
Evidenění číslo smlouvy: KK00970/2019

vEŘEJNoPRÁvľÍ sľĺLoUvA
o PoSKYTNUTÍ DoTACE ZF(oZPoČru KARLOVARSKÉHo KRAJE

(dále jen,,smlouva")

Smluvní strany:

KarlovarsĘ kľaj
Adresa sídla:
Identifikační ěíslo:
DIČ:
Zastoupený:

Závodĺi 353/88, 360 06 Karlovy Vary _ Dvory
70891 168
c270891168
Mgr. Danielou Seifeľtovou, náměstĘní hejtmanĘ pro oblast kultury a
památkové péěe

a

Bankovní spojení:

případně další úěty:

Datová schránka: siqbxt2
Administrující odbor: odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

(dále jen,,posĘrtovatel")

Goodfellas z.s.
Sídlo: Jiráskova 19, 360 01 Kaĺlovy Vary
Telefon, fax: 
Identifikační ěíslo: 228 396 82
Právní forma: Spolek
Registrace ve veřejném rejstříku: Spolkový rejstřík, vedený KrajsĘm soudem v Plzni, v oddíle L,
vloźka 5414
Zastoupený: panem Janem Andělem, předsedou spolku
Bankovní spojení:
Císlo účtu: 
E-mail: 
Není plátce DPH.

(dále jen ,,příjemce")
(spoleěně jako,,smluvní strany")

čhnek I.
obecné ustanovení

V souladu se zákony é. 12912000 Sb', o kľajích (krajské zÍízení), ve znění pozdějších předpisů,
ačl250l2000 sp.' o rozpočtoqých pravidlech územních ľozpoětů, ve znění pozdějších předpisů
(dále také ,,RPÚR*) a v souladu s Programem pro poskýování dotací zľozpoětu rarlovarského
kraje na podporu kulturních aktivit (dále jen,,dotační program") posĘrtovatel poslcytuje příjemci
dotaci na úěel uvedený v článku II. smlouvy a příjemce tuto dotaci přijímá.
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Clánek II.
Výše dotace, její účel a údaje o dotacĺ

PosĘrtovatel posĘrtuje příjemci dotaci " -"pootu päskytovatele v kalendářním roce' ve výši

a na úěel podle údajđ ui.ä"ny"t v odstavci ź. tonoto eíánku' Výše dotace může bý snížena

s ohledem nu -u*i.álĺ ňĺpí't'"u ýši podpory v režimu de minimis a to dle aktuálního stan,'

v registru podpor de minimis v den podpisu smlouvy'

Úaa;e o dotaci:
Dotace se poslrytuje v kalendářním roce:

Dotace se poskýuje ve ýši:
(Slovy:- šedesát tisíc korun česĘch)

Dotace se poskýuje na úěel:
ptutuu dotäce budě opatrena variabilním symbolem:

k těmto účelům:
a) podpora aktivit v oblasti kultury,

b) kulturní akce,
c) projekty kulturního charakÍeru'

Ż019
60.000 Kč

VARY GooD FEST 11. ľoěník

čÉneklil.
Způsob posĘtnutí dotace

1. Dotace bude příjemci poukááná 1"on-'ĺ"onc oo 30 pracovních dnů od uzavření smlouvy'

a to formou bezhotovostního převodu nu Ĺ*Lonní účet piíjemce uvedený qýše v smlouvě' Platba

bude opatřena variabilním syňbolem uvedeným v odstavci 2' č'l'Ĺ

2.DotacejeposĘltovánaformouzźiohyspovinnostínáslednéhovyuětování.

čLńnektV.
Zálk|adní povinnostĺ příj emce

1. Příjemce je povinen řídit se ľravidi] n.'ří:"-i ňodno""ni żádosti' posĘrtnutí afinanění

vypořádání dota_"" 'rozpoětu 
Karláväľskéio t 

'u.1" 
progÍamu ľ:9*y'. v odst' 1 ěl' I

schválenými Radou Kaľlävarskéh" ň;í;-;;"seníň.oisro 1P7ĺĺIŻII8 ze dĺe l7 ' |2' Ż0I8'

łerejncnymi na úřední desce posĘrtovatele a touto smlouvou'

2, Příjemce je povinen použít poskytnuté finanční prostředky maximálně hospodárným způsobem'

Příjemce je povinen použít poskytnut'i'nán8nĺ prostředĘvýhradně k úěelu uvedenému v článku

II. smlouvy u u_.ouräau ," .p""-ifrku"j ;;;J;ń v předc-hožím odstavci tohoto ělánku' Příjemce

týo prostředky;.;; o*r.',.*, j;ň pl'"nictcym nebo ffzickým osobám (pokud nejde o

úhrady spojené *."uli'u.ĺ úěelu' "uil;í đ'ú o".Vnuty). Dále příjemce Ęrto.prostředĘ nesmí

použít na daryo pohoštění, -1av...n.1"ouíĺr.í náuo funkci'onářů příjemce či příjemce samotného'

penále, úroky "i;'ů, nítruaysĹoo, p"jĺ't"e, Ę9kuty, 
úhrađy łtutlu apoo. Příjemce je povinen

podílet."nu'"uli"ucipľojektuvru'tni'iĺ-'p...r.ärynó-''.5lsiminimálně30%ozposkýnutédotace,
tj. 18.000 Kč.

3.PříjemcejepovinenvyčerpatposkýnutéfinaněníprostředĘnejpozdějido23.9.2019.

4. Pokud příjemce vede účetnictví nebo daňovou evidenci musí bý úěetní operace související

s poskýnutou áotací odděleně identifikovatelné od ostatních úe"tnĺ"h operací v úěetnictví

nebodaňovéevidencipříjemce.Toznamentl,żeiléetníoperacesowisejícísdotacímusí
být úětovány oJdclenc od óstatních ur.tńii prĺ.;".ce (např. na zvláštním účetním středisku)'

5. Příjemce je dále povinen:
Dotace je neirľestičního chaľakteru. Poskytuje se žadatelům (právnicĘým.osobám' fuzickým

osobám' územně samospľávný. ""rŕ,i. 
u jĺ-i zŕizovaným órganizacím) pouze k podpoře

kulturĺích aktivit' Dotace v této oblasti jsou uičeny jen pro Ęrto projekĘ alze ji použít qýhradně
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6. Dotace podléhá finaněnímu vypořádání. Příjemce je povinen provést a předložit administrujícímu
odboru pľostřednictvím podatelny posĘrtovatele zé.ľěreěné finanční vypořádání dotace, věetně
použitého povinného spolupodílu ve qýši minimálně 30%o z posĘrtnuté dotace, na předepsaném
formuláři, kteľé přijemce opatří sým podpisem' a to nejpozději do 30. 9. 2019, resp. do dne
ukončení smlouvy v případě čl. VII (ľozhodující je datum doručení finaněního vypořádárrí dotace
na podatelnu posĘrtovatele). Foľmulář finanční vypořádání dotace je přílohou vyhlášení
dotaěního progľamu nebo informací o individuálních dotacích a je zveřejněn na internetu
posĘrtovatele v sekci Dotace http://www.kr-karlovarsky.cżdotacelStranky/Prehled_dotace.aspx'

7. Příjemce je povinen společně s finaněním vypořádáním dotace předložit kopie veškeých dokladů
vztahujících se k poskýnuté dotaci a použitému povinnému spolupodílu ve výši minimálně 30%
z poskýnuté dotace. Ke každému dokladu musí bý přiložen doklad o jeho úhradě (bankovní
výpis čipokladní doklad). Doklady, zejména faktury tj. účet za provedenou pľáci nebozboŽi,
které bylo dođáno, musejí bý označeny identifikací dotace (zkráceným ntnllem dotace apod.).
Doklad o úhľadě zźůohy/dilč:i platby bez vyúčtování této ztiohyldílčlí platby nelze povatovat za
doklad k závěľeěnému finaněnímu vypořádání dotace azauznatelný ýdaj'

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

9. Příjemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem, źe na pľojekt (akci) obdrŽel dotaci
od posĘtovatele, a to na weboqých stránkách, pokud je má zÍizeny, na pľopagaěních,
informačních materiálech, pokud je vydźná k projektu, na pozvánkách, slovně prezentovat
posĘrtovatele v médiích a na tiskoqých konferencích pořádaných u příležitosti pľojektu, oťrciálně
pozvat zástupce poskýovatele na konání akce' distribuovat tiskové materiály poskýovatele
mezi hosý apod. Přijemce je povinen obdobným způsobem pľezentovat projekt Karlovarského
kłaje ,,Żiý kraj", a to viditelným umístěním loga pľojektu ńa propagaěních materiálech, dále
viditelným umístěním loga na pódiu (případně v ľámci videoprojekce) a při distľibuci
pľopagaěních materiálů pľojektu (logo a informace o projektu lze ziskat na www.zivykraj.cz).
od podpisu smlouvy po dobu realizace projektu umístí příjemce na webových stľánkách,
pokudjemázŕizeny, aktivní odkaz www.kľ-karlovarsĘ.cz a www.zivykraj'cz. Návrh způsobu
propagace předloží příjemce poskytovateli do l0 kalendářních dnů od podpisu smlouvy
k odsouhlasení (souěasně si vyzvedne tiskové materiály poskýovatele k distľibuci). Propagaci
posĘrtovatele je příjemce povinen doložit při závěrečném finaněním vypořádání dotace
(např. audio/video záznam, fotografie, materiály). Příjemce odpovídá za správnost loga
posĘrtovatele, pokuđ je uvedeno na pľopagačních materiálech (pravidla pro uŹiti loga
posĘrtovatele viz www.kr-karlovarsĘ.cz' odkaz KaľlovarsĘ kraj _ Poslqrtování symbolů
a záštit) a loga pľojektu ,,Živy l<ra1* viz www.zivykraj .cz zźl|ožkaTourism pľofessionals."

10. Nevyčerpané finanční prostředky dotace je příjemce povinen vľátit nejpozději do tęrmínu
předložení závěľečného finančního vypořádání dotace uvedeného v čl. IV. odst. 7, a to formou
bezhotovostního převodu na úěet poskytovatele uvedený ýše. Platba bude opatřena variabilním
symbolem uveden:ŕm v odst. 2 ěl.il.

11. Přijemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prosťedĘ na úěet uvedený v odst. 10
tohoto ělánku, jestliže odpadne účel' na kteý je dotace poskýována, a to do l0 pracovních dnů
ode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti dozvi. Platba bude opatřena vaľiabilním symbolem
uvedeným v odst. 2 čl. il.

12. Před vrácením nevyěerpaných finančních prostředků zpět na účet poskýovatele je příjemce
o této skutečnosti povinen informovat administrující odbor prostřednictvim avíza, které je
přílohou formuláře finanční vypořádání dotace.
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13. Příjemce je povinen pruběžně informovat posĘrtovatele o všech změntrch, které by mohly
při vymáhání zadrŹených nebo neoprávněně použiqých prostředků dotace zhoršit jeho poziói
věřitele nebo dobýnost jeho pohledávĘ.

14. Příjemce je zejména povinen oznźtmit posĘrtovateli do l0 pracovních dnů ode dne, kdy došlo
kuđálosti, skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik, transf:oľmaci,
slouěení či splynutí s jiným subjektem, zrušení právnické osoby s likvidací, zahźĄeĺn
insolvenčního ŕízení, změnu statutĺámího orgánu pffjemce, změnu vlastnického vnahn přijemce
k věci, naniž se dotace poskytuje, apod.

15. V případě, že nastanou skuteěnosti uvedené v předchozím odstavci, je příjemce povinen zajistit
při přeměně právnické osoby nebo jejího zrušení, aby práva a povinńośti ze śmlouvy přešly
na nástupnickou právnickou osobu nebo podat návľh na ukončení smlouvy. V případě zrusenĺ
právnické osoby s likvidací provede příjemce finanění vypořádání posĘĺtnuté dotace obdobně
dle odst. 7 článku [V. smlouvy, a to ke dni likvidace.

16. Je-li příjemce veřejným zadavatelem nebo splní přijemce definici zadavatele podle zakona
čz134D016 Sb., o zadźtváni veřejných zakźnek, ve znění pozdějších předpisđ, je povinen
postupovat při výběru dodavatele podle tohoto zÍlkona.

17. Je-li přiiemce plátcem daně zpřidané hodnoty, a pokud má u zdanitelných plnění přijatých
v souvislosti s financováním daného projektu nárok na uplatnění odpoětu daně zprĺaane_ľróanoty
v plné ýši, krácený nebo v poměrné ýši, nemůže uplatnit v zátvěrečném vyričiování tuto vyśi
náľoku na odpočet daně zpřidané hodnoý jako uznatelný ýdaj/náklad.

18. Přijemce je povinen hradit náklady, které uplatňuje z dotace' pouze z bankovního účtu příjemce,
kteý je uveden v záhlaví smlouvy, popř. z peněžní hotovosti převedené z tohoto bankovního úětu
do pokladny příjemce. Uhľada nákladů z jiného bankovního účtu než z űětu příjemce,
kteýjeuveden v záhlaví smlouvy' je přípustná pouze v případě, kdy před uskuteěněním úhrady
nákladů byly peněžní prostředĘ dotace čijejich část bezhotovostně přévedeny na bankovní účei,
ze kterého byla úhrada nákladů uskuteěněna. Příjemce je povinen doložit převod peněžních
pľostředků mezi bankovními účý.

Clánek V.
Kontľolní ustanovení

Příslušné orgány poskýovatele jsou opľávněny zejména v souladu se zákonem č. 3201200l Sb.,
o finanění kontrole ve veřejné správě a o změně někteých ákonů (zákon o finanční kontrole),
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č).255/2ol2 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
ve znění pozdějších předpisů a dalšími platnými právními předpisy kontro|ovat dodržení
podmínek, za nichž byla dotace posĘrtnuta, věetně podmínek vyplývajících ze smlouvy, a
příjemce je povinen tuto kontrolu strpět.

Přijemce je povinen v pľůběhu tľvání smlouvy' i po skoněení účinnosti smlouvy, vytvářet
podmínky k pľovádění kontľoly a umožnit kontrolu čerpání a vyuźití dotace. V této sôuvisiosti je
příjemce povinen zejména umožnit kontrolním orgánům nahlédnout do úěetní evidence a
zéz;namů o poskytované službě, v případě, žeje povinen úěetní evidenci vést, popř. vstupovat do
souvisejících pľostoľ. Příjemce je povinen umožnit qýkon kontľo|y dle odst. Ĺ tohotđ ělánku,
poskýnout potřebnou souěinnost všem osobám oprávněným k provádění kontľoly. Příjemce je
povinen předložit kontľolním orgánům poskytovatele kdykoliv na vyžÄdání k nahlédnutí veškeré
úěetní zánnamy vztahující se k účelu dotace a předmětu smlouvy, umožnit kontrolu souvisejících
skuteěností (dále jen ,,podklady") a sĘět i předložení veškeých účetních zźtmamű, které nemají
přímý vztah k předmětu smlouvy (např. v případě nepřímých společných nákladů);
v odůvodněných případech umožnit kontrolním oľgánům zajištění originálních úěetních zźunamtl
vč. podkladů.

1.

2.
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3. Příjemce je povinen na žádost posĘrtovatele písemně posĘrtnout doplňující informace, případně
doloŽit další dokumenty, související s plněním účelu posĘtnuté dotace.

4. Příjemce je v rámci ýkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto článku povinen umožnit
kontrolu a předložit kontrolním orgánům poskytovatele k nahlédnutí veškeré prukazné účetní
záznamy ýkající se daného účelu a posĘrtnuté dotace.

článet VI.
DůsledĘ poľušení povinností příjemce

1. V případě, Že příjemce nesplní některou ze svých povinností stanovených v odst. 3, 4,8,9, |2,
1'3,14,15, l8 čl' TV., popř. poruší jinou povinnost nepeněŽité povahy vyplývající z této smlouvy,
nespoěívající však v neoprávněném použití prostředků dle odst. 2 tohoto ělánku, považuje se toto
jednaní za porušení rozpoětové kámě ve smyslu ustanovení $ 22 RPÚR. Příjemce je v tomto
případě povinen provést v souladu s ustanovenim $ 22 RPÚR odvod za porušení rozpočtové
kŁně ve \"ýši 5 % (slovy: pět procent) poskytnĘch finančních pľostředků, dle této smlouvy, do
ľozpoětu posĘrtovatele.

2. Vpřípadě, že přijemce neprokáže způsobem stanoveným včl. tV. odst. 1, 2,5,6,7,16 poużití
finančních prosťedků v soulađu s čl. tV. odst. 2, popř. použije posĘrtnuté prostředĘ, případně
jejich část, kjinému úěelu' neŽ je uvedeno v ě|ánku IV. odst. l této smlouvy, považují
se týo prostředĘ, případně jejich éást, za prostředĘ neoprávněně použité ve smyslu ustanovení
$ 22 RPÚR. Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením $ 22 RPÚR
odvod za porušení rozpoětové kázně do ľozpočtu posĘrtovatele.

3. Vpřípadě, Že příjemce nesplní někÍerou ze sých povinností stanovených věl. IV. odst. l0, 11

této smlouvy, považuje se toto jednání za zadrtení peněžních prostředkri ve smyslu ustanovení $
22 RPÚR. Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením $ 22 RPÚR
odvod za porušení ľozpočtové kźuně do rozpočtu posĘrtovatele.

4. Veškeré platby v důsledku porušení povinností příjemce provede příjemce formou
bezhotovostního převodu na úěet posýovatele uvedený qýše a opatří je variabilním symbolem
a speciťrckým symbolem a písemně informuje posĘrtovatele o vľácení peněŽních pľostředků na
jeho účet' 

Čbnek VII.
Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze ukončit nazźtkladě písemné dohody smluvních stľan nebo vypovědí.

2. Kterákoli smluvní strana je opľávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 1 měsíc azaěiná běŽet l. dnem následujícím po dni doruěení qýpovědi
druhé smluvní stľaně. V případě pochybností se má za to, Že v,ýpověď byla doruěena
5. pracovním đnem od jejího ođeslání. Ve ýpovědní lhůtě můŽe poskytovatel zastavit posĘrtnutí
dotace.

3. V případě ukončení smlouvy dle qýše uvedených odstavců tohoto článku, je příjemce povinen
provést finanění vypořádání posĘrtnuté dotace obdobně podle odst. 7 ělźnku fV. smlouvy,
a to ke dni ukončení smlouvy' 

čHnek VItr.
Veřejná podpoľa

1. Podpoľa posĘrtnutá dle smlouvy byla smluvními stranami vyhodnocena jako opatření
nezakládající veřejnou podporu podle ěl. l07 odst. l Smlouvy o fungování evropské unie (dříve
čl. 87 odst. 1 Smlouvy o za|oteni Evropského spoleěenství, kdyż však příjemce qýslovně bere
na vědomí' že kompetentním orgánem k posouzení slučitelnosti posĘltnuté podpory se
společným trhem 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
úľokem. Příjemce podpory podpisem této smlouvy stvľzuje, żebyl s touto skutečností seznámen.
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3. Příjemce podpory dle této smlouvy se zavazuje vrátit poskytovateli bez zbýeěného odkladu
posĘrtnutou podporu včetně úroků podle Nařízení komise v případě, že se jeho prohlášení
v předchozím odstavci uvedené prokáže jako nepravdivé, či pokud Komise (ES) ľozhodne podle
přímo aplikovatelného právního předpisul bud'o vrácení podpory, prozatímním navrácení podpory
nebo o pozastavení podpory' 

čHnek IX.
Závérečná ustanovení

1. Na poskýnutí dotace není právní narok. V případě dlouhodobých ěinností nebo opakovaných
akcí nevznikáuzavŕením smlouvy automatický nárok na posĘltnutí dotace v následujících letech.

Ż. Příjemce je povinen bez zbyteěného prodlení písemně informovat administrující odbor
o jakékoliv změně v údajích uvedených 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 zźxazný předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy dle smlouvy
příslušnými ustanoveními zákonů č,. 50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
a č:. 89l20l2 Sb., oběanský zźlkonik, ve znění pozdějších předpisů.

4. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, znichż 3 obdrží posĘrtovatel a l příjemce.

5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

6. Smlouva nabývá úěinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.'
o zvláštních podmínkách úěinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o ľegistru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že
uveřejnění smlouvy v registru smluv pľovede poskýovatel. Kontakt na doruěení oznámení o
vkladu smluvním protistranám je uveden v zéů:'JLavi smlouvy u příjemce.

7. V případě, že se některá ustanovení smlouvy stanou neplatnými nebo neúčinnými, ztlsté'ľźt
platnost a úěinnosti ostatních ustanovení smlouvy zachovźna. Smluvní stľany se zavazují nahradit
takto neplatná nebo neúěinná ustanovení ustanoveními jejich povaze nejbližšími s přihlédnutím k
vůli smluvních stľan dle předmětu smlouvy.

8. o posĘrtnutí dotace a uzavření veřejnopľávní smlouvy ľozhodla v souladu s ustanovením $ 59
odst. 2 písm. a) zźlkona č). 12912000 Sb.' o krajích (kľajské zÍizeni), ve znění pozdějších předpisů'
Rada Karlovaľského kraje usnesením č. RK394104119 ze dne 8.4.2019.

Za správnost:

Martin Karas

1 Nařízení Rady (Es) č,. 659/L999 ze dne 22. bŕezna 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93
Smlouvy o ES
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