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Clánek I.

obecné ustanovení

V souladu se zákony č' I29|2OOO Sb., o kľajĺch (krajské zŕizeni), ve zněnipozdějších předpisů,
a č'' 250lŻ000 Sb'' o rozpočtoých pravidle"Ĺ ĺ'"-"i"ľ' 

'-poei.i' ve znění pozdějších předpisů(dále také ,'RPÚR"; a v soulađu , ŕ.ogru-". pro poskytoväní dotací z rozpočtuKarlovarského
kľaje na podporu jednotek sborů dobrovolných ńasiđn obcí Karlovarského kraje (dále jen,,dotačníprogram") poskytovatel poskytuje příjemci äotaci na účęl uvedený v článku II.'.;i"""y a příjemcetuto dotaci přr1ímá'

l

I

2.

čtánek II.

Výše dotace, její účel a údaje o dotaci

PosĘrtovatel poskýuje příjemci dotaci z rozpoětu poskýovatele v kalendářním roce, ve ýšia na účel podle údajů uvedených v odstavci 2. tohoto ělánku. Výše dotace může bý sníženas ohlędęm na maximální.přípustnou výši podpory v režimu de minimis a to dlę aktuálního stavuv registru podpor de minimis v den podpizu smloűvy.

Udaje o dotaci:
Dotace se poskytuje v kalendářním rocę: 2019
Dotace se poskytuje ve ýši: 1 000 000,00 Kč (Slovy:jedenmilionkorunčeslcých)
Dotace se poskytuje na účel: pořízení nové cisteľnové automobilové stříkačky

Platba dotace bude opatřena variabiln'- rräi""1:* ovolných 
hasičů obce

Clánek III.

Způsob poskytnutí dotace

1' Dotace bude příjemci poukázána jednorázově do 15 pracovních dnů od uzavření smlouvy,
a to formou bezhotovostního převodu na bankovní účet prĺj"-"" uvedený qýše v této smlouvě.Platba bude opatřena variabilním symbolem uvedeným v ädstarrci 2. čl. il.

2. Dotace je poskýována formou zá\ohy s povirmostí následného vyričtování.

článek lV.

Zá'kladní povinnosti p říj emce

1' Příjemce je povinen řídit se Pravidly pro příjem a hodnocení žádostí, poskýnutí a finančnívypořádání dotace z rozpočtuKarlovarského krąe programu uvedeným v odsi. l čl' I schválenýmiRadou Karlovarského kraje usnesením číslo RK tąltĺlzĺl8 ze dne 17. 12.2018 (dále jen
,,pravidla"), zveřejněnými na úřędní desce poskytovatele a touto smlouvou.

2' Příjemce je povinen použít poskytnuté finanční prostředĘ maximálně hospodámým způsobem.Příjemce je povinen pouŽít poskýnuté finanční piostředĘ'výhradně k účelu uvedęnému v článkuII' smlouvy a v souladu se speciťrkací uvedenou v odstavci 5 tohoto článku. Příjemce týoprostředĘ nesmí posĘrtnout jiným právnicĘm nebo ýzicĘm osobám 1pomJ nejde o úhradyspojené s realizací účelu, na kteý byly poskýnuty). Dáie prĺjemce tyto pio.tr"áky nes-í pouŽít
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na dary, pohoštění, mzdy pracovníků nębo funkcionářů příjemce či příjemce samotného, penále,úroĘ zuvěrű, náhľady škod, pojistné, pokuty, úhĺady dluhu apod.

3' Příjemce je povinen vyčerpat posĘrtnuté finanční prostředĘ nejpozději do 31. 12.2019.

4' Pokud příjemce vedę účetnictví nebo. daňovou evidenci, musí b1it účetní opeľace související
s poskytnutou dotací odděleně identifikovatelné od ortut.,í"h ĺe"tĺ"h op'erací v účętnictvínebo daňové evidenci příjemce. To znamen á, ž'e učetru operace související s dotací musíblýt účtovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (např. na 

'rrlástĺ- účetním středisku).

5' Dotace je investičního charakteru a příjemce je povinen ji použít ýhľadně k úěelu pořízení novécistemové automobilové stříkačĘ projednoiku suoru aĹurovohýôh hasiěů zÍizenoupříjemcemv souladu s dotačním programem a pravidly.

6, Dotace podléhá finančnímu vypořádání Příjemce je povinen provésta předložit administrujícímuodboru prostřednictvím podatelny posĘrtovatele závěreěné finanění vypořádání dotacena předep saném formuláři, které příjemce opatří sr4ým podpisem, a to nejpozději do 3l.l. Ż020,resp. do dne ukončení smlouvy v případě čl VII (rozhoduj ící je datum doručení finančníhovypořádání dotace na podatelnu poskytovatele ). Formulář finanční vypořádání dotace je přílohouvyhlášení dotačníhopľogramu nebo informací o individuálních dotacíchaje zveřejněn na internetuposkytovatele v sekci Dotacę

7 ' Příjemce je povinen společně s finančním vypořádáním dotace předložit kopie veškeých dok1adůvztahujicich se k poskytnuté dotaci. Ke každemu dokladu musí být přiloŽen doklad o jeho úhľadě(bankovní výpis či pokladní doklad)' Doklady, zejména faktury tj. űčet za provedenou prácinebo zboži, které.bylo_dodáno, musejí_být orrul"ny identiťrkací aótu"e 1'na"*ý- názvemdotaceapod')' Doklad 
9 

úhradě záLohyldi|č,íplatbybezvyůetovaĺ Gto zálohy/ailoĺ pi"tuy 
" 

elzepovažovatza doklad k závěrečnému ťrnančnímú vypořádáni dotace a za uznateiný ,ýduj.

8' Spolu s finančním vypořádáním dotace je příjemce povinen předloŽit administrujícímu odboruvyhodnocení použití posĘrtnuté dotace s popisem..uiiru"" a zĹodnocením realizovaných aktivit.

9' Příjemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem, ż'e na projekt (akci) obdržel dotaciod poskytovatele, a to na weboých stľánĹách, pokud je Áá rŕir"ny',na propagaeíí"h, i.rfor-aěníchmateríálech, poryd je.uydává kprojek1u, nä pozvánkách, slovně pľezentovat posĘrtovatelev médiích a na tiskoých konfęrencích pořádanýcń u příležitosti projektu, oficiálně pozvatzástupceposkytovatele na konání akce' distribuovat ii.Lo,r3 materiály poskýovatele mezi hosty apod.Příjemce je povinen obdobným způsobem prezentovat projekt liarlovarskéh" k ;j;::žió ő;j:,a to viditelným umístěním loga projektu na propagačnícĹ ńateriálech, dálę viditelným umístěnímloga na pódiu (případně vrámci videop.ojeĹce) a-při distľibuci propagačnícŕr materiálů projektu(logo a informace o pĄektu lzezískatna www.zivyl<raj.cz).od ńdpisu"s';'o o" dobu realizaceprojektu umístí příjemce na weboqŕch stránkáJh, pomä;ema zŕízeny, aktivní odkazwww'kr-kaľlovarsĘ'cz a www.zivykraj.cz. Návrh'zptisouu propagace předloŽí příjemceposkytovateli do 10 kalendářních dnů od póapĺ.u s.nlourryi odrouhius"oílPropJgaci poskytovateleje příjemce povinen doložit při závěrečném ťrnančním vypořádání dotace (např. audio/videozáznam, fotogľafie, materiály). Příjemce odpovídá za správnost loga poskytovatele,pokud je uvedeno na propagačních materiálech (pravidla pro užití loga poskytovatele vizwww'kĺ-karlovarsĘ.cz, odkaz KarlovarskÝ kľaj _ ioskytování symbolů azáštit) a loga projektu
,,Żivy l.a|* viz www.zivykraj.cz záložka ľourism professionals...

10' Nevyčerpané finanční prostředĘ dotace je příjemce povinen wátitnejpozději do teľmínu předloženízávěreěného finančního vypořádání dotaóę uvédeného v čl. 
"iV. 

oart. 6, a to formoubezhotovostĺho pi9y9au na účet poskýovatele veđený u Komerční banky, a.s., pobočka KarlovyVary, č' űčtu  Platba bude opatřena variabilním symbolem uvedeným v odst.2 č)1. il.
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11. Příjemce je rovněŽ povinen vrátit posĘrtnuté finanční prostředky na účet uvedený vodst.
l0 tohoto článku, jestliŽe odpadne účel, na kteý je dotace poskytována, ato do l0 pracovních dnů
ode dne' kdy se příjemce o této skutečnosti do'zvi. Platba bude opatřena variabilním symbolem
uvedeným v odst. 2 čl. il.

12. Před vrácením nevyčerpaných finaněních prostředků zpět na účet posĘrtovatele je příjemce
o této skutečnosti povinen informovat administrující odbor prostřednictvimavíza,které je přílohou
formuláře finanční vypořádání dotace.

13. Příjemce je povinen průběžně ínformovat posĘrtovatele o všech změnách, které by mohly
při vymáhání zadrŹených nebo neoprávněně pouŽitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici
věřitele nebo dobytnost jeho pohledávĘ.

14. Příjemce je zejména povinen oznámit posĘrtovateli do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo
k události, skutečnosti, které mají nebo mohou mit za následek změnu oprávněné osoby příjemce,
změnu vlastnického vztahupříjemce k věci' naniŹ se dotace poskýuje' apod.

15. V případě, že nastanou skutečnosti uvedené v předchozím odstavci, je příjemce povinen zajistit,
aby práva a poviĺľlosti ze smlouvy přešly na nového vlastníka věci, na niž se dotace poskytuje
nebo podat návľh na ukoněení smlouvy.

16. JeJi příjemce veřejným zadavate|em nebo splní příjemce definici zadavatę|e podle zákona
č,. 13412016 Sb', o zadávání veřejnýchzakázek, ve znění pozdějších předpisů, je povinen postupovat
při ýběru dodavatele podle tohoto zákona'

17. JeJi příjemce plátcem daně zpřidané hodnoty, a pokud má u zdarutelných plnění přijatých
v souvislosti s ťrnancováním daného projektu nárok na uplatnění odpočtu daně zpřidané hodnoty
v plné výši, krácený nebo v poměmé výši, nemůŽe uplatnit v závérečném vyúčtování tuto ýši
nároku na odpočet daně z přidané hodnotyjako uznateLný výdaj/náklad.

l8. Příjemce je povinen hľadit náklady, které uplatňuje z dotace, pouze z bankovního účtu příjemce,
kteý je uveden v ztútlavi smlouvy, popŕ. z peněžní hotovosti převedené z tohoto bankovního účtu
do pokladny příjemce. Úhľada nákladů z jného bankovního úětu neŽ z uětu příjemce,
kteý je uveden v záhIavi smlouvy, je přípustná pouze v případě, kdy před uskutečněním úhľady
nákladů byly peněŽní pľostředĘ dotace či jejich část bezhotovostně převedeny na bankovní účet,
ze kterého byla úhrada nákladů uskutečněna. Příjemce je povinen doloŽit převod peněŽních
prostředků mezi bankovními úěty.

článek V.

Kontľolní ustanovení

1. Příslušné orgány posĘrtovatele jsou oprávněny zejména v souladu se zákonem č. 32012001 Sb.,
o finanění kontľole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č).255lŻ0n Sb., o kontrole (kontľolní řád),
ve znění pozdějších předpisů a dalšími platnými právními předpisy kontrolovat dodržení podmínek,
zarucbž byla dotace posĘrtnuta, včetně podmínek vyplývajících ze smlouvy, a příjemce je povinen
tuto kontrolu strpět.

2. Příjemce je povinen v pruběhu trvání smlouvy, i po skončení úěinnosti smlouvy, vytvářet
podmínky k provádění kontroly a umožnit kontrolu čerpání a vYůiti dotace. V této souvislosti
je příjemce povinen zejména umožnit kontrolním orgánům nahlédnout do účetní evidence
a záznamű o poskytované službě, v případě, Že je povinen účetní evidenci vést' popř. vstupovat
do souvisejících prostor. Příjemce je povinen umoŽnit ýkon kontroly dle odst. l tohoto článku,
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1.

poskytnout potřebnou součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Příjemce
je povinen předložit kontrolním orgánům poskýovatele kdykoliv navyżádánik nahlédnutí veškeré
účetní záznamy vztahljíci 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 smlouvy (např. v případě nepřímých společných nákladů);
v odůvodněných případech umožnit kontrolním orgánům zajištění originálních účetních záznamÍl
vč. podkladů'

3. Příjemce je povinen na Žádost poskýovatele písemně poskýnout doplňující informace, případně
doloŽit další dokumenty, související s plněním účelu poskýnuté dotace.

4. Příjemce je v rámci ýkonu kontľolní ěinnosti dle odst. 1 tohoto článku povinen umoŽnit kontrolu
a předloŽit kontrolním orgánům poskýovatele k nahlédnutí veškeré průkazné účetní záznamy
týkající se daného úěelu a poskýnuté dotace.

Clánek VI.

Důsledky porušení povinností příjemce

V případě, že příjemce nesplní něk1erou ze sých povirmostí stanovených v odst. 3, 4,8,9, I2, 13,
14, 15, 18 čl. IV., popř. poruší jinou povinnost nepeněžité povahy vyplyvajici z této smlouvy,
nespoěívající však v neoprávněném pouŽití prostředků dle odst. 2 tohoto článku, považuje se toto
jednání za porušení rozpočtové kćzně ve smyslu ustanovení $ 22 RPÚR. Příjemce je v tomto
případě povinen provést v souladu s ustanovením $ 22 RPÚR odvod za porušení rozpoětové kázně
ve výši 5 % (slovy: pět procent) poskytnutých ťrnančních pľostředků, dle této smlouvy, do rozpoětu
posĘrtovatele.

V případě, Že příjemce neprokáŽe způsobem stanoveným v ěl. tV. odst. 1, 2, 5, 6,7, 16 pouźiti
finaněních prostředků v souladu s ěl' IV. odst. 2, popř. pouŽije posĘrtnuté prostředĘ, případně
jejich část, kjinému úěelu, neŽ je uvedęno v ělánku IV. odst. l 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 kázně do ľozpočtu posĘrtovatele.

3. Vpřípadě, že příjemce nesplní některou ze sých povinností stanovených věl. IV. odst. 10, 11
této smlouvy, považuje se toto jednání za zadrženi peněŽních prostředků ve smyslu ustanovení
$ 22 RPUR. Příjemce je v tomto případě povinen pľovést v souladu s ustanovenim $ 22 RPÚR
odvod za porušení rozpoětové kázně do rozpočtu posĘrtovatele.

4. Veškeľé platby v důsledku porušení povinností příjemce provede příjemcę formou bezhotovostního
převodu na účet posĘrtovatele uveđený ýše a opatří je variabilním symbolem a písemně informuje
posĘrtovatele o vrácení peněžních prostředků na jeho účet.

ct. vIL

Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze ukončit na zákJaďě písemné dohody smluvních stran nebo rn-ipovědí.

Ż. Kterákoli smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta ěiní 1 měsíc a zač,iná běžet l. dnem následujícím po dni doručení qipovědi druhé

Ż.
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smiuvní straně. V případě pochybností se má zato, żevýpověd'byla doručena 5. pracovním dnem
od jejího odeslání. Ve qýpovědní lhůtě může poskytorrui"l zastavítposĘrtnutí dotäce.

V případě ukončení smlouvy dle ýše uvedených odstavců tohoto článku, je příjemce povinen
provést finanění vypořádání poskytnuté dotace obdobně podle odst. z oiantu- fV. smlouvy,
a to ke dni ukončení smlouvy.

Clánek VI[.

Veřejná podpoľa

1. PodporaposĘrtnutá dle smlouvybyla smluvními stranami vyhodnocena jako opatřeninezaąádajici
veřejnou podporu podle čl. 107 odst. l Smlouvy o fungování evľopské unie (dŕíve
čl. 87 odst. l Smlouvy o za|oŽeni Evropského společěnství,kđiŽ však příjemce ýslovně bere
na vědomí, že kompetentním orgánem k posouzení slučitelnosti pôskytnut3 päopo.y se společným
trhem v případě, że by se jednalo o veřejnou podporu, je toiiko Komise 1ľs;. romĺse (ES)je oprávněna uložit příjemci podpory navrácení veřejné podpory, spolu s prĺ.t,'s.'1i* úrokem.
Příjemce podpory podpisem této smlouvy stvrzuje, Žebyl s iouto skutečností séznámen.

2. Příjemce podpory dle této smlouvy se zavanlje vrátit posĘovateli bez zb5rteěného odkladu
posĘrtnutou podporu věetně úroků podle Nařízení komise v případě, ze sé 1eho prohlášení
v předchozím odstavci uvedené prokážejako nepravdivé, či pokud komise (ES) rozhodne podle
přímo aplikovatelného právního předpisul bud'o vrácení podpory, prozatímnímnavrácení podpory
nebo o pozastavení podpory.

článeľ Ix.

Závérečná ustanovení

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

2. Příjemce je povinen bez zbytečného prodlení 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 závazný předpis nęstanoví jinak, řídí se vztahy dle smlouvy
příslušnlými ustanoveními zákonů č). 5Ool2OO4 Sb., správní řád, ve zně1a pozdÉjších předpisí
a č;. 89/2012 Sb., občanslcý zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

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

5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

6. Smlouva nabyváúčinnosti dnem podpisu smluvních stran.

7 - V případě, že se některá ustanovení smlouvy stanou neplatnými nebo neúčinnými, zůstává platnost
a účirľrosti ostatních ustanovení smlouvy zachována. Smluvní strany se załaĄi nahľadit takto
neplatná nebo neúčinná ustanovení ustanoveními jejich povaze ne.;uiizsĺmi s přihlédnutím k vůli
smluvních stran dle předmětu smlouvy.

1 Nařízení Rady (Es) č. 659/1999 ze dne 22.bŕezna 1999, kterým se stanoví prováděcí pravĺdla k článku 93
Smlouvy o ES
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8. o poskytnutí dotace a vzavŕeni veřejnoprávní smlouvy rozhodlo v souladu s ustanovením
$ 36 písm. c) příp. d) zákona č,. 12912000 Sb., o kľajích (kľajské zŕizeni), ve znění pozdějších
předpisů, Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnęsením ě. ZK93/O4/l9 ze dne 25.4.2Ot9.

an /.: .{.:.2a..(1|łłau.
(místo)

a.," ...!.?..:.09:..19i9Karlovy Vary

Za správnost:

Dana Twdá

(příj(posĘrtovatel)

referent
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