Pľavidly pro příjem a hodnoceni Źädostí,poskytnutí a finanční
vypořádání dotace zľozpočtu Karlovaľského kraje programu uvedeným v odst' 1 ěl. I schválenými
Radou Kaľlovarského kľaje usnesením éíslo1471/12/18 ze dne 17. I2' 2018, zveřejněnými na
úřední desce poskytovatele a touto smlouvou.

Ż. Příjemce je povinen použítposĘrtnuté finanění prostředĘ

maximálně hospodámým způsobem'

Přijemce je povinen použítposkýnuté finančníprostředĘ qýhradně k účeluuvedenému v ělánku
II' smlouvy a v souladu se specif,rkací uvedenou v předchozím odstavci tohoto ělánku. Příjemce Ęrto

prostředky nesmí posĘrtnout jiným právnicĘým nebo fuzicĘm osobám (pokud nejde o úhľady
spojené s realizací úěęlu, na kteqý byly poskytnuty). Dále přijemce Ęrto pľostředky nesmí poużit
na dary, pohoštění,mzdy pľacovníkůnebo funkcionářů přijemce ěi příjemce samotného, penále,
úroky z úvěrů,náhrady škod, pojistné, pokuty, úhľady dluhu apod.

je

3.

Příjemce

4.

Pokud příjemce vede účetnictvínebo daňovou evidenci musí bý účetníopeľace související
s posĘrtnutou dotací odděleně identifikovatelné od ostatních úěetníchopeľací v účetnictví

povinen vyěerpat posĘrtnuté finanění prostředĘ nejpozději do dne předložení

závěrečného finančního vypořádaní dotace.
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nebo daňové evidenci příjemce. To znamená, že űč,etníopeľace související s dotací musí
být úětovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (např' na zvláštním účetnímstředisku).

5.

Příjemce je dále povinen pouŽít finančníprostředĘ na úěel dotace uvedený v ěl.

6.

Dotace podléhá finaněnímu vypořádání' Přijemce je povinen provést a předložit administrujícímu

7.

il

odstavci 2.

ođborupľostřednictvím podatelny posĘrtovatele závěľečnéľrnanění vypořádání dotace
na předepsaném formuláři, kteľépříjemce opatří svým podpisem' a to nejpozději do Ż2.ll .2019
resp. do dne ukončenísmlouvy v případě čl. Vil (ľozhodujícíje datum doľuěení finaněního
vypořádání dotace na podatelnu posĘrtovatele). Formulář finanění vypořádání dotace je přílohou
vyhlášení dotačního progľamu nebo informací o individuálních dotacích a je zveřejněn na internetu
posĘltovatele v sekci Dotace http://www.k-karlovarsĘv.c/dotaceiStrankylPrehled-dotace.aspx.

Příjemce je povinen spoleěně s finančnímvypořádáním dotace předložit kopie veškerých 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 pľáci
nebo zbożí,které byĺo dodáno, musejí bý označeny identifikací dotace (zkráceným názvem dotace
apod.). Doklad o úhradě záiohyldilč,i platby bez vytiětování této zźiohyldílěíplatby nelze považovat
za doklad k závěrečnému finaněnímu vypořádání dotace azauznatelný výdaj.

8.

Spolu s finaněním vypořádáním dotace je příjemce povinen předložit administrujícímu odboru
vyhodnocení použitíposĘrtnuté dotace s popisem rea|izace a zhodnocenímrca|izovaných aktivit.

9.

Přfiemce

je

povinen zveřejnit vhodným způsobem, że na projekt (akci) obdržel dotaci

od posĘltovatele' ato na weboqých stránkách' pokud je mázŕizeny,na propagaěních, informaěních

materiálech, pokud je vydává k projektu' na pozvánkách, slovně pľezentovat posĘrtovatele
v médiícha na tiskoých konferencích pořádaných u příležitosti projektu, oficiálně pomatzástupce
posĘrtovatelę na konání akce, distńbuovat tiskové materiály posĘrtovatele mezihosty apod.
Přijemce je povinen obdobným způsobem prezentovat pľojekt Karlovaľského kľaje ,,Żirý kľaj", a to
viditelným umístěním loga pľojektu na propagaěních materiálech, dále viditelným umístěním loga
na pódiu (případně v rámci videoprojekce) a při distribuci pľopagaěních mateľiálů pľojektu (logo a
informace o projektu lze ziskat na www.zivykraj'cz). odpođpisusmlouvy po dobu reaIizace
projektu umístípříjemce na weboqých stránkách, pokudje má ňízeny, aktivní odkaz www.krkarlovarsĘ .cz awww .zivykraj.cz. Návrh způsobu pľopagace předloží příjemce posĘrtovateli do 1 0
kalendářních dnů od podpisu smlouvy k odsouhlasení (současně si vyzvedne tiskové mateľiály
posĘrtovatele k đistribuci). Propagaci posĘrtovatele je příjemce povinen doložit při závěreěném
finaněním vypořádání dotace (např. audio/video záznam, fotografie, materiály)' Příjemce odpovídá
za správnost loga posĘrtovatele, pokud je uvedeno na pľopagaěních materiálech (pravidla pľo užití
loga posĘrtovatele viz www.kr-kaľlovarsĘ 'cz, odkaz KaľlovarsĘý kraj _ Poslqrtování symbolů
a záśtit) a loga pľojektu ,,Żiu5, kraj* viz www.zivykr aj.cz záůoŹka Tourism professionals...
10. NevyčerpanéfinančníprostředĘ dotaceje příjemce povinen vrátit nejpozději do termínu předložení
závěrečného finančníhovypořádání dotace uvedeného v ěl. IV. odst. 6, a to formou bezhotovostního

převodu na úěet posĘrtovatele uvedený
uvedeným v odst. 2 ěl'IJ

ýše. Platba

bude opatřena vaľiabilním symbolem

11. Příjemce je rovněž povinen vľátit poskýnuté finanění pľostředky na úěet uvedený v odst. 10
tohoto ělánku, jestliže odpađne účel,na který je dotace poskytována, a to do 10 pracovních dnů
ode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti dozví. Platba bude opatřena variabilním symbolem
uvedeným v odst. 2 č)l.Il.
12. Před vrácením nevyčeľpanýchÍinančníchprostředků zpět na úěet poskýovatele je příjemce
o této skutečnosti povinen informovat administrující odbor prostřednictvim aviza, které je přílohou
foľmuláře finanění vypořádání dotace.
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13. Příjemce je povinen průběžněinformovat poskýovatele o všech změnách, které by mohly
při vymáhánízadrźenýchnebo neopľávněně pouŽiých prostředků dotace zhoľšitjeho pozičivěřiteie
nebo dobytnost jeho pohledávĘ.
14. Příjemce je zejména povinen oznélmit posĘrtovateli

do l0 pracovních dnů ode dne, kdy došlo
kudálosti, skutečnosti, které mají nebo mohou mít za náslÁdek příjemcůvzánik, transŕormaci,
sloučeníěi splynutí s jiným subjektem, zrušení právnické osoby s fiĹvidací, zahź$eníinsolveněního
ŕízeni,změnu statutrárního orgánu přijemce, změnu vlastnickéĹo vztahu příjemce k věci, na niž
se
dotace poskytuje, apod.

15.

V případě, že nastanou skuteěnosti uvedené v předchozím odstavci, je přiiemce povinen zajistit
připřeměně pľávnické osoby nebo jejího zľušení,aby práva u pouinnošti ze smlouvy přešly
na nástupnickou právnickou osobu nebo podat návrh na ukončeńísmlouvy. V přípađězrušení
právnické osoby s likvidací pľovede příjemce finanění vypořádání posýňuté áotäce obdobně
dle odst. 6 ělánku [V. smlouvy' a to ke dni likvidace'

16.

JeJi přijemce veřejným
č)' 134/Ż016 Sb', o zadávání

při

zadavatelem nebo splní příjemce definici zadavatele podle zákona
veřejnýchzakźaek,ve zněnipozdějších předpisů, je povinen postupovat

ýběru dodavatele podle tohoto

z.źlkona'

17. Je-li příjemce plátcem daně zpřidané hodnoý, a pokud má u zdanitelných plnění přijatých
v souvislosti s financováním daného pľojektu nárok na uplatnění odpoětu daně zprĺoane'nóanoty
v plné qýši, krácený nebo v poměrné výši, nemůžeuplátnit v zátv€rečném vyúčiovánítuto
\.ýśi
náľoku na odpoěet daně z přidané hodnoĘ jako uznatelný výdaj/náklad.
18. Příjemce je povinen hradit náklady, kteľé uplatňuje z dotace' pouze z bankovního úětu příjemce,
kteý je uveden v záhlaví smlouvy, popř. z peněžníhotovosti převedené z tohoto bankovního ílětu

do pokladny příjemce. Uhrada nákladů z jiného bankovního úětu než z űětu příjemce,
kteýjeuveden v záhlaví smlouvy, je přípustĺlá pouze v případě, kdy před uskuteěnění. úĺrudy
nákladů byly peněžnípľostředĘ dotace čijejich ěást bezhotôvostně prävedeny na bankovní úěei,
ze kteľého byla úhľada nákladů uskutečněna. Příjemce je povinen doložiípřevod peněžních
prostředků mezi bankovními úěty.

čhnekV.

1.

Kontrolní ustanovení
Příslušnéorgány .oosĘĺtovatele jsou oprávněny zejména v souladu se zákonem ě. 32012001 sb.,
o finanění kontľole ve veřejné spľávě a o změně někteých zákonů (zákon o finančníkontľole),
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem ě. 255/2012 Sb., o kontľole (kontrol ni řádj,

ve znění pozdějších předpisů a dalšímiplatnými pľávními předpisy kontrolovat dodržení podmíneĹ,

zanichž, byla dotace posĘrtnuta, včetně podmínek vyplývajícíóh ze smlouvy, a přijemce je povinen
tuto kontrolu stľpět.

2.

je

i

Přijemce
povinen v pruběhu trvání smlouvy, po skoněení úěinnosti smlouvy, vytvářet
podmínky k pľovádění kontľoly a umožnit kontrolu ěeľpání a vYňiti dotace' V této sôuvisiosti je
příjemce povinen zejména umoŽnit kontrolním orgánůń nahlédnout do účetníevidence azÍlznamil

službě' v případě, že je povinen účetníevidenci vést, popř. vstupovat do
souvisejícíchprostor. Příjemce je povinen umoŽnit qýkon kontľoly dle odst.'1 tohotä článku,
poslcytnout potřebnou souěinnost všem osobám oprávněným k provedcnĺ kontľoly. Příjemce jé
povinen předložit kontrolním orgánům poskýovatele kdykoliv ia vyžźńáni k nahlédnutíveškeré
účetnízámamy vztahujícíse k účeludotace a předmětu smlouvy, umožnit kontrolu souvisejících
skutečnosti (dále jen ,,podklady") a sĘět i předložení veškeýcĹ účetníchzÍlmamil, které n-emají
o poskýované
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přímý vztah

k

předmětu smlouvy (např. v případě nepřímých spoleěných nákladů);

v odůvodněných případech umožnit kontrolním oľgánům zajištění originálních úěetníchzźpnamtl
vě. podkladů'

3.

Příjemce je povinen na ädost poskýovatele písemně posĘrtnout doplňujícíinformace, případně
doložit dalšídokumenty, související s plněním riěelu poskýnuté dotace.

4.

Příjemce je v rámci ýkonu kontrolní ěinnosti dle odst. l tohoto ělánku povinen umožnit kontrolu
a předložit kontľolním orgánům poskytovatele k nahlédnutí veškeré prukazné úěetní zźanamy
ýkajícíse daného úěelu a posĘrtnuté dotace.

1.

článekVI.
DůsledĘ poľušenífiovĺnnostípříjemce

V případě, že příjemce nesplní některou ze sqých povinností stanovených v odst. 3, 4, 8, 9, 12, 13,
14, 15,l8 ěl.IV.' popř. porušíjinou povinnost nepeněŽité povahy vyplývajícíz této smlouvy,

nespoěívajícívšak v neopľávněném pouŽití prostředků dle odst. 2 tohoto ělánku' povaŽuje se toto
je v tomto
iednaní zá porušení ľozioětové käině ve smyslu ustanovení $ 22 RPÚR. Příjemce
případě povinen provést v souladu s ustanovením $ 22 RPUR odvod za porušení rozpoětové kázně
ve vyši 5 % (slovy: pět procent) poskytnutych finaněních prostředků, dle této smlouvy' do ľozpočtu
posĘrtovatele.

Ż.

Vpřípadě, že příjemce neprokĺĺžezpůsobem stanoveným věl. tV. odst. 1, 2,5,6,7, |6 pouŹiti
finančních prostředků v souladu s ěl. tV. odst. 2, popř. použije posĘrtnuté prostředĘ, případně
jejich ěást, kjinému účelu,neż je uvedeno v článku IV. odst. l této smlouvy, považují
se týo prostředĘ, případně jejich éást, za prostředĘ neoprávněně použitéve smyslu usPl.]:ľ
$ 22 RPÚR. Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu S ustanovenim $ 22 RPUR
odvod za porušení ľozpoětové kázně do rozpoětu posĘrtovatele.

3.

Vpřípadě' že příjemce nesplní někteľou ze sých povinností stanovených věl. IV. odst. 10, 11
této smlouvy, považuje se toto jednání za zadrżeni peněžních prostředků ve smyslu ustanovení $
22 RPÚR. ľrł3ä.n.".1"u tomto případě povinen pľovéstv soulađus ustanovením $ 22RPÚR odvod
za porušení ľozpoětové kázné do rozpočtu posĘrtovatele.

4.

Veškęré platby v drisledku porušení povinností příjemce provede příjemce formou beďlotovostního

převodu na účetposĘrtovatele uvedený vyše a opatří je variabilním symbolem a specificlcým
symbolem a písemně informuje poskýovatelę o vľácení peněžníchpľostředků na jeho úěet.

čl vlr.

1.

Ukončenísmlouvy
Smlouvu lze ukoněit na zakladě písemné dohody smluvních stran nebo ýpovědí.

Ż.

Kterákoli smluvní stľana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí1 měsíc azaéínáběžetl. dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé
smluvní straně. V případě pochybností se má zato, że uýpověd'byla doľučena 5. pracovním dnem
od jejího odeslání. Ve qýpovědní lhůtě můŽe posĘrtovatel zastavit posĘrtnutí dotace.

3.

V případě ukončenísmlouvy dle výše uvedených odstavců tohoto článku, je příjemce povinen
provést finanění vypořádání posĘitnuté dotace obdobně podle odst. 6 ělánku IV. smlouvy,
a to ke dni ukončenísmlouvy.

1.

článek VItr.
Veřejná podpoľa

Podpora posĘrtnutá dle smlouvy byla smluvními stranami vyhodnocenajako opatření nezakládající
veřejnou podpoľu podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování evľopskéunie (dříve ěl. 87 odst. 1

Smlouvy

o

zalożeni Evľopského společenstvi, když však příjemce qýslovně bere na vědomí,
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že kompetentním orgánem k posouzení slučitelnosti posĘrtnuté podpory se spoleěným tľhem
v případě, že by se jednalo o veřejnou podporu, je toliko Komise (ES). Komise (Es) je oprávněna
uložit příjemci podpory navrácení veřejné podpory, spolu s příslušným úrokem' Příjemce podpory
podpisem této smlouvy stvľzuje, żebyl s touto skutečností semámen.

2.

1.

Příjemce podpory dle této smlouvy se zavazuje vrátit posĘrtovateli bez zb7ĺtećnéhoodkladu
poskýnutou podpoľu věetně úľokůpodle Nařízení komise v případě, že se jeho pľohlášení
v předchozím odstavci uvedené prokáže jako nepravdivé, či pokud Komise (ES) rozhodne podle
přímo aplikovatelného právního předpisul bud'o vrácení podpory, prozatímnímnavrácení podpory
nebo o pozastavení podpory'

čhnek IX.
Zívěreóná ustanovení
Na posĘrtnutí dotace není pľávní nárok. V případě dlouhodobých činnostínebo opakovaných akcí
nevzniká uzavřením smlouvy automaticĘý nárok na posĘrĹnutí dotace v následujících letech.

2.

Příjemce je povinen bezzbyteěného pľodlenípísemně informovat administĘící odbor 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 ěi zvláštní obecně zźtvazný předpis nestanoví jinak, řídíse vztahy dle smlouvy
příslušnými ustanoveními zákonů ě. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
a ě.89lŻ0I2 Sb., oběansĘ zákoník, ve znění pozdějšíchpředpisů.

4.

Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních,

5.

Smlouva nabýváplatnosti dnem podpisu smlu.tmích stran.

znichŹ2 obdrźíposĘtovatel a 1 přijemce'

6.

Smlouva nabývá účinnostidnem zveřejnění v registru smluv dle zĺkona ě' 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách riěinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění
smlouvy v registru smluv pľovede posĘrtovatel. Kontakt na doruěení oznámení o vkladu smluvním
protistranám je uveden v záb|aví smlouvy u přijemce'

7

V případě, Že se některá ustanovení smlouvy

stanou neplatnými nebo neúčinnými,zůstává platnost
a úěinnosti ostatních ustanovení smlouvy zachována. Smluvní strany se zavazují nahľadit takto
neplatná nebo neriěinná ustanovení ustanovenímijejich povaze nejbližšímis přihlédnutím k vůli
smluvních stran dle předmětu smlouvy.

lNďízení Rady (ES) č,.659/1999 ze dne Z2.bŤema 1999, kte4ým
se stanoví prováděcí pravidla k článku 93
Sľrlouvy o ES
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8.

o posĘftnutí dotace auzavŕeníveřejnoprávní smlouvy ľoźlodlavsouladu s ustanovením $ 59 ođst.
2 písm. a) zákona č,. |29/2000 Sb., o krajích (kľajskézÍizení), ve mění pozdějších předpisri' Rada
Karlovarského kraje usnesením č. RK 407 /04/ 19 zę dne 8. 4. 2019.
Karlovy Vary
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