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o POSKYTNUTÍ DoTACE ZRoZPoČľuKARLOVARSKÉHO KRAJE

oŁ

(dále jen,,smlouva")

Smluvní strany:

KarlovarsĘ

kĘ

Adresa sídla:
Identifikaění ěíslo:
DIČ:
Zastoupený:
Bankovní spojení:

Závodní 353/88,360 06 Kaľlovy Yary
70891 168

- Dvory

c270891168
Mgr. Petľ Kubis, náměstek hejtmanky

(dále jen,'poskytovatel")
a

Obec Slovákov v Kaľlových Vaľoch
Sídlo:
Moskevská l783/35a,360 0l KarlovyVary

lČo:

forma:
Zastoupený:
Právní

63556804

pobočný spolek
Mgr. Helenou Pačesovou

l

)

Registrace ve veřejném rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl L, vložka 37814

Bankovní spojení:
Císlo účtu:

e_mail:
plátce DPH:

není

(dále jen ,,příjemce")

(spoleěně jako,,smluvní strany")

čbnek l.

1.

1.
2.

obecné ustanovení
V souladu se zákony č,' |Ż912000 Sb., o kľajích(krajské zŕízení),ve znění pozdějších předpisů'
ač,.250lŻ000 Sb., o rozpočtoqých pravidlech územníchľozpočtů,ve znění pozdějších předpisů
(dále také ,,RPÚR"; poskytovatel poskytuje příjemci dotaci na účeluvedený u elanŘu II. imlouvy
a příjemce tuto dotaci přijímá'

článek II.
Výše dotace' její účela údaje o dotaci
Poskýovatel poskytuje příjemci dotaci z rozpoětu poskýovatele v kalendářním roce, ve výši
a na űčel podle ridajů uvedených v odstavci 2. tohoto článku.
Úaa;e o dotaci:
Dotace se poskytuje v kalendářním roce Ż019 vę v'ýši 180.000ĺ_ Kč (slovy: jednostoosmdesáttisíc
korun českých)' Dotace se poskyuje na úěel s názvem projektu: ,,Den národnostních menšin

Kaľlovaľskéhokraje". Platba dotace bude opatřena variabilním symbolem: l994l95008'
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článet IlI.
Způsob posĘtnutí dotace
smlouvy'
j"á;;rá;;;ě do 10 pľacovních dnů od uzavření
Platba
smlouvě'
Dotace bude příjemci poukázán ^
v
uvedený výše
převodu ;;1;Ĺ";"í účď piíje;ce

1.

a to formou bezhätovostního

bude opatřenu

uuřňiiniń

'y*uot"m

uvedeným v odstavci 2 čl' II'

Ż.Dotacejeposkýovánaformouzá,|ohyspovinnostínáslednéhovyúčtování.

článek tV.

Zátklraďni povinnosti

1.

p

říj emce

smlouvou'
Příjemce je povinen řídit se touto
způsobem'
finanění prostředky maximálně hospodárným
v ělánku
Příjemce je povinen pouŽít po1kýnuté
prostředkyvýńradně k űčelu uvedenému
pľostředky
Příjemce je povinen pouŽít poskytnuJľi"""ů"ĺ
Příjemce Ęrto
uu.J"nou u odst. 5 tońoto ělánku'
II. smlouvy a v soula'du se specifikacĺ
o úhľadyspojené
(pokud
nebo ffzický- oroĹĺÁ
.n"jd'
právnickým
jiným
poskýnout
dary'
nesmí
tyro prostředky.nesmí pouŽít na
piĺj".""
tíar"
porkytnutyi.
uyly
t.n-i
t
nä
s realizací űěelu,
pojirtne, pokuty, úhrady dluhu apod'

2.

pohoštění, p"'ál;,

úr;ky'rĺirěr{.,iairuayíŕ"a,

projektu vzniklých
finančnípľostředky na kľytínákladů
Příjemce je povinen vyěerpat pos.kýnuté
do 30' i0' 20l9'
g'
v období od 15' zoiq näjpozději
opeľace související
daňovou evidenci' musí bý űěetní
v úěetnicwí
Pokud příjemce vede účetnictvínebo
io"niiĺrouutelné od o'tutni"ľ'
musí
dotací
s poskýnuto" l";;;i oĺaclene
s
operace související

3.
4.

nebodaňové evidenci příjemce.

bý

účtovány

"jěĹ;;

oä őstatních

ľo-lnu."ná, Źe
"Ĺ,Jŕprĺ"ńce

űć,etní

(např' nu

ĺ:"ľl,":ľ:ľací

áláštní' ričetnímstředisku)'

5.Dotacejeneinvestičníhochaľakteruapříjemce.jepovinenjipouŽítvýhradněna:
a zajištěĺípódia.
- technicke zá3istenĺ - ozvuěení
instalace
- pronáje' 'űnt<'n, doprava StqI]ů a jejich
kuchyní
- nákup p*'""l"lp"i'eĹ nazajistcni urc'"t národnostních

-

o.guńiżace dne náľodnostních menšin

administrativnípráce'pořadatelswí
ukázek
technické zajišt83í vystoupení a
zpracovanĺ ä tiśtpropagaěních materiálů
menšin
vystoupení skupiń národnostních
menšin
náľodnostních
zajištěnĺur'á'Ĺy kuchyní

6.

7,

dokladů
dotace předloŽit kopie veškeých
jeho
úhľadě
o
doklad
přiložeń
luzáän'u dokladu
^'j'
pľáci
vztahujícíchse k poskynute dotaci.
provedenou
űé.et.za
dotace
(bankovní výpis čipónuanĺ doklad).-;;kň;, 'Ĺ.1*e11"tt"'ł
(zkľáceným nttzvem
musejí wt"J"łłć"yidentifikací dótaóe
nebo zboźí,kterébyío dodáno,
zźiohyldilč,iplatby nelze považovat
apod.). Doklad ú1ir"d;ä;ňyiäĺr!ľpuíü'"u!'-*íu."uánĺ,e.
"
uypórĺĺĺnidotu" a za uznate|ný uýdaj '
za doklad k závcreenemu finańěním.,

Příjemce je povinen spoleěně

fin1iĺm vypořádáním
;

r'

-''ĺ!ĺ

8.Spolusfinančnímvypořádáním'dotacejepříjemce.povinenpředložitadminjstrujícímuodboru
ľealizovaných aktivit"
realizaceu
vyhodnocení pouŽití poskytnuté aotu""-,

i;đd.

stÍánkaz z6

'ńodno""ním

9'

Přijemce

je

povinen zveřejnit vhodným způsobem, że na projekt
(akci) obdržel dotaci

od poskytovatele, a.to_na webóq7cn stránŘách, potua;e

mĺ zřízeny,na propagačních,informačních
materiálech, pokud je vydává k p1ojekty, iu poůa"lrách,
slávně'p.ér.iiiouu, poskytovatele
v médiícha na tiskových konferencich.iořááa"y.li
prii"žitosti projektu' oł"lłnopomatzástupce
poskytovatele na konání akce, distribuovat íi.toué
" materiály
póstytovatele mezi hosý apod.
PřiJ'emce je povinen obdobným způsobem prezentovat
p'o;.Lt rä.louu.rteho kąe ,,Zivý kłaj,,, ato
viditelným umístěním loga pľoj&tu na propagaěních
mateľiálech, dále viditelným umístěním loga
na pódiu (případně v rámcivideoprojekôel u
aistrĺuuci pľo|"gäĺ"ň'''"iä.iil,ip.o;.Ltu (logo
ři
a
informace o projektu lze získat nu'--*'iuykłaj.cz).
odpodpisu smlouvy po dobu realizace
projektu umístípřijemce na weboých. stránkách,"poĺud je
Áa'rrĺr"iy,
odkaz www'krkarlovarsky'cz,av{ww'zivyl<raj.cz'Ńávrhzpůsob'bi"př;.epředložípřijemceposkýovatelido

"Ĺ,í"ĺ

l0
kalendářních dnů od podpisu smlouvy k äasouhläs"ilii.ou8u.ně
si Ęvedné tiskové mateľiály
poskýovatel"
\9iľ'ib."ci). Propagaci'poskytovu,.l";. iľ11.,n"" povinen doloŽit při závěľečném
finaněním vypořádání
dotace (nápr. audio/viáeo ,trołm,'fotogľafie'
materiály). Při''emce odpovídá
za správnost loga poskytovatele, pokud je uvedeno
propagačníchmateriáläón
ęravidla pro užití
Ioga poskytovatele viz www.k-ĹarlovársĘ.cz, _na
odkaL Karlovaľský k uj _ Poskytování symbolů
a záštit) a loga pľojektu ,,Živi' l<rai* viz włvw
'zirvlrri:iir raloŽka Táurisŕ' p.oi"rrionuls.
10' Nevyčerpanéfinančníprostředky dotaceje přiJ'emce
povinen vrátit nejpozději do teľmínu předložení
závěrečného finančníhovypořáđání dotace
uvedenéńo v čl. IV. odst. 6, a to foľmou bezhotovostního
převodu na úěet poskýovatele uvedený r"yse.
ľlatua bude opaĺr"nu uu.iuuilním symbolem
uvedeným v odst' 2 čl. II.

11' Přijemce je rovněž'.povinen vrátit poskytnuté.
finančníprostředky na úěet uvedený v odst' 10
tohotočlánku, jestliže odpadne účel,na Ĺteryi..ie
dotace p'oskytovźlÁa,a to do l0 pracovních
dnů
odedne, kdysepříjemce o této skutečnosti-dőmí'
Platba bude opaĺrenu uu.ĺuuilním symbolem
uvedeným v odst. 2 č)l' I.
12' Před vrácením nevyčerpaných finančních prostředků
zpět na úěet poskýovatele je přijemce
o této skutečnosti povinen informovat administľují.ĺoáuJp.ostřednictvím
ávíza,kteréje přílohou
formuláře fi nančn í vypořádán í dotace.
13' Příjemce je povinen pľůběŽně informovat poskýovatele
o všech změnách, kteľéby mohly
při vymáhání zadrženýťhneboneoprávněně pőuŽiýchprostředků
dotace zhoľšitjeho pozicivěřitele
nebo dobytnost jeho pohledávky.
14' Přijemce je zejména povinen oznźlmit poskytovateli
do l0 pľacovních dnů ode dne, kdy došlo
k události' skutečnosti, které mají nebo moĹou
nít ri nĺ.lóa"t prĺjemctiv ,iniL,transformaci,
sloučeníči splynutí s jiným subjeĹtem, zrušeníprávnické
osoby s lik íaii,--ruľ,uj"nĺinsolvenčního
řízení' změnu statutárního orgánu přijemce, změnu
vlastnického vztahupříjemce k věci, na niž se
dotace poskytuje, apod.
15' V případě' že nastanou skutečnosti uvedené
v předchozím odstavci, je přijemce povinen zajistit
při přeměně právnické osoby nebo jejího
uuy [rara u pouinäośtize smlouvy přešly
nanástupnickou právnickou osobu ňeĹo podat
'.uś"ni
návľh ía'ukončenísmlouvy. Vpřípadě zrušení
právnické osoby s likvidací provede piij.iľ":
nnaneni vyp ořtldání poskytnuté dotace obdobně
dle odst. 6 článku IV. smlouvy, a to ke dni likvidace' ł
)

1ó' Je-li přijemce veřejným zadavatelem.nebo
splní přijemce definici zadavatele podle zákona
ě' 134/2016 Sb', o zadávání veřejných zakázek, i"
r"c^"poráějších předpisů, je povinen postupovat
přivyběru dodavatele podle tohótó zźtkona.
17' Je-li příjemce plátcem daně zpřidané
.hodnoty, a pokud mźt.u zdanitelných plnění přijaých
v souvislosti s financováním daného pľojektu
*
"áŕ"t "pl"tnění odpočtu daně zpŕidanéhodnoý
Stľánka 3 Z 6

vplnéqýši,krácenýnebovpoměľnév,ýši,nemůŽeuplatn.i1vzźlvéreénémvyúětovánítutov)
j
uznate lný výdaj /náklad'
nároku nu oopoe"ť

ää;;ńffi' Ĺoanoty

ako

úětu
18.Příjemcejepovinenhľaditnáklady,kteréuplatňuj:,,!o,?:,pouzezbankovníhoúětupříjemce'
hotovosti převedené z tohoto bankovního
p"ncŽňí
popi.-,
kteý je uveden v ztthlavismlouvy,
účtuneŽ z 'íĚtu příjemce'
prostředky
do pokladny příjemce'.Úhľada "iki"1ĺ";,lľ:l;-:::kovního
je přípustńá Ęou1" u pŕĺ|uac' kdy byly.finanční nákladů
ztlh|avísmlouvy,
v
je
uveden
űhrada
kteý
na bankovni ĺi"t, ze kĺeľé-hóbyla
dotace ěi jejich e,ĺ.t Ĺ"rrrotouortně ;r"i.j""ľ
pľostředků mezi bankovními účty'

je povinen
uskuteěněna. Příjemce

aorozffiJoJłnunenĺ.ľ'
ČHnelĺV.
Kontľolní ustanovení

se zákonem č' 320/200l Sb''
jso.u áp.i'"c"y zejména.v.souladu
posĘrtovatele
oľgány
Příslušné
(zákon o finančníkontrole)'
veřejné.praujää'''J"c
ve
kontrofe
'ilonů
ofinanění
"cr.,."y"t',
Sb., o kontrole (kontrolní řád)'
ĺ.'zs^sĺ'stz
on"'
,ít
předpisu,
ve znění pozdějších
dodrŽení podmínek'
".".::"!fir"
aulĺrnii'iłňý.ipraunĺ1i pieapi'y kontrolovata příjemce je povinen
ve znění pozdějšĺch předpisů u
ź"
'-louvy,
zan\chŹbyladotace poskýnuta,
"vpiv"i:Ĺiőľ,

1.

tuto kontrolu strpět'

)

"ěJäöääil,iĹ

Příjemcejepovinenvprůběhutrvání.smlouvy,ipo.skoněeníúěinnostismlouvy,vywářet

i:"'ů'.x;:ľ;''#ľ;
;.,:'ň*\ť!ľ*li:".ľlľ'iľjťľľť*;*ĺi,?ľľĺ'ĺľ:ffi
prostor'
přĺiemce povlnen
ZeJn
vstupovat do souvisejících
ĺĺetnĺ.eviaeniinért,popř'
'' iohoto
b iľojektu, v prĺpadc, )-el;;;;ń;"
ělánku' poskýnout potřebnou
výkon L*1."v ái"

í.äzli,
povinen předloŹit
"9'ĺ
r. píouaaoní kontroly. Příjemce le
opľávněným.
osobám
všem
souěinnost
veškeréúěetní ztnnamy
r.ayr.oiinä
wia1iy'.kńahlédnutí
poskýovatel"
orgánům
skuteěností (dále
kontrolním
umoŽni't kontrolu souvisejících
.-i;Ę'
předmětu
a
a'olu.ó
přímý vztah
vztahujícíse k űěelu
ĺěetníchzáznamil' kteřé nemají
jen,,podklady..) a r** ipředložení ""Jř.':ý"t'
nákiadů); v odůvodněných případech
k předmětu smtouvy iĺ"pr' J případě ""pří*;;ř;p;l.č"i"'h
podkladů'
origi;äinĺ"ňűeetních zźlznami vč'

Příjemce je povinen

umožnit kontrolnĺm orgánům zajištění

3.

informace' případně
písemně P!sky,'u' doplňující
poskýovatele
Žádost
na
je
povinen
Příjemce
dotace'

4.

povinen umoŽnit kontrolu
činnosti dle-kodst' 1 tohoto ělánku
zźnnamy
Příjemce je v ľámci qýkonu kontľolní
nahlédnutí veškeré průkazné űčetní

doloŽit dalšídokum;;;;;i'äicŕs

plněním űčelu poskýnuté

p".r'y"""i"1e
a předloŽit Lon*orni''o orgenĺdotace'
se daného úěelu a poskýnuté

ł[ł"ĺ

článekYI'
DůsledĘ poľušenípovinnostĺ příjemce

1.

lŻ' 13 '
štanovených v odst' 3 ' 4' 8'9'
smlouvy'
této
z
V případě, že příjemce nesplní nękterou 'äů""n;;i*ľ:1
jinou p""i"í*, nepeněŽité povahy vyplývající
14, 15,18 čl' IV', popř' poľuší
2 tóhoto ělánku, povaŹuje se toto
ö!r;ái1^iĽ:iľ
n"i,zi'i
í
však
nespoěívající
Příjemce je vtomto
"'""pie".c1!'
smyslu uĺT:]ľí $ 22 RPÚR'
kázné
jednání rupo.uš"ní.'"ąłrJi"'e.käinéve
zz npÚn ojuod za porušení rozpoětové

, ur,uňu"n'ĺn' s
rozpočtu
případě povinen provést'v souladu
ynut}'ň'i*"ň"łl prostředků' dle této smlouvy' do
po.t
pľocent)
ve výši 5 % (slovy: pět
poskýovatele.

2.

Vpřípadě,žepříjemceneprokáŽezpůsobemstanovenýmvěl.IV.odst.6,7,|6poużitífinaněních
prostředky' případně jejich ěást'
5,;öi;;."z'jiĘ:*ľ:*é
odst.),
ĺr'jv.
prostředkri u rouuju.
"s

kjinémuúčelu,neŻjeuve$e1,o".u]i*.ll.oost.-z.tétosmlouvy,povaŻuji1"goprostředky,
zz nľÚn' Příjemce
n"op.aňůn".o""'i]ľ^::::)i;l" "í;ńoven'í
poľušení
případně jejich ěást, zä prostředky
ustanovení' s zz RPÚR odvod za
je v tomto případě povinen provést v souladu s
'ro'poůaue Ĺáznc do'ro'počtu posĘrtovatele'
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Vpřípadě' že přijemce nesplní někteľou
ze sT,ých povinností stanovených včl'
IV. odst. l0,
této smlouvy považuje se tbto jednání
,u
j.ostreat,i .,r" ..yrlu-ustanoveníll
,udrź*íh;ilňi'
'
22 RPUR' Příjemce je
$
y.t9mto prĺpadc povinen provést v souladu s ustanoven
ím $ 22RPUR odvod
za porušení ľozpočtovékázně

3

do rozpočtu poskytovatele.

Veškeréplatby v důsledku poľušenípovinnostj
přijemce pľovede při,'emce formou
bezhotovostního
převodu na účetposkytovatele eíśl
_łopatří je variabilním
symbolem
v odst' 2 ěl' L a písemně informuje po.Lytouut"lel
vľácení finančních prostředků na
j:l*::ľ

4.

čl vrr.
I

Smlouvu lze ukončit na

2'

3'

1'

základěr'..ľ#ää:liTľ'lä"hstran

nebo výpovědí

Kteľákoli smluvní strana je oprávněna
tuto smlouvu písemně vypovědět bez
udání důvodu.
Výpovědní lhůta činíl měsíc azaěínáb,ěż;l
' Ä;;l5ĺu;ĺ"ĺ.po dni doľučení
smluvní stľaně' V případě pochybností
ýpovědi druhé
."-a
i.
doručena
wp"'ca'byla
5.
pracovním
jejího
od
dnem
odeslání' Ve ýpôvědńĺ u'ĺte ..iz" porLýou
'uio,
aie|l'zastavitposkytnutí
dotace.

V případě ukončení

dle ýše uvedených odstavců tohoto
článku' je přijemce povinen
'Tlo.u.uł poskytnuté
dotaóe ouaoÚno podle odst. e 'aaniuu
IV. smlouvy,
ľäT:'.ľffffii"ľn',:1il;.

čHnek WII.
Podpoľa

o"'ur'"':Ľ:.l:^,T|oľ: byl" .:'"l:?"1?"ľ:ĺ#;' vyhodnocenajako
opatřen
nezakládající
veřejnou podporu podle čl' loź oást.
l. ilil:;i9-ĺ*ä""ä"'evropské
unie (dříve čl. 87 odst. 1
Smlouvy o založení,Evropského společenswĺi,
Ĺayz-'s?i'iry"'." výslovně'b"r" nu vědomí, Že
kompetentním orgánem k porou'"ni
slueitelnosŕi
v případě' že by se jednalo o veřejnou
_n"rĹŕ""ae podpory se společným trhem
podporu, j" toli?;ř;mise (ES).
Komise (bs) je oprávněna
uložit přiiemci podpory

í

navráceniverejn;

2'

;"áo""ň;ř"', or'.l"r"ým úrokeĺni;ry"'." podpory
podpisem této smlouvy stvrzuje,
że byi s touto skuteěností seznámen.

Při''emce podpory dle této smlouvy
..
vľátit poskytovateli bez zbyteěného
poskýnutou podpoľu.'včetně úľokrípodle
odkladu
':uu:1ľj."
Naŕíz"nĺĹo,ii." vpřípadě, ze sě
prohlášení
předchozím
v
,eho
odstavci uvedené prokátŁejako nepravdi"J;_č;
pokud komise (ES) rozhodne podle
í
ĺn o irea p ĺ s u il;' ; il;
;; ;" d o
p r o zatímnímn av ľác
en í p o d pory
ľ:'f; :"ľj*"#J:ľľľriľł:
"

",

čtánek IX.

1'

2'
3'

Na poskytnutí dotace není právní
nevzniká uzavřením smlouvy automatický

činnostínebo opakovaných akcí
"'13ř:fi!ĺľJm:ioĺy.l'
ńłäĹ p"'ŕřärĺ

""

dotace v následujících letech.

Při|emce je povinen b,ez zbyteč'ného
prodlení písemně informovat administrující
odbor o jakékoliv
změně v údajíchuvedených vtéto
sńlouvě oňledně jelro o.ouy a o všech
oŕoin*t."lr,
které mají
nebo by mohly mít vliv ńa plněníjeho
povinnostĺ poäl".'lä""y.

Pokud smlouva č'i zvláštníobecně závaznýpředpis
nestanoví jinak, řídíse vztahydle
příslušnými ustanoveními zákonů
smlouvy
ĺ.
sooĺzooą šu., .ň.ä"řĺ.řád, ve znění pozd'ějších
předpisů
a č' 89/2012 Sb'' občanský zélkoník,
ve znění pozdějších předpisů.

(ES)

;ľľJlltriŤśy

č' 659/1g9g ze dne22'bŤeznal999' kteým
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se stanoví prováděcí pravidla k článku
93

F
a.

4.
5.

a úěinnosti dnem zveřejnění v registľu
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran
riěinnosti někteých
'TluY'
smluv dle zákona č. 340lŻ0|5 Sb., ozvláštních podmínkách znění pozdějších předpisů'
smluv)' ve
(zákon o
uveřejňování těchto smluv a o registru ,äruu
'ąi'tl.u
ľeg_istru smluv provede poskýovatel' Kontakt
Smluvní Strany se dohodly, že uveřejnění smiouvy v
uveden v zźlh|avísmlouvy u příjemce'
na doľučeníoznámení o vkladu smluvním protistianámle
nebo neúěinnými, zůstává platnost
Že se některá ustanovení smlouvy stanou neplatnými

6.

V případě,

7.

$
v souladu
o poskytnutí dotace auzavÍeníveřejnopľávní smlouvy rozhodla
Rada
předpisů'
pozdějších
znění
(kľajské' zŕízení),ve
2 písm. a) zákona é' 1ŻgĺŻ0oo Sb., o kľajích

Smĺuvnístrany se zavazuji nahradit takto
a űčinnosti ostatních ustanovení ,.l*,ry"'uchována.
povaze nejbliŽšímis přihlédnutím k vůli
neplatná nebo neúěinná ustanovení ustanovenímijejich
smluvních stran dle předmětu smlouvy'
s ustanovením

59 odst'
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Karlovy Vary
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3 obdrŽí poskýovatel a l příjemce'
Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichż
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