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Kaľlovaľský kľaj
Adresa sídla:
Identifikační číslo:
DIČ:
Zastoupený:
Bankovní spojení:

případně další účty:

Datová schránka:
Administrující odbor:

(dále jen,,posĘrtovatel")

Město Toužim
Adresa sídla: Sídliště 428,364 01 TouŽim
Identiťrkaěníčíslo: 00255076
DIČ: CZoo255O76
Právní forma: obec
Zastoupený: Alexandrem Żtkem, starostou
Registrace ve veřejném rejstříku: ---
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu
E-mail: Alexandr.Zak@touzim.cz
Je plátce DPH.

(dále jen,,příjemce")

(společně jako,,smlurmí straný')

ListylpřIl.: Došlo: y'f,.Q.[lfio1,
čĺslojednacĺ: LE3?o/ ĽŻ//?Závodru 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory

70891 168
CZ7O89II68
Mgr' Janou Mľaěkovou Vildumetzovou, hejtmankou
Komerční banka' a.s.
čísloúč
Československá obchodní banka, a. s.
číslo úětu 
Česká spořitelna, a.s.
číslo úětu 
PPF banka, a.s.
ěíslo úětu 
siqbxt2
odboľ bezpečnosti a krizového řízení
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I V souladu se zákony č:. |29/2OOO Sb., o krajích (kľajské zŕizení), ve znění pozdějších předpisů,
a č'' 250lŻ000 Sb., o rozpočtoých pravidlech územnich rozpoětů, ve znění po'aĚ;srcľ' předpisů
(dále také,,RPÚR"; poskytovaielp^oskytuje příjemci dotaci na účel uvedený v článku II. smlouvy
a příjemce tuto dotaci přijímá.

Clánek I.

obecné ustanovení

1

2.

Clánek II.

Výše dotace, její rĺčel a údaje o dotaci

Poskytovatel poskýuje příjemci dotaci z rozpoětu posĘrtovatele vkalendáÍnlrÍ| roce, veýši
a na.účel podle údajů uvedených v odstavci 2. tohoio ělánku' Výše dotace může být 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.

Úaa3e o dotaci:
Dotace se poskytuje v kalendářním roce: 2019
Dotace se poskytuje ve výši:
až,50 %" nákladů akce v kalendářním ľoce, maximálně však 450 000,00 Kč
(Slovy: čtyřistapadesáttisíckorunčesĘch)
Dotace se poskytuje na účel: pořízení nového dopľavního automobilu pro jednotku sborudobrovolných hasičů v souladu s vyhlášením účelđvé investiční dotace pro jednotĘ sborudobrovolných hasičů obcí Ministerstvem vnitra _ generálním ředitelstvím Hasičského záchranného
sboru České republiĘ v rámci ,,Yýzw JSDH-V'_2019: Pořízení nového dopravního automobilučj. MV - 46490-2/Po-IZs-ŻO18 ze dne 26' dubnażOl8,. (dále jen,,podmínky MV*).
Platba dotace bude opatřena variabilním symbolem: 

Clánek trI.

Způsob poskytnutí dotace

1' Dotace bude příjemci poukázána jednorázově do 15 pracovních dnů ode dne splnění podmínky
pro poskytnutí dotace dle bodu 2 tohoto článku, a to formou bęzhotovostního přwodu na bankovní
účet příjemce uvedený rnýše v této smlouvě. Platba bude opatřena variabilním symbolem uvedeným
v odstavci 2. č)l.I.

2' 
|_odmínkou posĘrtnutí dotace je předloŽení rozhodnutí Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství
Hasičského záchĺarného sboru ČR o přidělení dotace příjemci z rozpočtuMinisterstva ,r.'ĺtiu ČŔ.

3. Dotace je poskýována formou zálohy s povinností následného vyriětování.

článek IV.

Základní povinnosti příjemce

1' Příjemce je povinen řídit se touto smlouvou. Příjemce se dálę zavazllje, že zabezpeč,i realizaci
projektu obnovy pożámi techniĘ dle podmínek MV.
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2. Příjemce je povinen použít poskytnuté finanění prostředĘ maximálně hospodámým způsobem.
Příjemce je povinen pouŽít poskytnuté finanční prostředĘ výhĺadně k účelu uvedenému v článku
II. smlouvy a v souladu se speciťlkací uvędenou v odstavci 5 tohoto článku. Příjemce tyto
prostředĘ nesmí poskýnout jiným právnicĘm nebo fyzickým osobám (pokud nejde o úhľady
spojené s ręalizací úěelu, na kteý byly poskytnuty). Dále příjemce týo prostředky nesmí použít
nadary, pohoštění, mzdy pracovníků nebo funkcionářů příjemce či příjemce samotného, penále,
úroĘ zi;.věrű, náhĺady škod' pojistné, pokuty, úhľady dluhu apod.

3. Příjemce je povinen vyčerpat posĘĺtnuté finanční prostředĘ nejpozději do 31. 12.Ż019.

4. Pokud příjemce vęde účetnictví nebo daňovou evidenci, musí být účetní operace související
s posĘrtnutou dotací odděleně identifikovatelné od ostatních účetních operací v účętnictví
nebo daňové evidenci příjemce. To znamená, żę ilč,ętnl operacę související s dotací musí
bý účtovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (např. na zvláštním účetním středisku).

5. Dotace je investičního chaľakteru a příjemce je povinen ji pouŹit výhľadně k účelu poÍizeni nového
dopravního automobilu pľo jednotku sboru dobrovolných hasiěů zÍízęnou příjemcem v souladu
s podmínkami MV.

6. Dotace podléhá finančnímu vypořádání. Příjemce je povinen provést a předložit administrujícímu
odboru prostřednictvím podatelny poskytovatele závěrečĺé finanění vypořádání dotace
na předepsaném formuláři, které příjemce opatří sým podpisem' a to nejpozději do 31. l. Ż020,
resp. do dne ukončení smlouvy v případě ěl' Vu (rozhodující je datum doručení finaněního
vypořádání dotacę na podatelnu posĘrtovatele). Formulář finanění vypořádání dotace je přílohou
vyhlášení dotaěního programu nębo informací o individuálních dotacích a je zveřejněn na intemetu
posĘĺtovatele v sekci Dotace http://www.kr-karlovarsky.czldotacę/Strankv/Prehled-dotace'aspx.

7. Příjemce je povinen spoleěně s finaněním vypořádáním dotace předloŽit kopie veškeých dokladů
vaahujících se k poskytnuté dotaci. Ke každému dokladu musí být přiložen doklad o jeho úhradě
(bankovní výpis či pokladní doklad). Doklady, zejména faktury tj. účet za provedenou práci
nebo zbożi, které bylo dodáno, musejí byt označ,eny identiÍikací dotace (zkráceným názvemdotace
apod.). Doklad o úhradě zá|ohyldilč,iplatbybezvyričtování této záIohyldílěí platby ne|zepovażovat
za doklad k závěrečnému ťrnančnímu vypořádání dotace azauznatelný ýdaj.

8. Spolu s finaněním vypořádáním dotace je příjemce povinen předloŽit administrujícímu odboru
vyhodnocení pouŽití posĘrtnuté dotace s popisem realizace a zhodnocenimrea|izovaných aktivit.

9. Příjemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem, Źe na pľojekt (akci) obdržel dotaci
od poskýovatele, a to na weboých stránkách, pokud je mázÍizeny,na propagačních, informačních
mateńálech' pokud je vydává kprojektu, na pozvánkách, slovně prezentovat poskýovatele
v médiích a na tiskoých konferencích pořádaných u příležitosti pĄektu, oficiálně poznaÍzástupce
posĘrtovatele na konání akce, distribuovat tiskové materiály poskytovatele mezi hosty apod.
Příjemce je povinen obdobným způsobem prezentovat prqekt Karlovarského kĺaje ,,Żivy Wai*,
a to viditelným umístěním loga projektu na propagaěních materiálech' dále viditelným umístěním
loga na pódiu (případně v rámci videoprojekce) a při distńbuci propagaěních materiálů projektu
(logo a informace o projektu |zę získaI na www.zivykraj.cz). od podpisu smlouvy po dobu ręalizace
projektu umístí příjemce na webových stránkách, pokud je má zŕizeny, aktivní odkaz
www.kr-karlovarsky.cz a www.zivyl<raj.cz. Návrh způsobu propagace předloŽí příjemce
posĘrtovateli do l0 kalendářních dnů od podpisu smlouvy k odsouhlasení. Propagaci poskytovatele
je příjemce povinen doložit při závěrečném ťrnančním vypořádání dotace (např' audio/video
záznam, fotogľafie, materiály). Příjemce odpovídá Za správnost loga poskýovatele,
pokudjeuvędeno na propagačních materiálęch (pravidla pro užití loga poskýovatele viz
www.kľ-karlovarsĘ.cz, odkaz KarlovarsĘ kraj - Poskytování symbolů a záštit) a loga pľojektu
,,Živ9 |<r ai" v iz w w w . zivyV'r aj . cz zálo Źka Touri sm pľo fes s ional s. "

sttánka3 Z7



l0' Nevyčerpané finanční prostředĘ dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději do termínu předloŽení
závěrečného finančního vypořádání dotace uvedeného v ěl. IV. đa't. 6, a to formou
bezhotovostního převodu na úěet poskýovatele vedený u Komerční banĘ, a's., pobočka Karlovy
Vary, ě' ućtu  Platba bude opatřena variabilním symĹolem ůvedeným v odsĺ.
2 čl. u'

11. Příjemce je rovněŽ povinen vrátit poskytnuté ťrnanční prostředĘ na účet uvedený vodst'
10 tohoto článku, jestliŽe odpadne účęl, na kteý je dotace póskytována, a to do 10 pracovních dnů
ode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti dozvi. Platbá bude opatřena variabilním symbolem
uvedenýmvodst. Ż(,|.L

12' Před vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zpět na účet posĘrtovatele je příjemce
o této skuteěnosti povinen informovat administrující odboľ prostřednictvím áviza,lłeré j" príoľ,ou
formuláře finanění vypořádání dotace.

13. Příjemce je povinen průběŽně informovat posĘrtovatele o všech změnách' které by mohly
při vymáhání zadrž.ených nebo neoprávněně pouŽitých prostředků dotace zhoršit jeho poziói
věřitele nebo dobytnost jeho pohledávĘ.

14. Příjemce je zejména povinen oznámit posĘrtovateli do l0 pracovních dnů ode dne' kdy došlo
k události, skutečnosti, které mají nebo mohou mít zanásledek změnu oprávněné osoby pŕí.i"-"",
změnu vlastnického vztahlpříjemce k věci, na nIž se dotacę poskytuje, ápod.

15. V případě, Že nastanou skutečnosti uvedené v předchozím odstavci, je příjemce povinen zajistit,
aby práva a povinnosti ze smlouvy přešly na nového vlastníka věci, ná ĺz ." đotace poskytuje
nebo podat návľh na ukončení smlouvy'

16. JęJi příjemce veřejným zadavatelęm nebo splní příjemce definici zadavatele podle zákona
č'' 13412016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněnípozdějších předpisů, je povinen postupovat
při výběru dodavatele podle tohoto zákona.

17. Je-Ii příjemce plátcem daně zpřidané hodnoty, a pokud má u zdanitelných plnění přijatých
v souvislosti s financováním daného projektu nárok na uplatnění odpočtu dině zprĺaane_noanoty
v plné ýši, krácený nebo v poměrné ýši, nemůže uplätnit v zźlv€reč,ném vyičiování tuto ýíinároku na odpočet daně z přidané hodnoty jako uznatelný výdajlnáklad.

18. Příjemce je povinen hľadit náklady, které uplatňuje z dotace, pouze z bankovního účtu příjemce,
kteý je uveden v záh|avi smlouvy, popŕ. zpeněŽní hotovosti převedené z tohoto bankovního účtudo pokladny příjemce. Uhľada nákladů z jiného bankovního úětu neŽ z uětu příjemce,
kteý je uveden v zźlhlavi smlouvy, je přípustná pouze v případě, kdy před uskutečnění. ĺh.udy
nákladů byly peněžní prostředĘ dotace či jejich část bezńotovostně převedeny na bankovní úěeĺ,
ze kterého byla úhrada nákladů uskutečněna' Příjemce je povinen doložii převod peněžních
prostředků mezi bankovními účty.

článek V.

Kontľolní ustanovení

l. Příslušné orgány posĘrtovatele jsou oprávněny zejména v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů (zákon o finanční kontrole),
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č,.255l2olŻ Sb., o kontrole (kontrolní řádi,
ve znění pozdějších předpisů a dalšími platnými právními předpisy kontrolovat dodržení podmínek'
zanictlž byla dotace poskýnuta, včetně podmínek vyplyvajícićh že smlouvy, a příjemce je povinen
tuto kontrolu strpět.
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2. Příjemce je povinen v průběhu trvání smlouvy, i po skončení účirrnosti smlouvy, vývářet
podmínky k provádění kontroly a umožnit kontrolu čeľpání a vyuŹití dotace. V této souvislosti
je příjemce povinen zejména umoŽnit kontrolním orgánům nahlédnout do účetní evidence
a záznamü o poskytované sluŽbě, v případě, Že je povinen účetní evidenci vést, popř. vstupovat
do souvisejících prostor. Příjemce je povinen umoŽnit ýkon kontroly dle odst. 1 tohoto článku,
posĘrtnout potřebnou součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Příjemce
je povinen předložit kontrolním orgánům poskýovatele kdykoliv navyŽádáni k nahlédnutí veškeré
účetní zźvnamy vztahující se k účelu dotace a předmětu smlouvy, umoŽnit kontrolu souvisejících
skuteěností (dále jen ,,podklady") a strpět i předloŽení veškeých účetních záznamű, které nemají
přímý vztah k předmětu smlouly (např. v případě nepřímých společných nákladů);
v odůvodněných případech umožnit kontrolním orgánům zajištění originálních účetních záznamtl
vč. podkladů.

3. Příjemce je povinen na Žádost poskytovatele písemně posĘrtnout doplňující informace, případně
doložit další dokumenty, související s plněním účelu posĘrtnuté dotace.

4. Příjemce je v rámci ýkonu kontrolní činnosti dle odst' l tohoto článku povinen umožnit kontrolu
a předloŽit kontrolním oľgánům poskýovatele k nahlédnutí veškeré prukazné účetní záznamy
týkajici se daného účelu a posĘrtnuté dotace.

článek VI.

Důsledky poľušení povinností příjemce

1. V případě, Že pffjemce nesplní některou ze sých povinností stanovených v odst' 3,4,8,9,IŻ,13,
14, 15, 18 čl.IV., popř. poruší jinou povinnost nepeněŽité povahy vyplýající z této smlouvy,
nespočívající však v neoprávněném použití prostředlđ dle odst' 2 tohoto článku, povaŽuje se toto
jednání za porušení rozpočtové 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 ýši 5 % (slovy: pět procent) posĘrtnutých ťrnančních prostředků, dle této smlouvy, do ľozpočtu
poskýovatele.

2. V případě, že příjemce neprokáŽe způsobem stanoveným v čl. IV. odst. 1, Ż, 5,6,7, 16 pouŹití
finančních prostředků v souladu s čl. ľV. odst. 2, popř' pouŽije posĘrtnuté prostředky, případně
jejich ěást, kjinému úěelu, neŹ' je uvedeno v článku [V. odst. 1 této smlouvy, považují
se týo prostředĘ' případně jejich éást, za prostředĘ neopľávněně použité ve smyslu ustanovení
$ 22 RPUR' Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovenim $ ŻŻ RPÚR
odvod za porušení rozpoětové kázně do rozpoětu posĘĺtovatele.

3. Vpřípadě, že příjemce nesplní některou ze sých povinností stanovených včl. IV. odst. 10, 11

této smlouvy, povaŽuje sę toto jednání za zađrźęní peněŽních prostředků ve smyslu ustanovení
$ 22 RPUR. Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovenim $ 2Ż 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 ýše a opatří je varíabilním symbolem a písemně informuje
posĘrtovatele o vrácení peněžních prostředků na jeho účet.

Čl. vrr.

Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody smluvních stran nebo výpovědí'
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2.

3.

Kterákoli smluvní Strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udáni důvodu'Výpovědní lhůta činí 1 měsíc azač,inábéŽet L dnem následu1ícím pó_dnĺ doručení v.ýpovědi druhésmluvní straně. V případě pochybností se má zato, żevypovid'byia doručenu s. práćorrním dnem
od jejího odeslání. Ve vypovědní lhůtě může poskytorrui"l zastavltposĘrtnutí dotace.

V případě ukončení smlouvy dle výše uvedených odstavců tohoto článku, je příjemce povinenprovést ťlnanční vypořádání posĘrtnuté dotaóe obdobně podle odst. z oianicu- IV. smlouvy,
a to ke dni ukončení smiouvy.

článek VIII.

Veřejná podpoľa

l' Podpora posĘrtnutá dle smlouvy byla smluvními stranami vyhodnocena jako opatření neza1ádajíciveřejnou podporu podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy ó fungorreni 
"u.|.te unie (dřívečl' 87 odst. l Smlouvy o zalożeni Evropského společénstvĺ,tayz však příjeiice ýslovně bere

na vědomí, Že kompetentním orgánem k posouzęní slučitelnosti pôskytnuté päapo.y se společnýmtrhem v případě, Že by se jednalo o lr"ř"Jno., podporu, je toliko Komisę (ES). Komise (ES)je oprávněna uložit příjemci podpory naviácení veiejné podpory, spolu s prĺrl rs.rir- úrokem.Příjemce podpory podpisem této smlouvy stvrzuje, žebyls iouto skutečností seznámen.

2' Příjemce podpory dle této smlouvy se zavanlje vrátit posĘrtovateli bez zbyteěneho odkladuposkytnutou podporu. včetně úroků podle Naŕízení koinise v případě, že se jeho prołrlášení
v předchozím odstavci uvedęné prokáźejako nepravdivé, či poma ia;*'.;1Eš) rozhodne podlepřímo aplikovatelného právního předpisul bud'o vrácení podpory, prozatímním navrácení podpory
nebo o pozastavení podpory.

1' Na poskytnutí dotace není právní nárok. V případě dlouhodobých čirľrostí nebo opakovaných akcínęvzniká uzavřením smlouvy automatický nárok na poskytnuti dotace v následujících letech'

2' Příjemce je povinen bez zbyteěného prodlení písemně informovat administĄící odbor o jakékoliv
změně v údajích uvedených v této smlouvě oĹledně jeho osoby a o všech oŕolnostech, které majínebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností poále smlouvy.

3' Pokud smlouva či zvláštní obecně závazný předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy dle smlouvypříslušnými ustanoveními zákonů ě. 5OOI2OO4 šb., správní řád, ve znění pozdéjších předpisí
a č- 89/2012 Sb., občansĘ zákoník, ve znění pozdějšícĹ předpisů.

4' Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, znlchž2 obdržiposkýovatel a 1 příjemce.

5. Smlouva nabýváplatnosti dnem podpisu smluvních stran.

6. Smlouva nabývá účirľrosti dnem podpisu smluvních stran.

7 ' V případě, že se některá ustanovení smlouvy Stanou neplatnými nebo neúčinnými, zůstává platnost

1 Nařízení Rady (ES) č.659/1ggg ze dne 22.března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93Smlouvy o ES
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a účinnosti ostatních ustanovení smlouvy zachována. Smluvní strany se zavanljí nahradit takto
neplatná nebo neúěinná ustanovęní ustanoveními jejich povazę nejbliŽšími s přihlédnutím k vůli
smluvních stran dle předmětu smlouvy.

8. o poskytnutí dotace a llzavŕęni veřejnoprávní smlouvy ľozhodlo v souladu s ustanovením
$ 36 písm. c) příp. d) zákona č). IŻ9lŻ000 Sb', o kľajích (krajské zŕizeni), ve znění pozdějších
předpisů, Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č,. ZK 93lo4l19 ze dne 25. 4' ŻOlg .

ĺn" '.lJ:.ę,.}9;].:9ąln..
(místo)

l.e2 { :Q0: ?0iedneKarlovy Vary

(příjemce)

/

ľ'tEsTo ToUzlM
SídliŠtě 42B o

364 20 ToUŽlM

Za správnost:

Dana Tvrdá
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