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článelĺ I.

obecné ustanovení

1. V souladu se zákony č,. 12912000 Sb., o kľajích (kľajské zŕizeĺi), ve zněni pozdějších předpisů,
ać,.Ż5012000 Sb', oľozpočtových pravidlech územních rozpoětů, ve znění pozdějších předpisů
(dále také ,,RPÚR"; a v souladu s Programem pro poskýování dotací zrozpoćil Karlovarského
kraje na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovaľského kľaje (dále jen,,dotační
program") posĘrtovatel poskytuje příjemci dotaci na úěel uvedený v článku II. smlouvy a příjemce
tuto dotaci přijímá.

Clánek II.

Výše dotace' její rĺčel a údaje o dotaci

Poskýovatel poskytuje příjemci dotaci z rozpočtu posĘrtovatele v kalęndářním roce, ve ýší
a na účel podle údajů uvedených v odstavci 2' tohoto článku. Výše dotace může být snížena
s ohledęm na maximální přípustnou ýši podpory v režimu de minimis a to dle aktuálního stavu
v registru podpor de minimis v den podpisu smlouvy.

2. Úaa1e o dotaci:
Dotace se poskýuje v kalendářním roce: 2019
Dotace se poskýuje ve ýši:
až 50 %" nákladů akce v kalendářním ľoce' maxĺmálně však 450 000'00 Kč
(S lovy: čtyřistapadesáttisíckorunčeských)
Dotace se posýuje na účel: pořízení nového dopľavního automobilu pro jednotku sboru
dobrovolných hasičů v souladu s vyhlášením účelové investiční dotace pro jednotĘ sboru
dobrovolných hasičů obcí Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím Hasičského záchľarľrého
sboru České republiĘ v rámci ,,Yýzw JSDH_V2 2019: Pořízení nového dopravního automobilu
čj. MV - 46490-ŻlPo-ZS-20l8 ze dnę26. dubna 20l8" (dále jen,,podmínĘ MV").
Platba dotace bude opatřena vańabilním symbolem: 

Clánek III.

Způsob poskytnutí dotace

1. Dotace bude příjemci poukázána jednorázově do 15 pracovních dnů ođę dne splnění podmínky
pro poskýnutí dotace dle bodu 2 tohoto článku, a to formou bezhotovostního převodu na bankovní
účet příjemce uvedený ýše v této smlouvě. Platba bude opatřena variabilním symbolem uvedeným
v odstavci 2. čl. IL

Ż. Podmínkou poskytnutí dotace je předložení rozhodnutí Ministerstva vnitra _ Generálního ředitelství
Hasičského záchľanného sboru ČR o přidělení dotace příjemci z rozpoětu Ministęrstva vnitra ČR.

3. Dotace je poskytována formou zá|ohy s povinností následného vyúčtování.

Clánek IV.

ZáHadní povinnostĺ příj emce

1. Příjemce je povinen řídit se Pravidly pro příjem a hodnocení žádostí, poskýnutí a f,rnanční
vypořádání dotace z rozpočtu Karlovarského kraje programu uvedeným v odst. 1 čl. I schválenými
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Radou Karlovarského kraje usnesením číslo RK I47Il12lI8 ze dne 17. |Ż.2018 (dále jen
,,pravidla"), zveřejněnými na úřední desce poskytovatele a touto smlouvou. Příjemce se dále
zavazuje, że zabezpeč,í realizaci projektu obnovy pożárni techniĘ dle podmínek MV.

2. Příjemce je povinen použít posĘrtnuté ťrnanční prostředĘ maximálně hospodámým způsobem.
Příjemce je povinen použít poskytnuté finanční prostředĘ ýhĺadně k účelu uvędenému v článku
II. smlouvy a v souladu se specifikací uvedenou v odstavci 5 tohoto článku. Příjemce týo
prostředĘ nesmí poskytnout jiným právnicĘm nebo ýzichým osobám (pokud nejde o úhľady
spojené s realizací účelu, na kteý byly poskytnuty). Dále příjemce týo prostředky nesmí použít
na dary, pohoštění' mzdy pracovníků nebo funkcionářů příjemce či příjemce samotného' penále,
úroĘ zuvěri, náhrady škod, pojistné, pokuty, úhrady dluhu apod.

3. Příjemce je povinen vyěerpat posĘrtnuté finanční prostředĘ nejpozději do 31. lŻ.Ż0|9.

4. Pokud příjemce vede účetnictví nebo daňovou evidenci, musí být účetní operace související
s posĘrtnutou dotací odděleně identiťrkovatelné od ostatních účetních operací v účetnictví
nebo daňové evidenci příjemce. To znamená, źe uč,ętrĺ opeľace související s dotací musí
bý účtovány odděleně od ostatních aktivit pffjemce (např. na zvláštním účetním středisku).

5. Dotace je investičního charakteru a příjemce je povinen ji pouŹit ýhľadně k účelu poÍizeĺinového
dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů zŕizenou příjemcem v souladu
s podmínkami MV, dotaěním programem a pravidly.

6. Dotace podléhá ťrnančnímu vypořádání. Příjemce je povinen pľovést a přeđloŽit administrujícímu
odboru prostřednictvím podatelny posĘrtovatele závěręěné finanční vypořádání dotace
na předepsaném formuláři, které příjemce opatří sým podpisem, a to nejpozději do 3l. 1. Ż020,
resp. do dne ukončení smlouvy v případě čl. VII (rozhodující je datum doručení ťrnaněního
vypořádání dotace na podatelnu posĘrtovatele). Formulář finanční vypořádání dotace je přílohou
vyhlášení dotačního programu nebo informací o individuálních dotacích a je zveřejněn na intemetu
posĘrtovatele v sękci Dotace http://www.kr-karlovarsky.c/dotace/Strankv/Prehled-dotace.aspx.

7. Příjemce je povinen spoleěně s Íinančním vypořádáním dotace předložit kopie veškeých dokladů
vztahujících se k posĘrtnuté dotaci. Ke každému dokladu musí být přiložen doklad o jeho úhľadě
(bankovní výpis či pokladní doklad). Doklady, zejména faktury tj' účet za provedenou práci
nebo zboŹi, kteľé bylo dodáno, musejí byt oznaěeny identiťrkací dotace (zkrácenýmnázvemdotace
apod.). Doklad o úhľadě zźiohyldilrč,i platby bez vyričtování této zálohyldilč,iplatby nelze povaŽovat
za doklad k závěreěnému finančnímu vypořádání dotace a zauznate|ný ýdaj.

8. Spolu s ťtnančním vypořádáním dotace je příjemce povinen předloŽit administrujícímu odboru
vyhodnocení použití posĘrtnuté dotace s popisem ręa|izace a zhodnocenimrealizovaných aktivit.

9. Příjemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem, że na prqekt (akci) obdržel dotaci
od poskytovatele, a to na weboých stránkách, pokud je mázŕizeny,na propagačních, informačních
materiálech, pokud je vyđćxá k pľojektu, na pozvánkách, slovně prezentovat posĘrtovatele
v médiích a na tiskoých konferencích pořádaných u příleŽitosti projelĺtu, oficiálně ponat zástupce
posĘrtovatele na konání akce, distńbuovat tiskové materiály poskytovatele mezi hosty apod'
Příjemce je povinen obdobným způsobem prezentovat prqękt Karlovarského kaje ,,Żivy Wai*,
a to viditelným umístěním loga projektu na propagaěních materiálech, dále viditelným umístěním
loga na pódiu (případně v rámci videoprojekce) a při distribuci propagačních mateńálů projektu
(logo a informace o projektu lze získat na www.zivykĺaj.cz). od podpisu smlouvy po dobu rea|izace
projektu umístí příjemce na weboých stránkách, pokud je má zÍizeny, aktivní odkaz
www.kĺ-karlovarsĘ.cz a www.zivyWaj'cz. Návrh způsobu propagacę předloží příjemce
posĘrtovateli do l0 kalendářních dnů od podpisu smlouvy k odsouhlasení. Propagaci posĘrtovatele
je příjemce povinen doloŽit pŕi zźxéreéném finančním vypořádání dotace (např. audio/video
záznam, fotograťte, materiály). Příjemce odpovídá Za správnost loga posĘrtovatele,
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pokudjeuvedeno na propagačních materiálech (pravidla pro užití loga poskýovatęle viz
www.kľ-karlovarsĘ'cz, odkaz Karlovarský k'aj _ Poskytování symbolů użastĺt! a loga projektu
,,Żirý Waj" vizwww.zivykľ aj.cz zá|ożka T-ourism professionals'..

10. Nevyčerpané ťlnanění prostředĘ dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději do termínu předloŽení
závěreěného finaněního vypořádání dotace uvedeného V ěl. rV. odst. 6, a tó formou
bezhotovostního převodu na úěet posĘltovatele vedený u Komerční banĘ, a.s., pobočka Karlovy
Vary, č. űětu Platba bude opatřena variabilním symbolem ůvedeným v odsi.
2 č,l.L

11. Příjemce je rovněŽ povinen vrátit posĘrtnuté finanční prostředky na účet uvedený v odst.
10 tohoto článku, jestliže odpadne účel, na kteý je dotace poskytována, ato do 10 pracovních dnů
ode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti doni. Platba bude opatřena variabilním symbolem
uvedenýmvodst. Żil.L

12. Před vrácením nevyčerpaných ťrnančních prostředků zpět na účet poskýovatele je příjemce
o této skutečnosti povinen informovat administrující odbor prostřednictłím aviza,lłeré j" prilot'ou
formuláře finanční vypořádání dotace.

13. Příjemce je povinen průběŽně informovat posĘĺtovatele o všech změnách, které by mohly
při vymáhání zadrŽených nebo neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho poziói
věřitele nebo dobytnost jeho pohledávĘ'

14. Příjemce je zejména povinen oznámit poskýovateli do l0 pracovních dnů ode dne, kdy došlo
k události, skutečnosti, které mají nebo mohou mit za následek změnu oprávněné osoby pŕíi"-"",
změnu vlastnického vztahu příjemce k věci, nanlŽse dotace poskytuje, apod.

15. V případě, že nastanou skutečnosti uvedené v předchozím odstavci, je příjemce povinen zajistit,
aby ptáva a povirnosti ze smlouvy přešly na nového vlastníka věci' nä niŽ se d_otace poskytujá
nebo podat náwh na ukončení smlouvy.

16. Jełi příjemce veřejným zadavatelem nebo splní příjemce definici zadavatę|e podle zákona
č,- 134/201'6 Sb., o zadávání veřejnýchzakázek ve znění pozdějších předpisů, je povinin postupovat
při ýběru dodavatele podle tohoto zákona.

17. Je-li příjemce plátcem daně zpřidané hodnoty, a pokud má u zdanltelných plnění přijatých
v souvislosti s financováním daného projektu nárok na uplatnění odpočtu dané zpřidané-hódnoty
v plné uýši, krácený nebo v poměrné ýši' nemůže uplatnit v závérečĺém vyriěiování tuto ýśi
nároku na odpočet daně zpřidané hodnoty jako uznatelný ýdajlnáklad.

18. Příjemce je povinen hradit náklady, které uplatňuje z dotace, po1Jze z bankovního účtu pffjemce,
kteryje uveden v záhlavi smlouvy, popř' z peněŽní hotovosti převedené z tohoto bankovního účtu
do pokladny příjemce' Úhrada nákladů z jiného bankovního účtu než z ]učtll příjemce,
kteý je uveden v záblavi smlouvy, je přípustná pouze v případě, kdy před uskuteěnění- ĺh'udy
nákladů byly peněžní prostředĘ dotace či jejich část bezhotovostně převedeny na bankovní účei,
ze kÍerého byla úhrada nákladů uskutečněna. Příjemce je povinen doložii převod peněžních
prostředků mezi bankovními účty.

Clánek V.

Kontľolní ustanovení

Příslušné orgány posĘrtovatele jsou oprávněny zejména v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně někter'ých zákonů (zákon o ťlnanční kontrole),
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem ě' 255/2OIŻ Sb., o kontľole (kontrolní řád),

1.
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ve zněni pozdějších předpisů a dalšími platnými právními předpisy kontrolovat dodrŽení podmínek,
za nichžbyla dotace poskytnuta, včetně podmínek vyplývajících ze smlouvy, a příjemce je povinen
tuto kontrolu strpět.

2. Příjemce je povinen v pruběhu trváĺi smlouvy, i po skončení účinnosti smlouvy, vytvářet
podmínky k provádění kontroly a umožnit kontrolu čerpání a vyllżití dotace. V této souvislosti
je příjemce povinen zejména umožnit kontrolním orgánům nahlédnout do úěetní evidencę
a záznamű o poskytované sluŽbě' vpřípadě, že je povinen účetní evidenci vést, popř. vstupovat
do souvisejících prostor. Příjemce je povinen umoŽnit výkon kontroly dle odst. l tohoto článku,
posĘrtnout potřebnou součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly' Příjemce
je povinen předložit kontrolním orgánům poskýovatele kdykotiv navyżádánik nahlédnutí veškeré
účetní záznamy vztahujici se k účelu dotace a předmětu smlouvy, umoŽnit kontrolu souvisejících
skuteěností (dále jen ,,podklady") a strpět i předložení vešken_ých úěetních záznami, které nemají
přímý vztah k předmětu smlouvy (např' v případě nepřímých společných nákladů);
v odůvodněných případech umoŽnit kontrolním orgánům Zajištění originálních úěetních záznamil
vč. podkladů.

3. Příjemce je povinen na žádost posĘrtovatele písemně posĘrtnout doplňující inťormace, případně
doložit další dokumenty, související s plněním účelu posĘrtnuté dotace.

4. Příjemce je v ľámci ýkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto ělánku povinen umožnit kontrolu
a předloŽit kontľolním orgánům poskýovatele k nahléđnutí veškeľé prrikazné účętní záznamy
týkajici se daného úěelu a posĘrtnuté dotace'

čHnek vl.

DůsledĘ poľušení povĺnností příjemce

1. V případě, Že příjemce nesplní některou ze svých povinností stanovených v odst. 3, 4,8,9, lŻ, 13,
14, 15, 18 ěl. IV.' popř. poruší jinou povirmost nepeněŽité povahy vyplývající z této smlouvy,
nespočívající však v neopľávněném použití prostředků dle odst' 2 tohoto článku, povaŽuje se toto
jednání za porušení rozpoětové kázně ve smyslu ustanovení $ 22 RPÚR. Příjemce je v tomto
případě povínen provést v souladu s ustanovením$ Ż2 RPÚR odvod za porušení rozpoětové kázné
ve výši 5 % (slovy: pět procent) poskýnutých finančních prostředků, dle této smlouvy, do rozpočtu
posĘrtovatele.

Vpřípadě, Že příjemce neprokáže způsobem stanoveným včl. IV. odst. 1, Ż,5,6,7,16 poużití
finančních prostředků v souladu s čl. IV' odst. 2, popř. pouŽije posĘrtnuté prostředĘ, případně
jejich část, kjinému účelu, neŹ je uvedeno v článku [V. odst. 1 této smlouvy, povaŽují
Se tyto prostředĘ, případně jejich ěást, za prostředĘ neoprávněně použité ve smyslu ustanovení
$ 22 RPUR. Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovenim $ 22 RPÚR
odvod za porušení rozpočtové kź.zně do rozpočtu posĘrtovatele.

3. Vpřípadě, že příjemce nesplní někÍerou ze sých povirrností stanovených včl. tV. odst. l0, ll
této smlouvy, považuje se toto jednání za zadržení peněŽních prostředků ve smyslu ustanovení
$ 22 RPUR. Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovęním $ 22 RPÚR
odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu posĘrtovatele.

4. Veškeré platby v důsledku porušení povinností příjemce provede příjemce formou bezhotovostního
převodu na účet posĘrtovatele uvedený výše a opatří je variabilním symbolem a písemně informuje
posĘrtovatele o vrácení peněŽních prostředků najeho účet.
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čl vu.

Ukončení smlouvy

1' Smlouvu lze ukončit nazákladě písemné dohody smluvních stran nebo v.ýpovědí.

2' Kterákoli smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí l měsíc azač,ínáběŽet I. dnem následujícím pó a''i doruěení w-ýpovědi druhé
smluvní straně. V případě pochybností se má zato, ževypověd'byia doručena 5. pľacovním dnem
od jejího odeslání. Ve výpovědní lhůtě můŽe poskytorruĺ"l zastavitposkytnutí dotace.

3' V případě ukončení smlouvy dle ýše uvedených odstavců tohoto článku, je příjemce povinen
provést finanční vypořádání poskýnuté dotace obdobně podle odst. z eianjcu IV' smlouvy,
a to ke dni ukoněení smlouvy'

článek VIII.

Veřejná podpoľa

1' Podpora posĘrtnutá dle smlouvy byla smluvními stranami vyhodnocena jako opatření neza1ád,ajicí
veřejnou podporu podle ěl. l07 odst. 1 Smlouvy ó ĺu.'govaní evropské unie (dřívečl' 87 odst. 1 Smlouvy o zalożeni Evropského společónstvi,kđíž však příjemce ýslovně bere
na vědomí, že kompetentním orgánem k posouzení slučitelnosti pôskytnutá päapo.y se společným
trhem v případě, że by se jednalo o veřejnou podporu, je toiiko Komise 1Ěs;. romise (Ěs)je oprávněna uložit příjemci podpory nawácení veiejné podpory, spolu s prĺ.t.rs.ry- úrokem.
Příjemce podpory podpisem této smlouvy stvrzuje, żeby| s iouto skutečností säzrámęn.

2' Příjemce podpor1 dle této smlouvy se zavazllje vrátit poskytovateli bez zbyteěného odkladuposĘrtnutou podporu. včetně úroků podle Naŕízení komise v případě, ze sá ;eho prohlášení
v předchozím odstavci uvedené prokáżejako nepravdivé, ěi pokud ko^ĺ." (ES) ľozhodne podle
přímo aplikovatelného právního předpisul bud'o vrácení podpory, prozatímním navrácęní poäpory
nebo o pozastavení podpory.

I

2.

3.

4.

Clánek IX.

Zá.ľérečnń ustanovení

1 Nařízení Rady (Es) č. 659/1999 ze dne 22.března 1_999, kterým se stanoví prováděcí pravid|a k článku 93
Smlouvy o ES

Na poskytnutí dotace není právní nárok. V případě dlouhodobých činností nebo opakovaných akcí
nevzniká uzavřením smlouvy automaticĘ nárok na poskytnutí dotace v následujících 1etech.

Příjemce je povinen bezzbyteěného prodlení písemně informovat administrující odbor o jakékoliv
změně v údajích uvedených v této smlouvě ohledně jeho osoby a o všech oŕolnostech, které mají
nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinnostĺ poále srrrlouvy.

Pokud smlouva či zvláštní obecně závazý 
^njedľls 

nestanoví jinak, řídí se vztahy dle smlouvy
příslušn;ými ustanoveními zákonů č,. 5OOł2OO4 šb., správní ř"ád, ve zněni pozdějších předpisů
a č:.89l20l2 Sb., občansĘ zákoník, ve znění pozdějšícĹ předpisů.

Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrŽiposkytovatel a l příjemce.
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5. Smlouva nabýváplatnosti dnem podpisu smluvních stran.

6. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

7 ' V případě, že se některá ustanovení smlouvy stanou neplatnými nebo neúěinný mj, ztlstáváplatnost
a účinnosti ostatních ustanovení smlouvy zachována. Snrluvní strany ," ,ułuĄĺ nahradit taktoneplatná nebo neúčinná ustanovení ustanoveními jejich povaze neiblĺzsĺmi s přiňlédnutím k vuli
smluvních stran dle předmětu smlouvy.

8' o poskytnutí dotace a lzavÍeni veřejnoprávní smlouvy rozhodlo v souladu s ustanovením
$ 36 písm. c) příp' d) zákona č,. I2912OOO Sb., o kľajích iL.ui.te zÍízeru), ve znění pozdějších
předpisů, Zastupitelstvo Karlovaľského kľaje usnesením ĺ. żrgznąĺl9 ze dne 25.4.2OIg.

1 8 -06- 2Ü1g-
dne..... ..

t^
.ł?.IĘ.)

(místo)
dne 2 4 -06- 20Í9Kaľlovy Vary

Za správnost:

Dana Twdá

(pĘemce)(posĘrtovatel)

referent
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