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na ľealizaci projektu

,,Modernizace infľastruktury SŠIogistické"
kterou nížeuvedené dne, měsíce a roku uzavřely:

Kaľlovaľský kľaj
Sídlo:

IČo:
DIC:
Zastoupený:
Bankovní spojení:

Závodní 353/88,360 06 Karlovy Vary
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Ing' Jaroslav Bradáč, člen Rady Karlovarského kraje

Čísloúčtu:
(dále jen,,poskýovatel")
a

Střední škola logistická Dalovice, příspěvková oľganizace
Sídlo:
Hlavní 114129,362 63 Dalovice
IČo:
00574384
Zastoupený:
Mgr. Vlastimír Sunek, ředitel školy
Bankovní spojení:
Čísloúčtu:
(dále jen,,příjemce")

článeľI.

Obecné ustanovení
Ve smyslu zákona č,' l29lŻ000 Sb., o kľajích (kľajské zÍízení),ve znění pozdějších předpisů a zttkona
č,. Ż50/2000 Sb., o ľozpočtoýchpravidlech územníchrozpoětů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,ztlkon o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů")poskytuje poskýovatel příjemci dotaci na
úěel uvedený v ěl. II. této smlouvy.

Clánek II.
Výše dotace a její účel
Poskýovatel se touto smlouvou zavazuje poskýnout příjemci dotaci ve výši 219.000 Kč (slovy:
dvěstědevatenáctisíc koľun českých), a to investÍčnŕdotaci ve qýši 219.000 Kč na úhľadu
způsobilých rnýdajů ľealizace pľojektu ,,Modeľnizace infľastruktury SS logĺstické" (dále také
,,projekt" nebo ,'akce") financovaného v rámci Integrovaného regionálního opeľaěního pľogľamu (dále
jen,,progľam"). Přijemce tuto dotaci přijímá.

Clánek III.
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude příjemci poskytnuta jednorázově do 21 kalendářních dnů po uzavření této smlouvY, a to
formou bezhotovostního převodu na bankovní úěet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy
(investiění dotace: variabilní symbol:
specifický symbol:

článek IV.
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l.

Zál<ladní povi n nostĺ p říj emce
Příjemce je povinen použítdotaci maximálně hospodárným způsobem a výhľadně k úěelu
uvedenému v čl. II. této smlouvy. Tyto pľostředky nesmí poskýnout jiným pľávnickým nebo
ýzickým osobám, pokud nejde o lihrady spojené s realizací akce, na kteľou byly pośkytnuty.
Poskýnuté finančnípľostředky nelze pouźítna jiné účely.

!

2.

Účetní operace souvisejícís pľojektem musí b;it odděteně identifikovatelné od ostatních účetních
operací s projektem nesouvisejících.Přijemce je povinen vést oddělenou evidenci s vazbou ke
konkrétnímuprojektu. To znamená, že projekt musí b;it účtovánodděleně od ostatních aktivit
příjemce (např. na zvláštním účetnímstředisku).

3.

Příjemceje povinen (po ukončeníprojektu, pokud pľojekt nebyl realizován nebo do dne ukončení
smlouvy v případě ěl. VII.) bez zbyteč,ného odkladu provést a předložit odboru školství, mládeŽe
a těloýchovy Krajského úřadu Kaľlovarského kraje (dále jen
odbor") závěreč,né
vyúčtovánídotace. Příjemce při vyúčtovánídotace předloží kopie',příslušný
a k nahlédnutí téżoriginály
veškeých účetníchdokladů (např. faktury a bankovní výpisy), které se k použitíposkýtnuté
dotace vztahují a prokazují skutečnénáklady, kteľépříjemce na realizaci pľojektu vynaloŽil.
originály účetníchdokladů budou opatřeny razítkem příslušnéhoodboru a podpisem k tomu
oprávněné osoby' Zálohová faktura se nepovaŽuje za podklad k závěrečnému vyúčtování.

4.

Nevyěerpané finanění prostředky je příjemce povinen vrátit do 30 dnů po skončenípľojektu
formou bezhotovostního převodu na úěet poskýovatele č
investiční dotace: vaľiabilnísymbol:

5.

specifický symbol:

,

Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finančnípľostředky na účetposkytovatele uvedený
v zźlhlavísmlouvy, jestliže zanikne účel,na kteĘŕ je dotace poskytována' a to do l5 dnů ode dné,
kdy se příjemce o této skutečnosti dozví'

Pokud nebudou při kontrole závěrečnéhovyúčtováníŘĺdĺcímorgánem projektu uznány celkové
uznatelné náklady v plné výši a dojde-li v důsledku přepoětu k jejich snížení,pak je příjemce
povinen poskýovateli vľátit částku odpovídajícírozdílu celkoqých odhadovaných způsobilých
nákladů a celkoých uznaných nákladů formou bezhotovostního převodu na účetposkýovatele
č,
investičnídotace: vaľiabilnísymbol:
specifický symbol:
6

Spolu s vyúčtovánímdotace je přijemce povinen předložit příslušnémuodboru vyhodnocení
použitídotace. Nedílnou součástí vyúětování dotace je závěľeěná zpráva s popisem realizace
a zhodnocením projektu (dosaŽené a nedosaženécíle).

7

Příjemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem, že obdržel dotaci (např. na webových
stľánkách, pokud je má zÍízeny, na propagaěních, informačníchmateriálech, pokud je vyd'itvá
k projektu' na kteý se dotace poskytuje, apod'). V případě použitíloga poskytovatele odpovídá
příjemce za správnost použitíloga. Pravidla pľo użitíloga poskýovatele viz www'kr_
karlovarsky.cz, odkaz Karlovarský kraj - Poskytování symbolů a záštit'

článeľV.
Ustanovení o kontľole
V souladu se zákonem č). Ż55lŻ0lŻ Sb., o kontrole (kontrolní řád)' ve znění pozdějších předpisů je
poskýovatel dotace opľávněn kontrolovat dodrženípodmínek, za kteqých byla dotace poskytnuta.
Tuto kontľolu vykonávají pověření zaměstnanci a ělenové příslušných kontľolních oľgánů
poskýovatele.
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Příjemce je povinen v rámci výkonu kontrolní činnosti dle odst. l tohoto ělánku předložit
kontrolním orgánům poskýovatele k nahlédnutí oľiginály všech účetníchdokladů ýkajícíchse

dané akce.

l.

Clánek VI.
l'
Důstedky poľušenípovinností příjemce
JestliŽe příjemce, kteý je příspěvkovou organizací Kaľlovarského kraje, nesplní některou ze svých
povinností stanovených v čl. IV.' považuje se toto jednání za porušení rozpočtovékánně ve smyslu
ustanovení $ 28 zákona o ľozpočtových pľavidlech územníchrozpočtů.

2.

V případě ukončení smlouvy dle čl. VII. provede příjemce odvod do ľozpočtu poskytovatele ve

3.

Veškeré platby jako důsledky porušenízávazkű provede příjemce foľmou bezhotovostního

výši stanovené poskytovatelem.
převodu na účetposkytovate le

č,.

CI.

VII.

Ukončenísmlouvy
Smlouvu lze zrušit na základě písemné dohody smluvních stľan nebo výpovědí

2.

Kteľákoli smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí30 kalendářních dní a poěíná běžet 1. dnem následujícímpo dni doručení
výpovědi dľuhésmluvní straně. V případě pochybností se má za to, że výpověd' byla doručena
5. dnem od jejího odeslání.

Clánek VIII.

Závérečná, ustanovení
Příjemce je povinen bez zbyteč,néhopľodlení písemně informovat příslušný odboľ o jakékoliv
změně v údajíchuvedených ve smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech' kteľémají
nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle této smlouvy, a to nejpozději do 10
pracovních dnů ode dne, kdy tato zména nastala.

Ż. Tato smlouva

můžeb;ýt měněna nebo doplněna jen formou písemných vzestupně ěíslovaných

dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

3.

Příjemce dále prohlašuje,Źeje si vědom následků vzniklých uvedením nepľavdiqých ridajů, které
by vedly k neoprávněnému ěerpání dotace.

4.

Pokud tato smlouva či zvláštníobecně závazný pľávní předpis nestanoví jinak, řídíse vztahy dle
této smlouvy příslušnými ustanoveními zźlkona č,. 500lŻ004 Sb., spľávní řád, ve znění pozdějších
předpisů a č,' 891201Ż Sb., oběanský zźlkoník,ve znění pozdějších předpisů.

5.

Tato smlouvanabývá platnosti podpisem opľávněných zástupců smluvních Stľan a úěinnosti dnem
uveřejnění v Registľu smluv dle zákona č,. 34012015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o ľegistru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějšíchpředpisů. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichż poskýovatel obdľŽí

dva a příjemce jeden.

6'

obě smluvní stľany prohlašují,Že smlouva byla sepsána nazźkladépravdivých ridajů, podle jejich
svobodné a váżné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoručnípodpisy.

7. o

poskynutí dotace a uzavŕení veřejnoprávní smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Karlovaľského
43lĺ1Żll8 ze dne 13.12.2018'

kraje usnesením č. ZK
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8.

Poskytovatel a příjemce se dohodli, Že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede poskytoval

t,1^

kontakt na doručeníoznámení o vkladu smluvní protistľaně: 95ygŻvj (identifikátoi datove
schránky přijemce).

-06Karlovy Vary dne .. 0 3
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Střední škola losisti

přĺspěvkovIo

ľ

Za správnost:
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