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Evidenění číslo smlouvy: KKOl l77/2019

vEŘEJNoPRÁvľÍ sľĺLoUvA
o PoSKYTNUTÍ DOTACE ZRoZPoČľu KARLoVARSKÉHo KRAJE

(dále jen,,smlouva")

Smluvní strany:

Kaľlovaľský kľaj
Adresa sídla:
Identiťrkaění číslo:
DIČ:
Zastoupený:

Bankovní spojení:

případně další účý:

Datová schránka:
Administrující odbor:

Závodni 353/88, 360 06 Kaľlovy Vary_Dvory
70891 r68
c270891168
Ing. aľch. Vojtěchem Frantou, uvolněný ělen Zastupitelstva Karlovaľského
kľaje pro lá.zeňstvi, cestovní ruch a UNEsCo

siqbxt2
odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

a

(dále jen,'posĘrtovatel")

Sdľužení Kľušné hory _ zípad
Ađresa sídla: Klínovecká 1407,3630I ostrov
Identifikaění číslo: 49754866
DIČ: CZAł754866
Právní forma: Svazek obcí
Zastoupený: Ing. Markéta Sinkulová Moravcová, předsedĘně
Bankovní spojení: 

E-mail: 
Není plátce DPH.

(dále jen 
',příjemce")

(spoleěně jako,,smluvní stľany")

článek l.
obecné ustanovení

V souladu se zákony č). 12912000 Sb., o krajích (krajské zÍízeni), ve znění pozdějších předpisů,
aě.250/2000 sp.' o rozpoětoých pľavidlech územních rozpočtů, ve znění pozdcjsĺclr_přeđpisů
(dále také ,,RPÚR*) a v souladu 

' 
P'ogľu*em pľo poskytoväní dotací zrozjoěn íQrlovarského

kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu v Karlovarském kĺaji (dále jen,,dotaění pľogľam,.)
posĘrtovatel poskytuje příjemci dotaci na účel uvedený v článku II. smlouvy a příjemce tutodotaci
přijímá.
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čHneľn.
Výše dotace' její účel a údaje o dotacĺ

Poskýovatel posýuje přijemci dotaci z rozpoětu poskýovatele v kalendářním roce, ve ýši
a na účel podle údajů uvedených v odstavci 2. tohoto člĺánku. Výše dotace může bý 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.

2. Úaaie o dotaci:
Dotace se posĘrtuje v kalendářním roce:
Dotace se poskýuje ve qýši:

(Slovy: sedmdesáttisíc korun českych)
Dotace se poskýuje na účel:

2019
70.000 Kč

Platba dotace bude opatřena variabilním symbolem:

Geofun - vý'letní hry s mobilem
(geolokační hľy pro územi obcí
Sdružení Kľušné hory - ztlpad)

článek III.
Způsob posĘtnutí dotace

1. Dotace bude příjemci poukŁána jednorŁově do 30 pracovních dnů od uzavření smlouvy,
a to foľmou bezhotovostního převodu na bankovní úěet příjemce uvedený qýše v smlouvě. Platba
bude opatřena variabilním symbolem uveden;ým v odstavci 2. čl. il.

2. Dotace je posĘltována formou zźiohy s povinností následného vytičtování.

článelĺ tv.
Zák|adní povinnosti p ffj emce

1. Příjemce je povinen řídit se Pravidly pro příjem a hodnocení žádosti, posĘrtnutí a finanční
vypořádání dotace zrozpoětu Kaľlovaľského kĺaje progľamu uveden1ýĺn v odst. l čl. I schválenými
Radou Karlovarského kraje usnesením číslo RK 1471lt2l18 zę dne 17. 1'2.2078, zveŕejněnými na
úřední desce poskytovatele a touto smlouvou.

2, Příjemce je povinen poużít posĘrtnuté ťlnanční prostředĘ maximálně hospodáľným způsobem.
Příjemce je povinen pouŽít posĘltnuté finanění prostředĘ ýhradně k úěelu uvedenému v ělánku
II. smlouvy a v souladu se specifikací uvedenou v předchozím odstavci tohoto článku. Příjemce Ęrto
prostředĘ nesmí posĘrtnout jiným pľávnicĘm nebo fuzicĘm osobám (pokud nejde o úhĺady
spojené sľealizaci účelu, na kteý byly poskynuty). Dále příjemce Ęrto prostředky nesmí použít
na dary, pohoštění, mzdy pľacovníků nebo funkcionářů příjemce ěi příjemce samotného' penále,
úľoĘ z úvěrů, náhľady škod, pojistné, pokuty, úhľady đluhu apod.

3. Příjemce je povinen vyčeľpat posĘrtnuté finanční pľostředĘ nejpozději do 2.12.20t9.

4. Pokud příjemce vede účetnictví nebo daňovou evidenci musí být účetní operace související
s poskýnutou dotací odděleně identifikovatelné od ostatních úěetních operací v účetnictví
nebo daňové evidenci příjemce. To znamená, że űěetní operace související s dotací musí
bý úětovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (např. na zvláštním účetním středisku).

5. Příjemce je dále povinen:

a) realizovat projekt v souladu s ustanoveními Pľavidel pľo posýování příspěvků z rozpoětu
Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestormím ruchu v Karlovarském kraji, schválenými
usnesením ě. RK l47lll2/l8 ze dne 17. 12.2018 a usnesením č,. ZK369/12118 ze dne 13. 12.
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b) wużít příspěvek k uhľazení ěinností spojených s rea|izaci daného projektu uvedeného
v předložen é Żádosti o poskýnutí dotace z rozpoětu Karlovaľského kraje' č. j .I<K/567lY\R/lg
ze dne 13.2.2019.

6. Příjemce je povinen se na financování projektu podílet vlastní spoluúčastí ve v'ýši min. 25 oÁ

s posĘltnuté đotace, tj. 17.500 Kč.

7. Dotace podléhá finaněnímu vypořádání. Příjemce je povinen pľovést a předložit administrujícímu
odboru prostřednictvím podatelny posĘrtovatele zé.ľěreěné ťlnanění vypořádání dotace
na předepsaném formuláři, kteľé příjemce opafií svým podpisem' a to nejpozději do 1ó. 12.20t9,
resp. do dne ukončení smlouvy v případě čl. VII (rozhodující je datum doručení finančního
vypořádání dotace na podatelnu posĘrtovatele). Foľmulář finanění vypořádání dotace je přílohou
vyhlášení dotačního programu nebo informací o individuálních dotacích aje zveřejněn na internetu
posĘrtovatele v sekci Dotace http://www.kr-karlovarsky.czldotace/StrankylPrehled-dotace.aspx.

8. Příjemce je povinen spoleěně s finaněním vypořádáním dotace předložit kopie veškeqých dokladů
vztahujících se k posĘrtnuté dotaci. Ke každému dokladu musí bý přiložen doklad o jeho úhradě
(bankovní ýpis ěi pokladní doklad). Doklady, zejména faktury tj. úěet za provedenou pľáci
nebo zboží,které bylo dodáno, musejí bý označeny identifikací dotace (zkľáceným ntvvemdotace
apod.). Doklad o úhradě zá|ohyldílč,í platby bez vytlětování této záiohyldi|ěiplatby nelze povaŽovat
za doklad k ávěľeěnému finaněnímu vypořádání dotace azauznatelný ýdaj.

9. Spolu s finančním vypořádáním dotace je příjemce povinen předložit administľujícímu odboru
vyhodnocení použití posĘrtnuté dotace s popisem ręalizace a zhodnocením ľealizovaných aktivit.

10. Přiiemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem, že na projekt (akci) obdržel dotaci
od poskytovatele, a to na weboých stránkách, pokud je má zřízeny, na propagaěních, infoľmačních
materiálech, pokud je vydává k projektu, na pozvánkách, slovně pľezentovat posĘrtovatele
v médiích a na tiskoqých konfeľencích pořádaných u příležitosti pľojektu, oÍiciálně poz-łat zástupce
posĘrtovatele na konání akce, distńbuovat tiskové materiály posĘrtovatele mezi hosty apod.
Příjemce je povinen obdobným způsobem prezentovat projekt Karlovaľského Vłaje ,,Žiý kľaj", a to
viditelným umístěním loga pľojektu na propagačních materiálech, dále viditelným umístěním loga
na pódiu (případně v ľámci videoprojekce) a při distľibuci propagačních materiálů projektu (logo a
informace o projektu |ze získat na www.zivykraj.cz). od podpisu smlouvy po dobu realizace
projektu umístí příjemce na weboqých stľánkách' pokud je má zÍízeny, aktivní odkaz www.kr-
karlovarsĘ.czawww.zivykraj.cz. Návrh způsobu propagace předloží příjemce posĘrtovateli do 10
kalendářních dnů od podpisu smlouvy k odsouhlasení (souěasně si vyzvedne tiskové materiály
posĘrtovatele k distribuci). Pľopagaci posĘrtovatele je příjemce povinen doloŽit při zĺvěreěném
finančním vypořádání dotace (např. audio/video záznanrl, fotogľafie, materiály). Příjemce odpovídá
za správnost loga posĘrtovatele, pokud je uvedeno na pľopagaěních materiálech (pravidla pro uŽití
loga poskytovatelę viz www.kr-karlovarsĘ'cz, ođkaz Karlovarský kraj - Poskýování symbolů
a záštit) a loga pľojektu ,,Żivy kłai* viz www.zivykraj .cz zá|oźkaTourism professionals."

11. Nevyčerpané ťrnanění pľostředĘ dotace je přfiemce povinen vrátit nejpozději do termínu předložení
závěreěného finančního vypořádání dotace uvedeného v čl. [V. odst. 7, a to formou
bezhotovostního převodu na úěet posĘltovatele uvedený qýše. Platba bude opatřena variabilním
symbolem uvedeným v odst. 2 č,|. L

12. Příjemce je rovněž povinen vrátit poskýnuté finanční prostředĘ na úěet uvedený v odst. 10
tohoto článku, jestliŽe odpadne účel' na kteý je dotace poskýována, a to do l0 pľacovních dnů
ode dne' kdy se příjemce o této skutečnosti dozyi. Platba bude opatřena variabilním symbolem
uvedeným v odst. 2 čl. il.
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13. Před vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zpět na ričet poskýovatele je příjemce
o této skuteěnosti povinen informovat administrující odbor pľostřednictvim avíza, které je přílohou
foľmuláře finanění vypořádání dotace.

14. Příjemce je povinen průběžně infoľmovat posĘrtovatele o všech změnách, které by mohly
při vymáháni zadrżených nebo neopľávněně použiých prostředků dotace zhoľšit jeho pozici
věřitele nebo dobytnost jeho pohledávĘ'

15. Příjemce je zejména povinen oznámit posĘrtovateli do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo
k události' skutečnosti' které mají nebo mohou mít za následek změnu opľávněné osoby příjemce,

změnu vlastnického vztahu příjemce k věci, naniž' se dotace posĘrtuje, apođ.

16. V případě, že nastanou skutečnosti 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 ukončení smlouvy.

17. Je-li příjemce veřejným zadavatelem nebo splní příjemce definici zadavatele podle zákona
č)' 13412016 Sb., o zadávání veřejnýchzakźnek,ve znění pozdějších předpisů, je povinen postupovat

při výběru dodavatele podle tohoto zálkona.

18. Je-li příjemce plátcem đaně zpřidané hodnoty, a pokud má u zdanitelných plnění přijaĺých
v souvislosti s ťrnancováním daného projektu náľok na uplatnění odpoětu daně zpřidané hodnoĘ
v plné ýši, kľácený nebo v poměľné ýši, nemůŽe uplatnit v závěreěném vyúčtování tuto qýši
nároku na odpočet daně z přidané hodnotyjako uznatelný výdaj/náklad.

19. Příjemce je povinen hľadit náklady, které uplatňuje z dotace' pouze z bankovního úětu příjemce'
který je uveden v zźlhlavi smlouvy, popř' z peněžní hotovosti převedené z tohoto bankovního účtu

do pokladny příjemce. Úhrada nákladů z jiného bankovního účtu než z itětu příjemce,

kteýje uveden v zźlh|avi smlouvy, je přípustná pouze v případě, kdy před uskutečněním úhrady

nákladů byly peněžní prostředky dotace či jejich část bezhotovostně převedeny na bankovní úěet,

ze kterého byla úhrada nákladů uskutečněna. Příjemce je povinen doložit převod peněžních
prostředků mezi bankovními úěty.

článeľ v.
Kontľolní ustanovení

1. Příslušné orgány posĘrtovatele jsou opľávněny zejména v souladu se zákonem ě. 320/200l sb''
o finanění kontľole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů (zákon o finanční kontľole),

ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č,.25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),

ve znění pozdějších předpisů a dalšími platnými právními předpisy kontľolovat dodržení podmínek,

zanichźbyla dotace posĘrtnuta, věetně podmínek vypl;ývajících ze smlouvy, a příjemce je povinen

tuto kontrolu stľpět.

Ż. Příjemce je povinen v pruběhu tľvání smlouvy, i po skončení účinnosti smlouvy, vytvářet
podmínky k provádění kontroly a umoŽnit kontrolu čerpání a vyużití dotace' V této souvislosti je
příjemce povinen zejménaumožnit kontrolním orgánům nahlédnout do úěetní evidence azéanamtl
o posĘrtované sluŽbě' v případě, že je povinen účetní evidenci vést, popř. vstupovat do

souvisójících pľostoľ. Příjemce je povinen umožnit ýkon kontroly dle odst. l tohoto ělánku,
poskýnout potřebnou souěinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Příjemce je
povinen předložit kontrolním orgánům poskýovatele kdykoliv ĺa vyźádéní k nahlédnutí veškeré

úěetní ztnnamy vztahujicí se k úěelu dotace a předmětu smlouvy, umožnit kontrolu souvisejících
skuteěností (dále jen ,,podklady") a sĘět i předložení veškeých účetních ziunamű, kteľé nemají
přímý vztah k předmětu smlouvy (např. v případě nepřímých společných nákladů);

v odůvodněných případech umoŽnit kontľolním oľgánům zajištění oľiginálních úěetních ztlznamtt

vě. podkladů.
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3. Přijemce je povinen na žádost poskytovatele písemně posĘltnout doplňující infoľmace, případně
doložit další dokumenty, související s plněním účelu poskýnuté dotace.

4. Příjemce je v ľámci qýkonu kontrolní ěinnosti dle odst. l tohoto článku povinen umožnit kontrolu
a předložit kontľolním orgánrim poskýovatele k nahlédnutí veškeré prukazné úěetní záznamy
týkající se daného úěelu a posĘÍnuté dotace.

čHnek VI.
DůsledĘ poľušení povinnostÍ příjemce

1. V případě, že příjemce nesplní některou ze sqých povinností stanovených v odst. 3, 4,8,9,12,13,
14, 15, l8 ěl.IV., popř. poruší jinou povinnost nepeněžité povahy vyplývající ztéto smlouvy,
nespočívající však v neoprávněném použití pľostředků dle odst. 2 tohoto ělánku, považuje se toto
jednĺání za porušení rozpoětové kámě ve smyslu ustanovení s 22 RPÚR. Příjelnce jě v tomto
případě povinen provést v souladu s ustanovenim $ 22 RPÚR odvod za porušení ľozpoětové kázně
ve ýši 5 % (slovy: pět pľocent) poskynuých finančních prostředků, dle této smlouvy, do rozpoětu
poskýovatele.

2. Vpřípadě, že příjemce neprokáže způsobem stanoveným včl. IV. odst. l, 2,5,6,7,16poużiti
finančních prostředků v souladu s čl. tV. odst. 2, popř. pouŽije posĘrtnuté prostředĘ, případně
jejich část, kjinému účelu, než je uvedeno v článku [V. odst. l této smlouvy, považují
se týo prostředĘ, případně jejich část, za pľostředĘ neoprávněně použité ve smyslu ustanovení
$ 22 RPUR. Příjemce je v tomto případě povinen pľovést v souladu s ustanovenim $ 22 RPÚR
odvod za poľušení rozpoětové kázĺě do rozpoětu posĘrtovatele.

3. Vpřípadě' Že příjemce nesplní některou ze sqých povinností stanovených včl. IV. odst. 10, 11

této smlouvy, považuje se toto jednání za zadrŽení peněžních pľostředků ve smyslu ustanovení $
22 RPÚR. Příjemce je v tomto případě povinen pľovést v soulađu s ustanovenim$22RPÚR ođvod
za porušení rozpočtové kámě do ľozpoětu posĘltovatele.

4. Veškeré platby v důsledku porušení povinností příjemce provede příjemce formou bezhotovostního
převodu na úěet posĘrtovatele uvedený vyše a opatří je variabilním symbolem a specificĘm
symbolem a písemně infoľmuje poskýovatele o vrácení peněžních pľostředků na jeho účet.

Čhnek VII.
Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze ukončit nazźlkladě písemné dohody smluvních stľan nebo qýpovědí.

2. Kterákoli smluvní strana je oprávněna tuto sm|ouvu písemně vypovědět bez událni důvodu.
Výpovědní lhůta činí l měsíc azaěíná běžet l. dnem následujícím po dni doručení qýpovědi dľuhé
smluvní straně' V případě pochybností se má zato, Źe vypověď byla doľučena 5. pracovním dnem
od jejího odeslání. Ve ýpovědní lhůtě může poskyovatel zastavit posĘrtnutí dotace.

3. V případě ukončení smlouvy dle vyše uveđených odstavců tohoto ělánku, je příjemce povinen
provést finanční vypořádání posĘrtnuté dotace obdobně pođle odst. 7 článku [V. smlouvy,
a to ke dni ukoněení smlouvy.

článeľ vm.
Veřejná podpoľa

1. Podpora posĘrtnutá dle smlouvy byla smluvními stľanami vyhodnocena jako opatření
nezakládajicí veřejnou podporu podle ěl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování evľopské unie (dříve čl.
87 odst. 1 Smlouvy o za|ožení Evropského společenství, kdyż však příjemce ýslovně bere
na vědomí, že kompetentním orgánem k posouzení sluěitelnosti poskýnuté podpory se společným
trhem v případě, že by se jednalo o veřejnou podporu, je toliko Komise (ES). Komise (ES)
je opľávněna uloŽit přijemci podpory navrácení veřejné podpory, spolu s příslušným úľokem.
Příjemce podpory podpisem této smlouvy stvrzuje' źeby| s touto skuteěností sezrámen.
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2. Příjemce podpory dle této smlouvy se zavazuje vrátit posĘrtovateli bez zbyteéného odkladu
posĘrtnutou podpoľu včetně úroků podle Nařízení komise v případě, Že se jeho prohlášení
v předchozím odstavci uvedené prokźňejako nepravdivé, ěi pokud Komise (ES) rozhodne podle

přímo aplikovatelného právního předpisu1buď o vrácení podpory, prozatímním navrácení podpory
nebo o pozastavení podpory'

čbnek lx.
Zá.ľěreóná ustanovení

1. Na poskýnutí dotace není právní nárok. V případě dlouhodobých ěinností nebo opakovaných akcí
nevzniká uzavřením smlouvy automaticĘ nárok na posĘrtnutí dotace v následujících letech.

Ż. Příjemce je povinen bezzbyteěného pľodlení 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 či zvláštní obecně zźxazný předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy dle smlouvy
příslušnými ustanoveními zákonů č,. 50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

ač,.89l20l2 Sb., oběansĘ zÍtkonik,ve znění pozdějších předpisů.

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

5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

6. Smlouva nabývá úěinnosti dnem zveřejnění vregistru smluv dle zákona č.340/2015 Sb.'

o zvláštních podmínkách úěinnosti někte4ých smluv' uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění

smlouvy v ľegistru smluv pľovede poskytovatel' Kontakt na doručení ozntlmeĺi o vkladu smluvním
protistranám je uveden v ztlh|avi smlouvy u příjemce.

7. V případě, že se některá ustanovení smlouvy stanou neplatnými nebo neúěinnými, zůstává platnost

a účinnosti ostatních ustanovení smlouvy zachována. Smluvní strany se zavanlji nahľadit takto
neplatná nebo neúěinná ustanovení ustanoveními jejich povaze nejbližšími s přihlédnutím k vůli
smluvních stran dle předmětu smlouvy.

8. o posýnutí dotace a uzavřęni veřejnoprávní smlouvy ľozhodlo v souladu s ustanovením $ 3ó

písm. c) příp. d) ztlkona č,. lŻ9l2000 Sb., o kľajích (krajské zŕizení\, ve znění pozdějších předpisů,

Zastupitelstvo Karlovarského kľaje usnesením ě.ZK10ll04/I9 zę dne 25. 4.2019.

dn"'.(., (..., (.ł'l :ĺ...

mg]' vĺ"ĺ.ji. si'ńiä'a Moravcová
(příiemce)

k ll.ł
.: l ..... ..,

/místo)
u^"U..,{.,..(.!.

(poslq/tovatel)

Karlovy Vary

l Nařízení Rady (ES) č' 659/1999 ze dne 22. března 1999, kteým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93

Smlouvy o ES
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Za správnost:

Mgr ü/-L"'sľoL"'ĺ
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