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Lisýpřĺl.:
číslojednací:

Došlo:

6ł4ł/a/43

Evidenčníěíslo smlouvy: KK-

vEŘEJNoPRÁvľÍ sľĺLoUvA

CI444e/b(9

o PoSKYTNUTÍ DOTACE ZRoZPoČľuKARLoVARSKÉHo KRAJE
(dále jen,,smlouvď')

Smluvní strany:

KarlovaľsĘ kraj

Adresa sídla:
Identifikační číslo:

DIČ:

Zźxodĺi353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory

70891 168

c270891t68
ělen rady

Zastoupený:
Bankovní spojení:

Komerění banka, a.s.

čísloúč

Československá obchodní banka, a.s.
ěíslo
Česká spořitelna, a.s.
ěíslo

účtu
úětu

PPF banka, a.s.
Datová schránka:

Administrující odbor:

ěísloúčt

siqbxt2
životního prostředí a zemědělství

(dále jen,,posĘrtovatel")

a

DROSERA,

z.s.

sídla:
číslo
forma:
Zastoupený:
Adresa
Identifikační
Právní

26547368
zapsaný spolek

Registľace ve veřejném Ęstříku: L333l u Kľajského soudu v Plzni
Bankovní
Československá obchodní banka, a. s.

spojení:

Císlo úětu:

E-mail:

Není plátce DPH.
(dále jen,,příjemce")

článek I.

1.

1.

Ż.

Obecné ustanovení
V souladu se zákony č,. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zÍízení),ve znění pozdějších předpisů
ač:.250l2000 sb., oľozpoětov'ých pravidlech územních rozpočtů,ve mění pozdějšíchpředpisů
(dále také ,,RPÚR") posĘrtovatel posĘltuje přijemci dotaci na úěel uvedený v ělánku II. smlouvy a
příjemce tuto dotaci přijímá.

čhnek II.
Výše dotace' její rńčel a údaje o dotaci
Poslqrtovatel poskýuje přijemci dotaci z rozpoětll posĘrtovatele v kalendářním roce, ve výši
a na účelpodle údajůuvedených v odstavci 2. tohoto ělánku. Výše dotace můŽe bý snížena
s ohledem na maximální přípustnou ýši podpory v režimu de minimis a to dle akÍuálního stavu
v registru podpoľ de minimis v den podpisu smlouvy.
Úaaie o dotaci:
Dotace se poskýuje v kalendářním roce:
2019
Dotace se poskýuje ve ýši:
60.000 Kč
(Slovy: šedesát tisíc korun česĘch)
Dotace se poskýuje na účel:
Vybudování ekologického
EKOLEON při áchranné stanici handicapovaných živoěichů _ [V. etapa
Platba dotace bude opatřena variabilním symbolem:

centra

1.

článek trI.
Způsob posĘtnutí dotace
Dotace bude příjemci poukázána jednorázově do 2l pracovních dnů od uzavření smlouvy,
a to formou bezhotovostního převodu na bankovní úěet příjemce uvedený výše v smlouvě. Platba
bude opatřena vaľiabilnímsymbolem uvedeným v odstavci 2. ě|.L

Ż.

Dotace je poskytována formou ztiohy s povinností následného vyúčtování.

1.

článek IV.
Základní povinnostĺ příj emce

Příjemce je povinen řídit se touto smlouvou.

Ż.

Příjemce je povinen pouŽít poskýnuté finanění prostředĘ maximálně hospodáľným způsobem.
Příjemce je povinen použítposkýnuté finanění prostředky qýhradně k úěelu uvedenému v článku
II' smlouvy a v souladu se specifikací uvedenou v předchozím odstavci tohoto ě|ánku. Příjemce
t1rto prostředky nesmí poskytnoutjiným právnicĘm nebo ýzickým osobám (pokud nejde o úhľady
spojené s realizací účelu,na kteý byly poskytnuty). Dále příjemce Ęto pľostředĘ nesmí použít
na dary, pohoštění, mzdy pľacovníkůnebo funkcionářů příjemce ěi příjemce samotného,
penále, úroky z t'ivěrů, náhľady škod' pojĺstné, pokuty, úhľady dluhu apod.

3.

Příjemce

4.

je povinen

Pokud příjemce vede účetnictvínebo daňovou evidenci musí bý účetníoperace související
s poskýnutou dotací odděleně identifikovatelné od ostatních účetníchoperací v riěetnictví
nebo daňové evidenci přijemce. To znamená, Źe űěetní operace související s dotací musí

bý účtoványodděleně

5.

vyčerpat posĘrtnuté finančníprostředky nejpozději do dne předloŽení

závěrečného vyúčtovánídotace'

od ostatních aktivit příjemce (např. na zvláštním účetnímstředisku).

Přijemce je dále povinen použítfinančnípľostředĘ ýhľadně na úěel uvedený ve ěl. II v odstavci
2.

6.

Dotace podléhá finaněnímu vypořádání. Příjemce je povinen pľovést a předložit ađministrujícímu

odboru pľostřednictvím podatelny poskýovatele závěreěné finančnívypořádání dotace
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na předepsaném foľmuláři, které příjemce opatří svým podpisem' a to nejpozději do 22.11.2019
resp. do dne ukončenísmlouvy v případě ěl' VII (rozhodující je datum doľučeníťrnaněního

vypořádání dotace na podatelnu posĘrtovatele). Formulář finančnívypořádání dotace je přílohou
vyhlášení dotačního progľamu nebo informací o individuálních dotacích a je zveřejněn na inteľnetu
posĘrtovatele v sekci Dotace http://www.kr-karlovarsky.cz,/dotace/Stranky/Prehled-dotace.aspx.

7.

Příjemce je povinen společně s finaněním vypořádáním dotace předložit kopie veškeých dokladů
vztahujících se k posĘltnuté dotaci. Ke každémudokladu musí bý přiložen doklad o jeho úhradě
(bankovní výpis ěi pokladní doklad). Doklady, zejména faktury tj. účetza provedenou práci
nebo zbożí,kterébylo dodáno, musejí bý oznaěeny identifikací dotace (zkľáceným ntlzvem dotace
platby nelze považovat
apod.). Doklad o úhradě zálohy/dilč:iplatby bez vyúětování této zźůohyldílč;í
za doklad k aĺvěreěnému finaněnímu vypořádání dotace azauznatelný ýdaj.

8.

Spolu s finančnímvypořádáním dotace je příjemce povinen předložit administrujícímu odboru
vyhodnocenipollŽití posĘrtnuté dotace s popisem realizace a zhodnocením realizovaných aktivit.

9.

Příjemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem, źe na projekt (akci) obdrŽel dotaci

od poskýovatele, a to na weboqých stránkách, pokud je má zÍizeny, na propagaěních, infoľmačních

materiálech, pokud je vydává k pľojektu, na pozvánkách, slovně pľezentovat posĘrtovatele
v médiícha na tiskových konferencích pořádaných u příležitosti projektu, oficiálně poTvat zástupce
posĘrtovatele na konání akce' distribuovat tiskové materiály posĘrtovatele mezi hosty apod.
Příjemce je povinen obdobným způsobem prezentovat pľojekt Karlovarského kraje ,,Zivý kľajo', a to
viditelným umístěním loga projektu na propagaěních materiálech, dále viditelným umístěním loga
na pódiu (případně v rámci videoprojekce) a při distľibuci propagačníchmateriálů projektu (logo a
informace o pĄektu lze ziskat na www.zivykraj.cz). odpodpisu smlouvy po dobu ręalizace
projektu umístípříjemce na weboých stľánkách, pokud je mä zÍizeny, aktivní odkaz www.krkarlovarsĘ .cz a www .zivykraj.cz. Návrh způsobu propagace předloží příjemce posĘrtovateli do l 0
kalendářních dnů od podpisu smlouvy k odsouhlasení (současně si vyzvedne tiskové materiály
poskýovatele k distribuci). Propagaci poskytovatele je příjemce povinen doložit při zavěreěném
finančnímvypořádání dotace (např. audio/video záĺzĺam'fotogĺafie, materiály). Příjemce ođpovídá
za správnost loga posĘrtovatele, pokud je uvedeno na propagaěních mateľiálech (pľavidla pľo užití
loga poskytovatele viz www.kr-kar1ovarsĘ.cz, odkaz KarlovarsĘ kraj _ PosĘrtování symbolů
a záštit) a loga projektu ,,Żivg |rraj* viz www.zivykraj .cz zá|oŹkaTourism professionals."
10. NevyčeľpanéfinančnípľostředĘ dotaceje přijemce povinen vrátit nejpozději do termínu předložení
závěrečného finančníhovypořádání dotace uvedeného v čl. N. odst. 6 a to forĺnou bezhotovostního

převodu na účetposkytovatele uvedený qýše. Platba bude opatřena variabilním symbolem
uvedeným v odst. Ż č,|. il.

je rovněŽ povinen vrátit poskýnuté finanění prostředky na úěet uvedený v odst. 10
tohoto článku, jestliže odpadne úěel, na kteý je dotace poskýována, a to do 10 pracovních dnů
ode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti dozvi. Platba bude opatřena vaľiabilnímsymbolem

11. Příjemce

uvedenýmvodst.2č,l.L

12. Před vrácením nevyčerpaných finančníchpľostředků zpět na úěet poskýovatele je příjemce
o této skutečnosti povinen informovat administrující odbor prostřednictvím aviza, kteľéje přílohou
formuláře fi nančnívypořádání dotace.
13. Přijemce

je povinen

průběŽně informovat poskýovatele

o všech zménách, kteľéby

mohly

při vymáhání zadrŹenýchnebo neoprávněně použiých prostředků dotace zhoršitjeho pozicivěřitele
nebo dobytnost jeho pohledĺívky.

je zejména povinen oznámit poskýovateli do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo
k události' skutečnosti' které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zćnik, transformaci,
slouěení ěisplynutí s jiným subjektem' zrušeníprávnické osoby s likvidací, zahźĄení insolvenčního

14. Příjemce

stÍáÍ'ka3 z7

Íízeni,změnu statutaľního orgánu příjemce, změnu vlastnického vztahu příjemce k věci' na niž se

dotace poskytuje, apod.

je přijemce povinen zajistit
při přeměně právnické osoby nebo jejího zrušení,aby pľáva a povinnosti ze smlouvy přešly
na nástupnickou pľávnickou osobu nebo podat návrh na ukončenísmlouvy. V případě zrušení
právnické osoby s likvidací provede příjemce finanění vypořádání posĘrtnuté dotace obdobně
dle odst' 6 článku fV. smlouvy, a to ke dni likvidace.

15. V případě, že nastanou skutečnosti uvedené v předchozím odstavci'

16.

Je-li příjemce veřejným zadavatelem nebo splní příjemce definici zadavatele podle zakona
ě. 134/2016 Sb.' o zadáváníveřejnýchzakźnek,ve znění pozdějších předpisů, je povinen postupovat

při ýběru dodavatele podle tohoto zźlkona.
17.

Je-li přijemce plátcem daĺě zpřidané hodnoty, a pokud má u zdanitelných plnění přijĄch

v souvislosti s financováním daného projektu náľok na uplatnění odpoětu daně z přidané hodnoty
v plné ýši, kľácený nebo v poměľné v'ýši, nemůŽe uplatnit v zźxěreénémvyriětování tuto ýši
nároku na odpočet daně zpřidané hodnoĘ jako uznatelný výdaj/náklad.
18. Příjemce je povinen hľađitnáklady, které uplatňuje z dotace' pouze z bankovního účtupříjemce,
kteý je uveden v zźthlavísmlouvy, popÍ. zpeněžní hotovosti převedené z tohoto bankovního účtu
do pokladny příjemce. Úhrada nákladů z jiného bankovního účtunež űětu příjemce,
kteýjeuveden v záhlaví smlouvy, je přípustná pouze v případě, kdy před uskuteěněním úhrady
nákladů byly peněžníprostředĘ dotace ěi jejich část bezhotovostně převedeny na bankovní úěet'

z

ze kterého byla úhrada nákladů uskuteěněna. Příjemce je povinen doloŽit převod peněžních

prostředků mezi bankovními úěty.

čHnekV.

1.

2.

Kontľolníustanovení

Příslušnéorgány poskýovatele jsou oprávněny zejména v souladu se zíkonem č. 3201200l Sb.,
o finančníkontľole ve veřejné spľávě a o změně někteých zákonů (zákon o finančníkontrole),
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se ákonem č,.25512012 Sb., o kontľole (kontrolní řád),
ve znění pozdějšíchpředpisů a dalšímiplatnými pľávními předpisy kontrolovat dodrženípodmínek,
zanichž byla dotace poskýnuta, věetně podmínek vyplývajícíchze smlouvy, a příjemce je povinen
tuto kontrolu sĘět.

Příjemce je povinen v pruběhu trvání smlouvy, i po skončeníúěinnosti smlouvy' vytvářet
podmínky k pľovádění kontroly a umožnit kontľolu čerpání a vylžitídotace. V této souvislosti je
přijemce povinen zejménaumoŽnit kontrolním orgánům nahlédnout do účetníeviđenceaztunamtt

že je povinen účetníevidenci vést, popř. vstupovat do
souvisejících prostor. Příjemce je povinen umožnit qýkon kontľoly dle odst. l tohoto článku,
poskýnout potřebnou součinnost všem osobám opľávněným k provádění kontroly. Příjemce je
povinen předložit kontrolním oľgánům poskýovatele kdykoliv na vyž'ádáni k nahlédnutíveškeré
účętnízénnamy vztahujicí se k účeludotace a předmětu smlouvy, umožnit kontrolu souvisejících
skutečností (dále jen,,podklady") a sĘět i předložení veškeých účetníchzźnnamű, které nemají
přímý vztah k předmětu smlouvy (např. v případě nepřímých společných nákladů);
v odůvodněných případech umožnit kontrolním orgánům Zajištění originálních úěeÍníchzźunamtl
o poskytované službě, v případě,

vě. podkladů.
3.

Přijemce je povinen na žádost poskytovatele písemně poskýnout doplňujícíinfoľmace, případně
doložit dalšídokumenĘĺ, související s plněním riěelu posĘrtnuté dotace.

4

Příjemce je v rámci výkonu kontrolní ěinnosti đleodst. l tohoto článku povinen umožnit kontrolu
a předložit kontrolním orgánům poskýovatele k nahlédnutí veškeľéprůkazné účetníztnnamy
fýkajícíse daného účelua posĘrtnuté dotace'
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1.

čHnekVI.
DůsledĘ poľušenípovinností příjemce
V případě, že příjemce nesplní některou ze sých povinností stanovených v odst. 3,4,8,9,1Ż,13,
14, 15, 18 ěl. IV', popř. porušíjinou povinnost nepeněžitépovahy vyplývajícíz této smlouvy,

nespočívajícívšak v neoprávněném použitípľostředků dle odst. 2 tohoto článku, považuje se toto
jednání zá porušení ľozpoětové kázně ve smyslu ustanovení $ 22 RPÚR. Příjemce je v tomto
případě povinen provést v souladu s ustanovením $ 22 RPÚR odvod za porušení rozpoětové kázně
ve qýši 5 % (slovy: pět procent) posĘrtnutych finančníchprostředků, dle této smlouvy, do ľozpoětu
poskytovatele.

2.

V případě, že příjemce neprokáže způsobem stanoveným v čl. IV. odst. 1, 2,5,6,7,16 pouźiti
finančních pľostředků v souladu s čl. tV. odst. 2, popř. použije posĘđnutéprostředĘ, případně
jejich část, kjinému účelu,než, je uvedeno v ělánku [V. odst. l této smlouvy' považují
se týo prostředĘ, případně jejich ěást, za pľostředĘ neoprávněně použitéve smyslu ustanovení
$ 22 RPÚR. Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovenim $ 22 RPÚR
odvod za poľušenírozpoětové kź.zně do ľozpočtuposkýovatele.

3.

4.

Vpřípadě, že přijemce nesplní některou ze sqých povinností stanovených včl. IV. odst. 10,

11

této smlouvy, považuje se toto jednání zazađrżenipeněžníchprostředků ve smyslu ustanovení $
22 RPÚR. Příjemce je v tomto případě povinen pľovéstv soulađus ustanovenim$ 22RPÚR odvod
za porušení rozpoětové kázně do rozpoětu posĘrtovatele.

Veškeréplatby v důsledku porušení povinností příjemce provede příjemce formou bezhotovostního
převodu na účetposkytovatele uvedený výše a opatří je variabilním symbolem a specificlcým
symbolem a písemně informuje poskýovatele o vrácení peněžních pľostředků na jeho úěet.

cl. vrr.

1.

Ukončenísmlouvy

Smlouvu lze ukoněit nazálk|adě písemné dohody smluvních stran nebo

ýpovědí

2.

Kterákoli smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí1 měsíc azaěiná běžet l. dnem následujícím po dni doľuěení ýpovědi druhé
smluvní straně. V případě pochybností se má zato,źe qýpověď byla doľučena 5. pracowím dnem
od jejího odeslání. Ve qýpovědní lhůtě můŽe poskýovatel zastavit posĘÉnutídotace.

3.

V případě ukončenísmlouvy dle qýše uvedených odstavců tohoto ělánku, je příjemce povinen
pľovéstfinanění vypořádání posĘrtnuté dotace obdobně podle odst. 6 článku [V. smlouvy,
a to ke dni ukoněení smlouvy.

1.

Clánek VItr.
Veřejná podpoľa

Podpora poskýnutá dle smlouvy byla smluvními stranami vyhodnocena jako opatření nezak|ádajíci
veřejnou podporu podle čl. l07 odst. 1 Smlouvy o fungování evropské unie (dříve čl' 87 odst. l

Smlouvy

o zaloteni

Evropského společenstvi, kdyż však příjemce ýslovně bere na vědomí,

že kompetentním oľgánem k posouzení slučitelnosti poskýnuté podpory se spoleěným tľhem
v případě' že by se jednalo o veřejnou podporu, je toliko Komise (ES). Komise (ES) je oprávněna
uložit přijemci podpory navľácení veřejné podpory, spolu s příslušným úrokem. Příjemce podpory
podpisem této smlouvy stvrzuje, źebyl s touto skutečností seznámen.

2.

Příjemce podpory dle této smlouvy se zavazuje vrátit posĘrtovateli bez zbyteěného odkladu
poskýnutou podpoľu věetně úľokůpodle Nařízeníkomise v případě, Že se jeho pľohlášení
v předchozím odstavci uvedené prokáže jako nepľavdivé, či pokud Komise (ES) ľozhodne podle
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přímo aplikovatelného právního předpisul buď o vľácęnípodpory, prozatímnímnavrácení podpory
nebo o pozastavení podpory.

čhnek IX.

1.

Závěreóná ustanovení
Naposkýnutí dotace neníprávní nárok. V případě dlouhodobých činnostínebo opakovaných akcí
nevzniká uzavřením smlouvy automaticĘ nárok na posĘrtnutí dotace v následujících letech.

2.

Přijemce je povinen bezzbyteěného pľodlenípísemně infoľmovat administrující odbor o jakékoliv
změně v údajíchuvedených 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 zźnazný předpis nestanoví jinak, řídíse vztaĘ dle smlouvy
příslušnými ustanoveními zákonů č). 500/2004 Sb., spľávni Íád, ve znění pozdějšíchpředpisů
a č:. 89/2012 Sb., oběansĘ zźtkonik, ve znění pozdějších předpisů.

4.

Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních,

5.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

6.

7.

zĺichž,2obdrżíposĘrtovatel a

1

příjemce.

Smlouva nabývá účinnostidnem zveřejnění v registru smluv dle zákona

č' 340/2015

Sb.,

o zvláštních podmínkách účinnostiněkteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o ľegistru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění
smlouvy v registru smluv provede posĘrtovatel. Kontakt na doruěení oznttmeni o vkladu smluvním
protistranám je uveden v zźlhlavi smlouvy u příjemce.

V případě, že se některá ustanovení smlouvy stanou neplatnými

nebo neúčinnými,zůstává platnost
a úěinnosti ostatních ustanovení smlouvy zachovźna. Smluvní stľany se zavazují nahľadit takto
neplatná nebo neúěinná ustanovení ustanoveními jejich povaze nejbližšímis přihlédnutím k vůli
smluvních stľan dle předmětu smlouvy.

l Nařízení Rady (ES) ě. 65911999 ze dne 22. bŕema 1999, kteým se stanoví prováděcí pravidla k článku
93
Smlouvy o ES
Stránka 6

z7

8.

o poslĺytnutídotace

a uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodla v souladu s ustanovením $ 59 odst.
písm.
2
a) zátkoĺač,. 129/2000 Sb., o krajích (kľajskézÍízeni), ve znění pozdějších předpisů; Rada
Kaľlovaľskéhokľaje usnesením č. RK 559/05119 ze dnę 6. 5.2019.
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