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Clánek I.
Obecné ustanovení

1. V soulađu se zákony ě. 12912000 Sb., o kľajích (krajské zÍizeni), ve znění pozdějších předpisů,
ač:'250/2000 sb., o rozpoětoých pravidlech územních ľozpoětů, ve znění pozdějších předpisů
(dále také ,,RPÚR"; a v souladu s Programem pro poskýování dotací zrozpoětu Karlovarského
kraje na podporu ochľany životního prostředí a environmentální qýchovy, vzdělátní a osvěty (dále
jen 

',dotační 
program") posĘrtovatel poskytuje příjemci dotaci na ričel uvedený v ělánku

II. smlouvy a příjemce tuto dotaci přijímá.

čtánex ľ.
Výše dotace' její účel a údaje o dotacĺ

1. PosĘrtovatel poskytuje příjemci dotaci z rozpoětu posĘrtovatele v kalendářním ľoce, ve qýši
a na úěel podle údajů uvedených v odstavci 2. tohoto ělánku. Výše dotace může být snížena
s ohledem na maximální přípustnou výši podpory v ľežimu de minimis a to dle aktuálního stavu
v ľegistru podpor de minimis v den podpisu smlouvy'

2. Úaa;e o dotaci:
Dotace se poskytuje v kalendářním roce: 2019
Dotace se poskýuje ve qýši: 52351'86 Kě

(Slovy: padesát dva tisíc tři sta padesátjedna korun českých a osmdesát šest haléřů)
Dotace se poskytuje na účęl: úhrada nákladů na kľmení, veteľinární
péči a udržení komfoľtu usüájení terapeuticĘch zviŕat v hipocentľu
Platba dotace bude opatřena vaľiabilním symbolem: 

článek III.
Způsob posĘtnutí dotace

1. Dotace bude příjemci poukázána jednoľázově do 2l kalendářních dnů od uzavření smlouvy'
a to formou bezhotovostního převodu na bankovní účet příjemce uvedený výše v smlouvě. Platba
bude opatřena variabilním symbolem uvedeným v odstavci 2' č,l.U.

2. Dotace je poskytována foľmou zá|ohy s povinností následného vyičtování

článeľ ry.
Zńkl'adní povin nosti příj em ce

Příjemce je povinen řídit se Pravidly pľo příjem a hodnocení żádostí, poskýnutí a ťrnanění
vypořádání dotace zľozpoétuKaľlovaľského kľaje progľamu uvedeným v odst. 1 čl. I schválenými
Radou Karlovarského kľaje usnesením číslo 1471l12ll8 ze dne 17. 12.2018, zveřejněnými na
úřední desce poskytovatele a touto smlouvou.

2. Příjemce je povinen použít posĘrtnuté finanční pľostředky maximálně hospodárným způsobem.
Příjemce je povinen pouźít posĘrtnuté finanění prostředky ýhradně k úěelu uvedenému v ělánku
II. smlouvy a v souladu se speciťrkací uvedenou v předchozím odstavci tohoto ělánku. Příjemce tyto
prostředky nesmí poskýnout jiným pľávnickým nebo fuzickým osobám (pokud nejde o úhrady
spojené s realizací účelu, na kteý byly poskýnuĘ). Dále příjemce Ęrto pľostředky nesmí pouŹít
na dary, pohoštění' mzdy pracovníků nebo funkcionářů příjemce ěi příjemce samotného' penále,
úroĘ z úvěľů' náhľady škod, pojistné, pokuý, úhĺady dluhu apod.

3. Příjemce je povinen vyčerpat posĘrtnuté finanční pľostředky nejpozději do dne předložení
závěľeěného finančního vypořádaní dotace.

4. Pokud příjemce vede úěetnictví nebo daňovou evidenci musí bý úěetní operace související
s posĘrtnutou dotací odděleně identifikovatelné od ostatních riěetních operací v úěetnictví
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nebo daňové evidenci příjemce. To znamená, že úěetní opeľace související s dotací musí
být úětovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (např' na zvláštním úěetním středisku).

5. Příjemce je dále povinen použít finanční pľostředĘ na účel dotace uvedený v čl. II odstavci 2.

6. Dotace podléhá finaněnímu vypořádání. Příjemce je povinen provést a předloŽit administrujícímu
odboru prostřednictvím podatelny poskýovatele závěľečné Íinanční vypořádání dotace
na předepsaném formuláři, které příjemce opatří sým podpisem' a to nejpozději do 22.l1 .2019
resp. do dne ukončení smlouvy v případě čl. vII (rozhodující je đatum doľučení finaněního
vypořádání dotace na podatelnu posĘrtovatele). Foľmulář finanění vypořádání dotace je přílohou
vyhlášení dotaěního programu nebo informací o individuálních dotacích aje zveřejněn na internetu
posĘrtovatele v sekci Dotace http://www.kr-karlovarsĘv.czldotace/StranĘ/Prehled-dotace.aspx.

7. Příjemce je povinen spoleěně s finančním vypořádáním dotace předložit kopĺe veškerých dokladů
vztahujících se k posĘltnuté dotaci. Ke každému dokladu musí bý přiložen doklad o jeho úhradě
(bankovní ýpis či pokladní doklad). Doklady, zejména faktury tj. účet za provedenou pľáci
nebo zboti, které bylo dodáno, musejí bý oznaěeny identifikací dotace (zkĺáceným názvem dotace
apod.). Doklad o úhradě zźiohy/dílč:í platby bez vyičtování této z,źůohyldil'éí platby nelze považovat
za doklad k závěreěnému finančnímu vypořádání dotace azauznatelný ýdaj.

8. Spolu s finaněním vypořádáním dotace je příjemce povinen předložit administrujícímu odboru
vyhodnocení použití posĘrtnuté dotace s popisem realizacę a zhodnocęním realizovaných aktivit.

9. Příjemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem, źę na pĄekt (akci) obdržel dotaci
od poskytovatele' a to na weboých stránkách, pokud je mázŕízeny, na propagačních, informaěních
materiálech, pokud je vydává k projektu, na pozvánkách, slovně prezentovat posĘrtovatele
v médiích a na tiskových konferencích pořádaných u příležitosti projektu, oÍiciálně pozvat zástupce
posĘrtovatele na konání akce, distńbuovat tiskové mateńály posĘftovatele mezi hosty apod.
Příjemce je povinen obdobným způsobem pľezentovat projekt Kaľlovarského lłaje ,,Żivý kraj", a to
viditelným umístěním loga pľojektu na pľopagaěních mateľiálech, dále viditelným umístěním loga
na pódiu (případně v ľámci videopľojekce) a při distribuci propagačních materiálů projektu (logo a
informace o projektu |ze ziskat na www.zivykľaj.cz). od podpisu smlouvy po dobu rea|izace
projektu umístí příjemce na weboých stľánkách, pokud je má zŕízeny, aktivní odkaz www.kr-
karlovaľsĘ.czawww.zivyl<raj.cz. Návrh způsobu pľopagace předloží příjemce posĘrtovateli do 10
kalendářních dnů od podpisu smlouvy k odsouhlasení (současně si vyzvedne tiskové materiály
posĘrtovatele k distribuci). Propagaci posĘrtovatele je příjemce povinen doloŽit při závěľeěném
finaněním vypořádání dotace (např. audio/video záznam, fotografie, materiály). Příjemce odpovídá
za správnost loga posĘrtovatele, pokud je uvedeno na propagaěních materiálech (pľavidla pľo uŽití
loga poskytovatele viz www.kĺ-karlovarsĘ.cz, odkaz Karlovarský kľaj - Poskytování symbolů
a záštit) a loga pľojektu ,,Żivy kĺa1* viz www.zivykłaj.cz záloźka Tourism pľofessionals."

10. Nevyčeľpané finanční prostředĘ dotaceje příjemce povinen vrátit nejpozději do termínu předložení
závěreěného finančního vypořádání dotace uvedeného v čl. tV. odst. 6' a to formou bezhotovostního
převodu na účet posĘrtovatele uvedený výše. Platba bude opatřena vaľiabilním symbolem
uvedenýmvodst.2ěl'II

11. Příjemce je rovněž povinen vrátit poskýnuté finanění prostředĘ na účet uvedený v odst' 10
tohotoělánku, jestliže odpadne úěel, na kteý je dotace poskytována, a to do 10 pracovních dnů
ode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti dozyí' Platba bude opatřena variabilním symbolem
uvedeným v odst' 2 čl. II.

12. Před vľácením nevyěerpaných finaněních pľostředků zpět na účet poskýovatele je příjemce
o této skuteěnosti povinen informovat administrující odbor pľostřednictvím avíza, kteľé je přílohou
foľmuláře finanční vypořádání dotace.
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13' Příjemce je povinen průběžně infoľmovat posĘrtovatele o všech změntrch, kteľé by mohly
při vymáhánízadrżenýc'h'nebo neoprávněně pđužitých prostředků dotace zhoľšitjeho poziěivěřitele
nebo dobytnost jeho pohledrávky.

14. Příjemce je zejména povinen oznámit posĘrtovateli do l0 pracovních dnů ode dne, kdy došlo
kudálosti, skutečnosti, které mají nebo mohou mit za náslôdek přiiemcův zánik, transformaci,
sloučení či splynutí s jiným subjektem, zrušení právnické osoby s hlv[dací, zahéĄeníinsolveněního
Ťízení, změnu statutĺárního orgánu přijemce, změnu vlastnickéĹo vztabu příjemce k věci, na niž se
dotace poskýuje' apod.

15. V případě, že nastanou skuteěnosti uvedené v předchozím odstavci, je příjemce povinen zajistit
při přeměně právnické osoby nebo jejího zrušení, aby prátva u pouinnošti ze śmlouvy přešly
na nástupnickou právnickou osobu nebo podat návrh na ukoněeńí smlouvy. V případě_ zrušení
právnické osoby s likvidací provede přijemce finanční vypořádání poskytňuté äotäce obdobně
dle odst. 6 ělánku [V. smlouvy' a to ke dni likvidace.

1ó. JeJi příjemce veřejným zadavatelem nebo splní příjemce definici zadavate|e podle zakona
ć.134/2016 Sb., o zadávání veřejnýchzakázek,vezněnípozdějších předpisů, je povinenpostupovat
při ýběru dodavatele podle tohoto zákona.

17. Je-li příjemce plátcem daně zpřidané hodnoty' a pokud má u zdanitelných plnění přijafých
v souvislosti s financováním daného projektu nárok na uplatnění odpočtu daně zpľĺaane'noanoty
v plné výši, krácený nebo v poměrné qýši, nemůže uplátnit v záv€reěném vyuěiování tuto r"ýśi
náľoku na odpočet daně zpřidané hodnotyjako uznatelný výdaj/náklad'

18. Přijemce je povinen hradit náklady, které uplatňuje z dotace' pouze z bankovního ĺlčtu příjemce,
kteý je uveden v zźthlaví smlouvy, popř. z peněžní hotovosti převedené z tohoto bankovního úětu
do pokladny příjemce. Uhrada nákladů z jiného bankovního účtu než z űětu přijemce,
kteýjeuveden v záthlaví smlouvy, je přípustná pouze v případě, kdy před uskutečněníň ĺľ''uay
nákladů byly peněŽní prostředky dotace či jejich část bezńotôvostně prôvedeny na bankovní úěeĹ
ze kteľého byla úhrada nákladri uskutečněna. Přijemce je povinen doložii převod peněŽních
pľostředků mezi bankovními účý.

článeľ v.
Kontľolní ustanovení1. Příslušné orgány poskýovatele jsou oprávněny zejména v souladu se zákonem č. 3201200l Sb.,

o finanční kontľole ve veĘné spľávě a o změně někteqých zákonů (zékon o finanční kontrole),
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č). Ż5512012 Sb.' o kontrole (kontrol ní řádji,
ve znění pozdějších přerĺ'pisů a dalšími platnými pľávními předpisy kontrolovat dodrŽení podmínek'
zanichž byla dotace poskýnuta, včetně podmínek vyplývajícíóh że smlouvy, a příjemce je povinen
tuto kontľolu strpět'

2. Příjemce je povinen v pruběhu trvání smlouvy, i po skoněení úěinnosti smlouvy, vytvářet
podmínky k provádění kontroly a umožnit kontľolu ěerpání a využití dotace' V této souvisiosti je
přijemce povinen zejménaumožnit kontrolním oľgánům nahlédnout do úěetní evidence azáznamtl
o posĘtované službě, v případě, že je povinen ričętní evidenci vést, popř. vstupovat do
souvisejících prostor. Příjemce je povinen umožnit ýkon kontroly dle odst.'1 tohotb článku,
posĘitnout potřebnou součinnost všem osobám oprávněným k pľovádění kontroly. Příjemce jé
povinen předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv navyžádání knahlédnutí veškeľé
úěetní záznamy vztahující se k účelu dotace a předmětu smlouvy, umožnit kontľolu souvisejících
skutečností (dále jen ,,podklady") a sĘět i předložení veškeých úěetních zźnnamű, které n-emají
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vč' podkladů.

přímývztahkpředmětusmlouvy(např.vpřípadě..1eyřímÝchspoleěnýchnákladů);
v odůvodněných případech umožnit kontrolrĺím o'gunii. zajišténí oiiginálních úěetních zt,onamil

čl vrr.
Ukončení smlouvy

Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody smluvních stran nebo qýpovědí'

Příjemce je povinen na žádost posĘrtovatele písemně R9slortn9ut doplňující infoľmace' případně

doložit další dokumenty, souvisejícis plněním úěelu poskynuté dotace.

Příjemce je v rámci ýkonu kontľolní.činnosti dle odst' l tohoto článku povinen umožnit kontrolu

a předložit kontľohíá oľgánům poskýovatele k nahlédnutí veškeľé průkazné účetní zźnnamy

týkající se daného úěelu a posĘrtnuté dotace'

čHnek W.
DůsledĘ poľušenĺ povinnostĺ příjemce

Vpřípadě,žepříjemcenesplnínckteiou'"."}i"Ĺp"vinnostíštanovenýchvodst.3,4,8,9,12,13,
14, ĺ5,18 čl.IV., popř. poruší jinou poviníost nepeněŽité povahy vyplývající z této smlouvy'

nespočívající však 
" '""opia"nenÉ- 

pouzitĺ prostředlů dle odst. 2 tohoto ělánku, považuje se toto

jednání zaporušení.o"poJtoue ^káiné 
n" .iÁy.lu ustanovení $ 22 RPÚR' Příjemce je vtomto

případě povinen pľovést v souladu . o.turrou"ni. s zz RPÚR ođvod za porušení ľozpočtové kázně

ve výši 5 % (slovy: pet proc"nt) poskýnuýcľ, ĺnuňenĺ"ľ' pľostředků' dle této smlouvy' do ľozpočtu

posĘrtovatele.

V případě, že příjemce neprokáže způsobem stanoveným v ěl' IV' odst' 1' Ż' 5' 6' 7 ' 16 poużiti

ťrnančních prostředkri v sóu1adu s ĺi. lv' 
-o6; 

'' 
popŕ' použije poskýnuté pľostředky' případně

jejich část, kjinému úěelu' ĺet' je uvedeno í 'ĺl'anru rv' oast' l této smlouvy' považují

se týo prostředĘ, případně jejich oĺ't, 3 ľ."rtředky neoprávněně použité ve smyslu ustanovení

$ 22 RPÚR. Příjemcđ je v tomto případě poninen pľovesi v sou1adu s ustanovením š Ż2 RPUR

äJ""a za poľušení rozp"očtové kźuLÁé do ľozpoětu poskýovatele'

Vpřípadě, že příjemce nesplní.některovze sqých povinností stanovených věl' IV' odst' 10' 11

této smlouvy, povaŽuje se toto jednání ,łžuárź""ĺ peněžních prostředků ve smyslu ustanovení $

22 RPÚR. Příjemce je v tomto případě p.;i""';;västv soutadu s ustanovením i 22 RPÚR odvod

za poľusenĺ rőzpoětóvé kázně đo ľozpoětu posĘrtovatele'

Veškeľé platby v důsledku poľušení povinností příjemceprovede příjemce formou bezhotovostního

převodu na účet p".Ĺí"""t"r" uu"o"ny_..yl. u"oputĺije variábiiním symbolem aspecificlcým

symbolem u pĺ.".nJ iĺformuje poskyovatele o vrácení ieněžních pľostředkri na jeho účet'

3.

4.

I

Ż.

3

4.

1.

Ż. Kterákoli smluvní stľana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu'

Výpovědní lhůta ěiní l mcsĺc a zać,inźtb,cżet l. dnem náslôdujícím pó oni doruěení ýpovědi dľuhé

smluvní stľaně. V případě pochybností se má za to, że vypoveľ byia doruěena 5 ' pracovním dnem

od jejího odeslání.'Ýä Úpäncanĺ lhůtě může poskýovatel zastavit posĘrtnutí dotace'

3. V případě ukončení smlouvy dle výše uvedených ods1av9ů tohoto ělánku' je příjemce povinen

provést finanění vypořádání poskýrruté dotaóe obdobně podle odst' 6 článku IV' smlouvy'

a to ke dni ukončení smlouvy'

článekVIII.

1. Podpoľa posĘrtnutá d'e smlouvy or'" .T,l"#,il:|.:öä' vyhodnocena jako opatření nezak|ádajíci

veřejnou podpoľu podle ěl. 107'odst' ii,nrou"y o fungování evropské unie (dříve ěl' 87 odst' 1

Smlouvy o za|ożeĺi Evropského ,polj"n'*ĺ, uavz is* prĺ3"-ce výslovně bere navědomí'
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že kompetentním orgánem k posouzení slučitelnosti poskýnuté podpory se společným trhem
v případě, že by se jednalo o veřejnou podpoľu, je toliko Komise (ES). Komise (ES) je oprávněna
uložit příjemci podpory navľácení veřejné podpory, spolu s příslušným úrokem' Příjemce podpory
podpisem této smlouvy stvrzuje, te byl s touto skutečností seznámen.

Ż. Příjemce podpory dle této smlouvy se zavazuje vrátit poskytovateli bez zbyteéného odkladu
posĘltnutou podporu včetně úľoků podle Nařízení komise v případě, Že se jeho prohlášení
v předchozím odstavci uvedené prokáže jako nepľavdivé, ěi pokud Komise (ES) rozhodne podle
přímo aplikovatelného právního předpisul buď o vrácení podpory, prozatímním navľácení podpory
nebo o pozastavení podpory.

článelĺ Ix.
Zá.ľérečnä ustanovení

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

2. Příjemceje povinen bezzbyteč:ného pľodlení písemně infoľmovat administrující odbor o jakékoliv
změně v údajích uvedených v této smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech' kteľé mají
nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle smlouvy.

3. Pokud smlouva či zvláštní obecně ztwazný předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy dle smlouvy
příslušnými ustanoveními zákonů ě' 500/2004 Sb., spľávní řád, ve znění pozdějších předpisů
a č:' 89l20l2 Sb., oběansĘ zakoník' ve znění pozdějších předpisů.

4. Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, znichż2 obdrźi poskýovatel a l příjemce.

5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran

6, Smlouva nabyvá úěinnosti dnem zveřejnění v ľegistru smluv dle zákona č,. 34012015 Sb.' o
zvláštních podmínkách úěinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registľu smluv
(zákon o registru smluv)' ve znění pozdějších předpisů. Smluvní stľany se dohodly, že uveřejnění
smlouvy v ľegistru smluv provede posĘrtovatel. Kontakt na doručení oznámeni o vkladu smluvním
protistranám je uveden v zźlhlaví smlouvy u příjemce'

7, V případě' že se někteľá ustanovení smlouvy stanou neplatnými nebo neúčinnými' zůstává platnost
a ričinnosti ostatních ustanovení smlouvy zachovátna. Smluvní strany se zavazují nahradit takto
neplatná nebo neúčinná ustanovení ustanoveními jejich povaze nejbližšími s přihlédnutím k vůli
smluvních stran dle předmětu sm|ouvy.

l Nařízení Rady (ES) č,. 65911999 ze dnę 22. břema 1999, kteým se stanoví prováděcí pľavidla k článku 93
Smlouvy o ES

Stráĺ'ka 6 z7



ľ

8. o poslcytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodla v souladu s ustanovením $ 59 odst.

z iĺsm. a) zźtkonaě.I2g/2ooo Sb., o krajích (krajské zÍízeni),ve znění pozdějších předpisů, Rada

Kaľlovarského kraje usnesením ě. RK 407/04119 ze dne 8.4.2019.

^" 
{ĺ({/ą

(místo)
a,"".ł6,.'ĺaÓKarlovy Vary

Stránka7 z7


