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Ev. č. smlouvy: KK0085t/2019

vEŘEJNoPRÁvľÍ sľĺLo UvA
o posĘrtnutí dotace zrozpoětu Kaľlovarského kľaje

Smluvní strany:

Kaľlovarský kraj
Sídlo: Zźryodni 353/88, 360 06 Karlovy Vary
lČo: 70891168
DIČ: CZ7\891I68
Zastoupený: Ing. arch. Vojtěchem Frantou, uvolněný člen Zastupitelstva Kaľlovarského

kraje pro oblast lŁeňství, cestovního ruchu a IJNESCO
Bankovní spojení:

Čísloúčtu: 
(dále jen,posĘrtovatel")

Spa & Medĺcal Tľavel s.r.o.
Sídlo: ZaHájem39,3600l Jenišov
IČo: 25014773
Právní forma: Spoleěnost s ruěením omezeným
Zastoupená: Janou Vrbovou,jednatel
Registrace ve veřejném Ęstříku: C 19964 vedená u Krajského soudu v Plzni
Bankovníspojení:
Číslo úětu: 
Není plátce DPH
(dále jen,,příjemce")

(spoleěně j ako,,smluvní strany")

článeľ I.
obecné ustanovení

1. V souladu se zákony č,. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a ě. 250/2000 Sb.,
o rozpoětoých pravidlech územních rozpoětů, ve znění pozdějších předpisů (dále také ,,zákon
o rozpoětoqých pravidlech územních rozpoětti") poskýovatel poskytuje příjemci dotaci na účel
uvedený v článku II. této smlouvy a příjemce tuto dotaci přijímá.

2. Dotace je ve smyslu zákona ě' 320/200l Sb., o finanění kontrole ve veřejné správě a o změně
někteých zákonů (zákon o finanění kontľole), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou finanění
podporou avztahuji se na ni všechna ustanovení tohoto zźtkona.

3. Dotace je slučitelná s podporou posĘltnutou zrozpoětu jiných územních samosprávných celků,
státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropské unie, pokud to pravidla pro posĘrtnutí
těchto podpoľ nevyluěují. Dotace je sluěitelná s další podporou posĘrtnutou ztozpoětll
Kaľlovarského kraje.

4. Prokáže-li se po poskytnutí dotace, źe tato naplňuje znaky veřejné podpory dle ě. 107 aŹ l09
Smlouvy o fungování Evropské unie (dříve ěl. 87 až 89 Smlouvy o zalożeni Evropského
společenství), zavazuje se příjemce poskýnutou podporu neprodleně vrźúit zpět na účet
poskytovatel, a to věetně riroků stanovených Komisí.
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5. V případě, že příjemce bude poskytovat výhody třetím subjektům a t5rto ýhody budou naplňovat
znaĘ veřejné podpory, je příjemce povinen postupovat v souladu s příslušnými předpisy v oblasti
veřejné podpory.

čHnektr.
Výše dotace a její účel

PosĘrtovatel posýuje příjemci v roce 2019 neinvestiční dotaci z rozpoětu posĘrtovatele ve qýši
200.000'- Kč (slovy: dvěstětisíc korun česĘch) na ,,Realizace pľopagačních spotů se zaměřením
na rusky mluvící trh" (dále jen ,,projekt").

čHnek trI.
Způsob posĘtnutí dotace

Dotace bude příjemci poukázána jednorázově do 30 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy, a to
formou bezhotovostního převodu na jeho bankovní účet uvedený qýše v této smlouvě. Dotace je
poskytována fonnou zálohy s povinností následného vyúčtování.

Clánek IV.
Zíl<ladní povin nosti pffj emce

1. Příjemce je povinen použít poskýnuté peněžní pľostředĘ maximálně hospodáľným způsobem
a ýhradně k účelu uvedenému v článku II. této smlouvy a vyčerpat je do 2. 12. 20t9. Tyto
prostředĘ nesmí poskytnout jiným právnicĘm nebo fuzickým osobám, pokud nejde o rihľady
spojené s ľealizací účelu, na kteý byly poskýnuty. PosĘrtnuté peněžní prostředĘ nelze použít na
dary, mzdy funkcionářů příjemce ěi přijemce samotného, penále, úroĘ z úvěrů, náhľady škod,
pojistné, pokuty apod.

2. Přijemce je povinen o použití poskytnuých finančních prostředků vést samostatnou prukaznou
evidenci.

3. Příjemce je povinen:
a) Využít prostředky qýhľadně na úhradu nákladů spojených s projektem ,,Realizace

propagačních spotů se zaměřením na ruslE mluvící trh"
b) PosĘytnout vzniklé propagaění spoty pro potřeby Kaľlovarského kraje a destinační agentury

ŻwÝ KRAJ - DESTINAČNĺ łcpNTURA PRo KARLoVARSKÝ KRAJ' Z.S.,ve fórmátu,
kteý budou požadovat

c) Distribuovat vzniklé propagační spoty na YouTube, Instagram, Facebook _ ruskojazyěný tľh

4. Příjemce je povinen provést a předložit posĘrtovateli _ odboru kultury, památkové péěe, lázeňství
a cestovního ruchu zźxéreéné vyiětování dotace, které opatří statutární zĺstupce příjemce sým
podpisem, a to do 16. 12.2019, resp. do dne ukončení smlouvy v případě ěl. vII. Při vyúčtování
příjemce předloží posĘrtovateli originály veškeých úěetních dokladů ve qýši vyčeľpaných
peněžních pľostředků poskýnuté dotace, dokládající pouŽití posĘrtnuté dotace, z nichž si
posĘrtovatel pořídí fotokopie pro účely evidence a archivace. Záiohová faktura se nepovažuje za
doklad k zavěreěnému vyričtování dotace.

5. Nevyěerpané finanční prostředky dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději do termínu
předložení závěreěného vyúětování dotace uvedeného v čl. IV. odst. 4, a to formou
bezhotovostního převodu na účet posĘrtovatele vedený u Komeľční banĘ, a.s., poboěka Karlovy
Vary, č. tlěfi , variabilní symbol 

6. Příjemce je ľovněž povinen vrátit posĘÍnuté finanční prostředky na úěet uvedený v odst. 5 tohoto
ělánku, jestliže odpadne úěel, na kteľý je dotace poskytována, a to do 15 dnů ode dne,
kdy se příjemce o této skutečnosti dozví.

7. Příjemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem, Že na projekt obdržel dotaci od poskytovatele,
a to na weboqých stľánkách, pokud je má zÍízeny, na propagačních, infoľmaěních materiálech,
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pokud je vydává k pľojektu' na pozvánkách' slovně pľezentovat posĘrtovatele v médiích a na
tiskoých konferencích pořádaných u příležitosti projektu, oficiálně poz-łat zastupce posĘrtovatele
na konání akce, distńbuovat tiskové materiály posĘrtovateIemezi hosty apod. Příjemce je povinen
obdobným způsobem prezentovat projekt Karlovarského kraje ,,Żivg lrsai", a to viditelným
umístěním loga projektu na propagačních materiálech, dále viditelným umístěním loga na pódiu
(případně v rámci videoprojekce) a při distľibuci propagačních materiálů pĄektu (logo
a informace o projektu lze ziskat na www.zivykraj.cz). od podpisu smlouvy po dobu ręalizace
projektu umístí příjemce na weboqých stľánkách, pokud je má zřízeny, aktivní odkaz www.kľ-
karlovarsky.cz nebo www'ziĘlkraj.cz. Návrh způsobu propagace předloží příjemce poskytovateli
do l0 kalendrířních dnů od podpisu smlouvy k odsouhlasení. Propagaci poskytovatele je příjemce
povinen doložit při finaněním vypořádání dotace (např. audiovideoaŁnam, fotografie, materiály
apod.). Příjemce odpovídá za spľávnost loga posĘrtovatele, pokud je uvedeno na propagačních
materiálech (pravidla pľo užití loga poskytovatele viz www.kr-karlovarsky.cz, odkaz KarlovarsĘ
kraj _ Poskýování symbolů a záštit) a |oga projektu ,Ąivy laa1* vizwww.ziwl<rai.cz

8. Příjemce je povinen pruběžně infoľmovat posĘrtovatele o všech zméntrch, které by mohly
při vymáháni zadrźených nebo neoprávněně použiĘých prostředků dotace zhoršit jeho pozici
věřitele nebo dobytnost jeho pohledávĘ.

9. Příjemce je zejména povinen oznźtmit posĘrtovateli do 30 dnů ode dne, kdy došlo k události,
skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův (ďizovatelům) zźnik, transformaci,
sloučení či splynutí s jiným subjektem, zrušení právnické osoby s likvidací, zahäjeru
insolvenčního Íizení, změnu statutĺĺrního orgánu příjemce, změnu vlastnického vztahu příjemce
nebo ďizovatele k věci' na niŽ se dotace poskytuje, apod.

10. Příjemce je povinen zajistit při přeměně pľávnické osoby, aby práva a povinnosti ze smlouvy
přešly na nástupnickou právnickou osobu nebo podat návrh na ukoněení smlouvy. V případě
zrušení právnické osoby s likvidací pľovede příjemce vyúětování posĘltnuté dotace obdobně
dle odst. 4 a 5 ělánku tV' této smlouvy, a to ke dni likvidace.

11. Je-li příjemce veřejným zadavatelem nebo splní příjemce definici zadavatele podle zákona
ě.13412016 Sb', o zadávźni veřejných zakźvek, ve znění pozdějších předpisů, je povinen dále
postupovat při výběru dodavatele podle tohoto zélkona.

12. Je-li přijemce plátcem daně zpřidané hodnoĘ, a pokud má u zdanitelných plnění přijafých
v souvislosti s financováním daného projektu nárok na uplatnění odpoětu dané zpřidané hodnoty
v plné qýši, kácený nebo v poměrné qýši, nemůže uplatnit v závěľečném vyúčtování tuto ýši
nároku na odpočet daně z přidané hodnoý jako uznatelný vydaj.

článek V.
Kontrolní ustanovení

1. V souladu se zákonem č). 255l20lŻ Sb., o kontrole (kontľolní řád), je poskýovatel dotace
oprávněn kontľolovat dodrŽení podmínek, za kteých byla dotace posĘrtnuta. Tuto kontrolu
vykonávají pověření zaměstnanci posĘitovatele a členové příslušných kontrolních orgánů
posĘrtovatele.

2. Příjemce je v rámci qýkonu kontrolní činnosti dle odst. l tohoto článku povinen umožnit kontľolu
a předložit kontrolním orgánům poskytovatele k nahlédnutí oľiginály všech úěetních dokladů
ýkajících se daného úěelu.

čtánek VI.
DůsledĘ poľušení povinností příjemce

1. Jestliže příjemce nesplní některou ze svých povinností stanovených včl. IV' odst.2, 7,8,9,l0,
popř. poruší jinou povinnost nepeněžité povahy vyplývající z této smlouvy, nespoěívající však
v neopľávněném použití pľostředků dle odst. 2 tohoto ělánku, povaŽuje se toto jednźní za porušení
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rozpočtové kźLzně ve smyslu ustanovení $ 22 z,ákona o rozpoětovych pravidlech územních
rozpoětů. Přijemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovenkfl s 22 zźlkoĺa
o rozpočtoqých pravidlech územních rozpoětů odvod za porušení rozpočtové kázné ve \.ýši 5 %
(slovy: pět procent) poskytnuých finančních prostředků, dle této smlouvy, do rozpoětu
posĘrtovatele.

2. Pokud příjemce neprokáže způsobem stanoveným v ěl. IV. odst. 4, l l použití finančních
prostředků v souladu s ěl. IV. odst. 1, popř. pouŽije posĘrtnuté prostředky (případně jejich ěást)
kjinému úěelu, neż je uvedeno v článku IV. odst. l této smlouvy' považují se Ęrto prosfiedĘ
(případně jejich ěást) za prostředĘ neoprávněně použité ve smyslu ustanovení $ Ż2 z,źkona
o rozpočtoqých pravidlech územních rozpočtu. Příjemce je v tomto případě povinen provést
v souladu s ustanovením $ 22 zákona o rozpoětoých pľavidlech územních rozpoětu odvod
za porušení rozpoětové kázně do rozpoětu posĘrtovatele.

3. Pokud příjemce nesplní někÍerou ze sqých povinností stanovených v čl. tV. ođst. 5, 6 této
smlouvy, povaŽuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu ustanovení $ 22
zźlkona o ľozpoětoqých pravidlech územních rozpoětů. Příjemce je v tomto případě povinen
provést v souladu s ustanovenim $ 22 zźtkona o rozpoětových pravidlech územních ľozpoětů
odvod za porušení rozpoětové kázně do rozpoěfu posĘrtovatele.

4. Veškeré platby v důsledku porušení povinností příjemce provede příjemce formou
bezhotovostního převodu na účet posĘrtovatele uvedený ýše v této smlouvě. Platbu opatří
variabilní symbol a písemně informuje posĘltovatele o vrácení peněžních prostředků
najeho úěet.

čl. vrĺ.
Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze zrušit nazttkladě písemné dohody smluvních stľan nebo vypovědí

2. Kteľákoli smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 30 kalendářních dní a poěíná běžet l. dnem následujícím po dni doručení
ýpovědi druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, Źe qýpověď byla doručena
5. dnem odjejího odeslání'

3. V případě ukončení smlouvy d|e výše uvedených odstavců tohoto ělánku příjemce provede
vyúětování poskytnuté dotace obdobně dle odst. 4 a 5 ělánku IV této smlouvy, a to ke dni
ukončení smlouvy.

Clánek VI[.
Zá.ľěrećná ustanovení

1. Příjemce je povinen bez zbýeěného prodlení písemně informovat přijemce _ odboľ kultury,
památkové péěe, lázeňství a cestovního ruchu o jakékoliv změně v údajích uvedených ve smlouvě
ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho
povinností podle této smlouvy.

2. Pokud tato smlouva ěi zvláštní obecně zźwazný předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy
dletétosmlouvy příslušnými ustanoveními zákonů ě. 500lŻ004 Sb., správní ŕád, ve znění
pozdějších předpisů aě.89/2012 Sb., oběanský zákoník.

3. Tato smlouvanabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění
v Registru smluv dle zákona ć. 34012015 Sb., o zvláštních podmínkách úěinnosti někteých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registľu smluv (zákon o registľu smluv) ve znění pozdější
předpisů. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, znichŽ jeden obdľŽí příjemce a ťi
posĘĺtovatel.

Stránka 4 z 5



4. V případě' že se některá ustanovení této smlouvy stanou neplatnými nebo neúěinnými, zůstává
platnost a účinnosti ostatních ustanovení této smlouvy zachována. Smluvní stľany se zavazují
nahradit takto neplatná nebo neúčinná ustanovení ustanoveními jejich povaze nejbližšími
s přihlédnutím k vů|i smluvních stran dle předmětu této smlouvy.

5. o poskytnutí dotace a uzavÍení veřejnoprávní smlouvy ľozhodlo v souladu s ustanovením $ 36
odst. l písm. c) zákona ě. 1Ż9lŻ000 Sb., o kajích, ve znění pozdějších předpisů, Rada
Karlovarského kraje usnesením ě. RK 439l04ll9 ze dne 8. 4. Ż0l9 bylo schváleno poskýnutí
dotace ve qýši 200 000 Kč.

6. Smluvní stľany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v ľegistru pľovede Karlovarský kraj, kontakt na
doľuěení oznámení o vkladu smluvní protistraně: 

Za správnost:

Mgľ. Monika Slipková

4:Ąę ../rr(... dne ł/, 4. h '17Karlovy Vary dne 7(,ľr/?

Podpis:
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