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o POSKYTNUTÍ DOTACE ZRoZPoČľuKARLOVARSKÉHo KRAJE
(dále jen

',Smlouvao')

Smluvní strany:

KaľlovaľsĘkľaj

Adresa sídla:
Identifikační ěíslo:

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary _ Dvory

DIČ:
Zastoupený:

c270891168

Bankovní spojení:

70891 168

ľadnípro oblast životníhoprostředí, zemědělství

a eneľgetiky

Komerčníbanka, a.s.

ěísloúětu:

Komerění banka, a.s.

případně dalšíúčty:

čísloúčt

Československá obchodní banka, a's.

ěísloúětu

Česká spořitelna, a.s.
ěíslo úětu:

PPF banka, a.s.
Datová schránka:

Administrující odbor:

čísloúětu

siqbxt2
odbor Životního prostředí

a

zemědělství

(dále jen,,poskýovatel")
a

obec Bražec

sídla:
ěíslo:
DIČ:
Právní forma:
Zastoupený:
Adľesa
Identifikaění

BraŽec 37,364 71 BľaŹec

04498682
CZO44}8682
obec
starostka

Registrace ve veřejném ľejstříku:
Bankovní spojení: Českoslovęnská obchodní banka, a.s

E-mail:

čísloúčtu:

Nebude uplatňovat odpočet DPH.
(dále jen,,příjemce")

(společně jako,,smluvní stľany")

1.

čtánek I.
obecné ustanovení
V souladu se zákony č,. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zŕízení),ve znění pozdějších předpisů,
ač,.250/2000 Sb.' o ľozpočtoýchpravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějšíchpředpisů
(dále také ,,RPÚR") a v souladu s Programem pro poskyování dotací z rozpočtu Kaľlovarského
kľaje na real'izaci dľobných vodohospodářských ekologických akcí (dále jen ,,dotační program")
poskýovatel poskytuje příjemci dotaci na účeluvedený v článku II. smlouvy a příjemce tuto dotaci
přijímá.

1.

2.

článek II.
Výše dotace' její účela údaje o dotaci
Poskýovatel poskyuje příjemci dotaci z rozpoětu poskýovatele v kalendářním roce, ve výši
a na účelpodle údajůuvedených v odstavci 2. tohoto článku. Výše dotace můžeb;ýt sníŽena
s ohledem na maximální přípustnou ýši podpory v režimu de minimis, a to dle aktuálního stavu
v registľu podpoľ de minimis v den podpisu smlouvy.
Udaje o dotaci:
Dotace se poskyuje v kalendářním roce:
Ż0l9
Dotace se poskytuje ve qýši:
2 164 874,52 Kč (včetně DPH)
(S|ovy: dva miliony sto šedesát čtyři tisíc osm set sedmdesát čtyři korun českých, padesát dva
haléře)

Dotace se poskytuje na

úěel:

Platba dotace bude opatřena variabilním symbolem:

Braźec - kanalizace

1.

čhnek III.
Způsob posĘtnutí dotace
Dotace bude příjemci poukázána jednorázově do 20 pľacovních dnů od uzavření smlouvy,
a to foľmou bezhotovostního převodu na bankovní účetpříjemce uvedený ýše ve smlouvě. Platba
bude opatřena variabilním symbolem uvedeným v odstavci 2. ěl. II.

2.

Dotace je poskytována formou zéúohys povinností následného vyúětování

3.

příjemci poskýnuĘ jednoľázově do 20 pracovních
dnů od uzavření této smlouvy, a to formou bezhotovostního převodu najeho bankovní účetuvedený
v této smlouvě s variabilním symbolem uvedeným v odstavci 2. él.II. Finanění prostředky ve qýši
10 % dotace budou příjemci poskýnuĘ po předloŽení finančního vypořádání k datu uvedenému
v čl. IV. odst. 6. této smlouvy a po administrativní kontrole odboľem Životního pľostředí
a zemědělství Krajského úřadu Kaľlovarského kľaje.

1.

Finančníprostředky ve qýši 90

oń dotace budou

čhnek IV.
Základní povin nosti p říj emce
Příjemce je povinen řídit se Pravidly pľo příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční
vypořádání dotace zrozpoétu Karlovarského kraje programu uvedeného vodst. l' ěl. I.
schválenými Radou Karlovarského kraje usnesením ěíslo RK 147l/l2l18 ze dne 17.1Ż.2018,
zveřejněnými na úřední desce poskytovatele

a touto

smlouvou.

2.

Příjemce je povinen poużítposkýnuté finančnípľostředky maximálně hospodárným způsobem'
Příjemce je povinen pouŽít poskýnuté finanění prostředky výhradně k úěelu uvedenému v ělánku
II. odst. 2. smlouvy a v souladu se specifikací uvedenou v odst' 5. tohoto ělánku. Příjemce tyto
pľostředky nesmí poskýnout jiným právnickým nebo fuzickým osobám (pokud nejde o úhrady
spojené s realizací účelu,na ktený byly poskytnuĘ). Dále příjemce Ęrto prostředky nesmí použít
na dary, pohoštění, mzdy pracovníkůnebo funkcionářri příjemce či příjemce samotného, penále,
úroky z úvěrů,náhrady škod, pojistné, pokuty, úhrady dluhu apod'

3.

Příjemce je povinen vyčerpat poskýnuté finanění pľostředky nejpozději do data předložení
závěrečného finančníhovypořádání dotace.

4.

Pokud příjemce vede účetnictvínebo daňovou evidenci musí byt účetníopeľace související
s poskýnutou dotací odděleně identifikovatelné od ostatních účetních
operací v účetnictví
nebo daňové evidenci příjemce. To znamená, że űč,etníoperace související s dotací musí

5.

bý

účtovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (např. na zvláštním účętnímstředisku).
Příjemce je dále povinen:

a)

poskýnutou dotaci pouŽít narealizaci stavby Bľažec_ kanalizace dle projektové dokumentace
a v souladu s pravomocným rozhodnutím č. j.3825lsÚ/l8 ze dne 06.04.20l8.
Stránka2

z7

b)

Dotace je investiěního chaľakteru a|ze ji použítrĺýhľadněk těmto úěelrim:
qýstavbďrekonstľukce Čov včetně související veřejné kanalizace u obcí do 2 000 obyvatel
a částíobcí do 500| obyvatel,

_

výstavba, rekonstľukce veřejné kanalizace nebo vodovodu2

s

napojením minimálně

50 ekvivalentních obyvatel, pro obce do 2000 obyvatel a ěástí obcí2 do 500 obyvatel,

_

rozšířenívodovodní nebo kanalizač,ní sítě s připojením minimálně 20 ekvivalentních
obyvatel pro obce do 2000 obyvatel a částíobcí2 do 500 obyvatel,
vybudování zdľoje pitné vody, úpľavnyvody a vodojemů, věetně technologického zaÍizení
pro obce do 2000 obyvatel a částíobcí2 do 500 obyvatel,

výstavba nebo ľekonstrukce přívodního/zásobovacího řadu pitné vody pro obce
do 2000 obyvatel a ěástí obcí2 do 500 obyvatel.

6.

Dotace podléhá finančnímu vypořádání. Příjemce je povinen provést a předložit administrujícímu

odboru pľostřednictvím podatelny poskýovatele závěrećné finanění vypořádání

dotace
na předepsaném formuláři, kteľéopatří příjemce svým podpisem' a to nejpozději do 22.11.2019,

resp. do dne ukoněení smlouvy v případě ěl. VII. (rozhodujícíje dafum doručenífinančního
vypořádání dotace na podatelnu poskýovatele)' Formulář finančnívypořádání dotace je přílohou
vyhlášenídotaěního programu a je zveřejněn na internetu poskytovatele v sekci Dotace
https ://www. kr- karlovarsk)'. czldotace/Stran ky/Preh led-dotace. aspx.

7.

Příjemce je povinen společně s finančním vypořádáním dotace předložit kopie veškeých dokladů
vztahujícíchsekposkytnuté dotaci. Kekaždému dokladu musí byt přiložen doklad o jeho úhradě
(bankovní výpis či pokladní doklad)' Doklady, zejména faktury tj. účetza pľovedenou práci
nebo zboŹí, které bylo dodáno, musejí bý označeny identifikací dotace (zkľáceným názvem dotace
apod')' Doklad o úhradě ztúohy/dilčíplatby bez vyúětování této zálohy/dílć,í platby ne|ze povaŹovat
za doklad k závěreěnému finančnímuvypořádání dotace a za uznate|ný ýdaj.

8.

Spolu s finaněním vypořádáním dotace je příjemce povinen předložit administrujícímu odboru
vyhodnocení použitíposkýnuté dotace s popisem realizace a zhodnocením realizovaných aktivit.

9.

V

případě, teżadateluzavŕe smlouvu o zhotovení díla, bude smlouva obsahovat zttvazekzhotovitele
spolupůsobit při qýkonu finančníkontroly ve smyslu zákona č,. 3Ż0l200l Sb', o finančníkontrole

ve veřejné spľávě a o změně někteých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ľesp. zákona
č).255/Ż012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.

10. Příjemce se zavazuje dle potřeby, popř' na
realizace pľojektu.

ýzvu

příslušnéhoodboru svolávat kontrolní dny

11. Příjemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem, Źe na projekt (akci) obdrŽel dotaci

od poskytovatele, a to na weboých stránkách, pokud je mázÍizeny,na propagačních, informačních
materiálech' pokud je vydává k projektu, na pozvánkách, slovně prezentovat poskýovatele
v médiícha na tiskových konfeľencích pořádaných u příležitosti projektu, oficiálně pomatzástupce
poskýovatele na konání akce, distribuovat tiskové materiály poskýovatele mezi hosty apod.
Příjemce je povinen obdobným způsobem pręZentovat pľojekt Karlovarského kraje ,,Żivy kľai*,
a to viditelným umístěním loga projektu na pľopagačníchmateriálech, dálę viditelným umístěním
loga na pódiu (případně v rámci videopľojekce) a při distribuci propagačníchmateľiálů projektu
(logo a informace o pľojektu lze získat na www.zivykľaj.cz). od podpisu smlouvy po dobu
realizace projektu umístípříjemce na weboých stránkách, pokudje má zŕízeny,aktivní
odkaz www.kr-karlovarsky.cz a www.zivyl<raj.cz. Propagaci poskýovatele je příjemce povinen
doložit při závěrečnémfinančnímvypořádání dotace (např. audio/video záznam, fotografie'
materiály). Příjemce odpovídá za správnost loga poskýovatele, pokud je uvedeno na propagaěních
materiálech (pľavidla pro uŽití loga poskytovatele viz www.kľ-karlovarsky.cz, odkaz Karlovarský

1
2

s 27 odst' 2 zákona č. L28/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
zákonč,.27412001 Sb', o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů,
pozdějších
předpisů
ve znění
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k aj _ Poskýování symbolů azźštit)a loga projektu ,,Żiry lrrai* viz www.zivyk'raj'cz, zálożka
Tourism pľofessionals."

je příjemce povinen vrátit nejpozději do teľmínu
předložení závěreěného finaněního vypořádání dotace uvedeného v čl. IV. odst. ó., a to formou
bezhotovostního převodu na účetvedený u Komerční banky, a's., čísloűč,t
Platba bude opatřena variabilním symbolem uvedeným v odst. 2. čl. II.

12. Nevyčerpané finančnípľostředky dotace

13. Pokud budou skuteěné náklady projektu niŹšíneż základ pľo stanovení qýše dotace, je příjemce
povinen vrátit poskýovateli takové finančníprostředĘ z dotace, které přesáhnou částku
odpovídajíci 80 % skuteěných uznatelných nákladů projektu, a to způsobem a v termínu
stanoveném v čl. IV. odst. 6. této sm|ouvy.

14. Příjemce je rovněž povinen vľátit poskynuté finančníprostředky na účetuvedený v odst. 12.
tohoto článku, jestliže odpadne úěel, na kteý je dotace poskytována, a to do l0 pracovních dnů
ode dne' kdy se přijemce o této skuteěnosti dozyí. Platba bude opatřena variabilním symbolem
uvedeným v odst. Ż. čl.L

15. Před vľácením nevyěerpaných finančních prostředků zpět na úěet poskyovatele je příjemce
o této skutečnosti povinen informovat administrující odbor pľostřednictvím avíza, kteľéje přílohou

formuláře finančnívypořádání dotace.

16. Přijemce je povinen průběŽně informovat poskýovate|e o všech změnách, které by mohly
přivymáhání zadrŽených nebo neoprávněně pouŽiých prostředků dotace zhoršit jeho pozici
věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky.

17. Příjemce je zejména povinen oznámit poskýovateli do l0 pracovních dnů ode dne, kdy došlo
k události, skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek změnu oprávněné osoby příjemce,
změnu vlastnického vztahu příjemce k věci, naniž se dotace poskytuje, apod.

18. V

případě, že nastanou skuteěnosti uvedené v předchozím odstavci, je příjemce povinen zajistit,
aby práva a povinnosti ze smlouvy přešly na nového vlastníka věci' na niž se dotace poskytuje
nebo podat návrh na ukoněení smlouvy.

19. Je-li příjemce veřejným zadavatelem nebo splní příjemce definici zadavatele podle zákona
č;13412016 Sb., o zadávání veřejných zakt:zek, ve znění pozdějších předpisů, je povinen
postupovat při výběru dodavatele podle tohoto zákona'

20. Je-li příjemce plátcem daně zpřidané hodnoý, a pokud má u zdanitelných plnění přijaých

v souvislosti s financováním daného projektu nárok na uplatnění odpočtu daně zpřidané hodnoty
v plné ýši, kácený nebo v poměrné výši' nemůŽe uplatnit v zźlvéreéném
vyúětování tuto qýši
nároku na odpočet daně z přidané hodnoty jako uznatelný ýdaj/nź-/ĺ.lad.

2l.

Příjemce je povinen hradit náklady, které uplatňuje z dotace, pouze z bankovního účtupříjemce,
kteý je uveden v záhlaví smlouvy' popŤ. z peněžní hotovosti převedené z tohoto bankovního účtu
do pokladny příjemce. Úhrada nákladů z jiného bankovního účtunež z účtupřijemce,
kteýje uveden v zźthlravísmlouvy, je přípustná pouze v případě, kdy před uskutečněnímúhrady
nákladů byly peněžní prostředky dotace čijejich ěást bezhotovostně převedeny na bankovní účet,
ze kteľého byla úhľada nákladů uskutečněna. Příjemce je povinen doložit převod peněžních
pľostředků mezi bankovními účty.

1.

Clánek V.
Kontľolníustanovení

Příslušnéorgány poskýovatele jsou oprávněny zejména v souladu se zákonem č. 3201200l Sb.,
o finančníkontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů (zákon o finančníkontrole),
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem ě.25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
ve znění pozdějších předpisů a dalšímiplatnými právními předpisy kontrolovat dodrženípodmínek,
Stránka 4

z7

Zanichż byla dotace poskýnuta, včetně podmínek vyplývajících ze smlouvy, a příjemce je povinen
tuto kontrolu stľpět.
2

Příjemce je povinen v pľůběhu trvání smlouvy, i po skončeníúčinnostismlouvy, vytvářet
podmínky k pľovádění kontľoly a umožnit kontrolu čerpánía vyuŽití dotace. V této souvislosti je
příjemce povinen zejména umožnit kontrolním orgánrim nahlédnout do účetníevidence azáznamtl
o poskytované službě, v případě, że je povinen ričetníevidenci vést, popř. vstupovat
do souvisejících prostor. Příjemce je povinen umožnitvýkon kontroly dle odst. l. tohoto článku,
poskýnout potřebnou součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Příjemce je
povinen předložit kontrolním oľgánůmposkytovatele kdykoliv navyżádání k nahlédnutíveškeré
úěetnízáznamy vztabující se k účeludotace a předmětu smlouvy, umožnit kontrolu souvisejících
skutečností(dále jen ,,podklady") a strpět i předložení veškeých účetníchzáznamű, které nemají
přímý vztah k předmětu smlouvy (např. v případě nepřímých společných nákladů);
v odůvodněných případech umožnit kontrolním orgánům zajištění originálních účetníchzáznamtl
vč. podkladů.

3.

Příjemce je povinen na žádost poskýovatele písemně poskýnout doplňujícíinfoľmace, případně
doložit dalšídokumený, souvisejícís plněním úěelu poskytnuté dotace.

4.

Příjemce je v rámci výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1. tohoto článku povinen umožnit kontrolu
a předložit kontrolním orgánům poskytovatele k nahlédnutí veškeréprůkazné účetnízáznamy
ýkajícíse daného účelua poskýnuté dotace.

1.

čHnek VI.
DůsledĘ poľušenípovinností příjemce
Vpřípadě'žepřijemcenesplníněkterouzesqýchpovinnostístanovenýchvodst.4.,9',70.,ll.,
75.,76., l7., 18., 2l' čl' IV., popř. poruší jinou povinnost nepeněžitépovahy vyplývající ztéto
smlouvy, nespočívajícívšak v neopľávněném použitípľostředkri d|e odst. 2. tohoto článku,

považuje se toto jednání za porušení rozpočtovékź,zněve smyslu ustanovení s 22 RPÚR. Příjemce
porušení
rozpoětové kázně ve výši 5 % (slovy: pět procent) poskytnuých finančníchprostředků, dle této
smlouvy, do ľozpoětu poskýovatele.

je vtomto případě povinen pľovéstvsouladu sustanovením $ Ż2 RPÚR odvod za

2.

V

případě, že příjemce neprokáŽe způsobem stanoveným v čl. IV. odst. l ',2', 5.,7 .,8', 19. použití
finančníchprostředků v souladu s čl. IV. odst. 2., popř. pouŽije poskýnuté pľostředky, případně
jejich část, kjinému úěelu, než' je uvedeno v článku IV. odst. l. této smlouvy, považují
se Ęrto prostředky, případně jejich éást, za pľostředky neoprávněně pouŽité ve smyslu ustanovení
$ 22 RPUR' Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanoven ím $ ŻŻ RPÚR
odvod za porušení rozpoětové kázně do rozpoětu poskytovatele.

3.

V

4.

Veškeľéplatby v důsledku porušení povinností příjemce provede příjemce formou bezhotovostního
převodu na účetposkýovatele uvedený qýše a opatří je variabilním symbolem uvedeným v čl. II.
odst. 2. a písemně informuje poskýovatele o vrácení peněžníchprostředků najeho účet.

případě, že příjemce nesplní některou ze sých povinností stanovených v ěl' IV. odst. 6., 72.,13.,
l4., této smlouvy, považuje se toto jednánízazadrŽení peněžníchprostředků ve smyslu ustanovení
$ 22 RPUR. Příjemce je v tomto případě povinen pľovéstv souladu s ustanovenim $ 22 RPÚR
odvod za poľušenírozpočtovékázně do rozpočtu poskýovatele.

čl vu.

1.
2.

Ukončenísmlouvy
Smlouvu lze ukoněit na základě písemné dohody smluvních stľan nebo qýpovědí.

Kterákoli smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí1 měsíc azač,ínáběžet l. dnem následujícím po dni doručęníqýpovědi druhé
smluvní stľaně. V případě pochybností se má zato,Že výpověd'byla doľučena 5. pľacovním dnem
od

jejího odeslání. Ve výpovědní lhůtě můžeposkýovatel zastavit poskýnutí dotace.
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3.

V případě ukoněení smlouvy dle výše uvedených odstavců tohoto článku, je příjemce povinen
provést finančnívypořádání poskytnuté dotace obdobně podle odst. 6' ělánku IV. smlouvy,
a to ke dni ukoněení smlouvy.

článek VIII.
Veřejná podpora

1.

Příjemce bere na vědomí, že je mu poskytována podpora de minimis (podpora malého rozsahu),
a to v souladu s Nařízením Komise (ES) ě. |407 ĺŻ013 ze dne l8. prosince Ż0l3 o pouŽití ělánků
107 a 108 Sm|ouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, pub|ikovaném v Úředním
věstníku L č,.35ŻlŻ0l3na stľaně l (dále jen ,,Nařízení komise")'

2.

Příjemce podpory prohlašuje, že v souladu s ělánkem 3 tohoto Nařízení komise, obdrŽe|
v předchozích 3 fiskálních letech od data účinnostitéto smlouvy podporu de minimis v částce
3 360,54 EUR a celková výše podpory de minimis, kteľou tak přijal' nepřesáhne 200.000 EUR.

3.

Kurz pro přepoěet ěástky do CZK je stanovený Evľopskou centrální bankou zveřejňovaný
na webových stľánkách ECB ke dni podpisu smlouvy.

4.

Příjemce podpory dle smlouvy se zavazuje vľátit poskytovateli bez zbyteěného odkladu

poskýnutou podporu věetně úrokůpodle Nařízení komise v případě, že se jeho prohlášení uvedené
odstavci 2. tohoto článku prokáže jako nepľavdivé, či pokud Komise (ES) rozhodne podle přímo
aplikovatelného právního předpisu3 bud' o vrácení podpory, prozatímním navrácení podpory

v

nebo o pozastavení podpory.

1.

článek IX.
Závérečná ustanovení
Na poskynutí dotace není právní náľok. V případě dlouhodobých činnostínebo opakovaných akcí
nevzniká uzavřením smlouvy automatický nárok na poskytnutí dotace v následujících letech.

2.

Příjemce je povinen bezzbyteč,ného pľodlenípísemně informovat administrující odbor o jakékoliv
změně v údajíchuvedených v této smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, kteľémají
nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle smlouvy.

3.

Pokud smlouva či zvláštníobecně zźwazný předpis nestanoví jinak, řídíse vztahy dle smlouvy
příslušnými ustanoveními zákonů č,. 500lŻ004 Sb., spľávní řád' ve znění pozdějšíchpředpisů
a č,.891201Ż Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějšíchpředpisů.

4.

Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, znichž.3 obdržíposkýovatela

5.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stľan.

6.

Smlouva nabývá úěinnosti dnem podpisu smluvních stľan.

7.

V případě, že se některá ustanovení smlouvy

1

příjemce.

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

8. o

poskytnutí dotace a uzavŕeníveřejnoprávní smlouvy rozhodlo v souladu s ustanovením
písm. c) příp. d) zákona č). 12912000 Sb., o kľajích(krajské zŕízeni), ve znění pozdějších
36
$
předpisů, Zastupitelstvo Kaľlovarského kľaje usnesením č,. ZK 146104l19 ze dne 25 '04.2019 .

3

NařízeníRady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. bŕema 1999, kteým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93
Smlouvy o ES
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