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             Evidenční číslo sml:  KK01722/2021 

                                                                    

V E Ř E J N O P R Á V N Í   S M L O U V A 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

na spolufinancování realizace akce v rámci dotačního programu „Centra odborné přípravy“  

 

kterou níže uvedené dne, měsíce a roku uzavřely: 

 

Karlovarský kraj 

Sídlo: Závodní 353/88, 360 06  Karlovy Vary 

IČO: 70891168 

DIČ:                            CZ70891168  

Zastoupený: Mgr. Jindřich Čermák, člen Rady Karlovarského kraje                                   

Bankovní spojení: XXX 

Číslo účtu: XXX 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

a 

 

Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace  

Sídlo:  Obrněné brigády 2258/6, 350 02  Cheb                    

IČO:  00077461 

Zastoupený:  Ing. Jan Homolka, ředitel školy  

Bankovní spojení:  XXX 

Číslo účtu:  XXX 

(dále jen „příjemce“) 

 

Článek I. 

Obecné ustanovení 

Ve smyslu zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“), poskytuje poskytovatel příjemci dotaci na 

účel uvedený v čl. II. této smlouvy. 

 

Článek II. 

Výše dotace a její účel 

Poskytovatel touto smlouvu poskytuje příjemci dotaci z rozpočtu poskytovatele celkem ve výši 

166.300 Kč (slovy: stošedesátšesttisíc třista korun českých) na realizaci akce financované v rámci 

dotačního programu Ministerstva zemědělství „Centra odborné přípravy“ (dále „akce“),  

z toho investiční ve výši 166.300 Kč (slovy: stošedesátšesttisíc třista korun českých). Realizační fáze 

zahrnuje veškeré výdaje související s realizací akce. Příjemce tuto dotaci přijímá. 

 

Výdaje akce jsou schváleny v následující struktuře: 

celkové výdaje akce činí       1.663.000 Kč 

z toho: 

uznatelné                                                                                                                   1.663.000 Kč 

neuznatelné                                                                                                                    0 Kč 

poskytnutá dotace na přípravu                                                                                     0 Kč      

výše dotace na spolufinancování (10 %)                                                      166.300 Kč 

výše NFV na předfinancování (90 %)                    1.496.700 Kč 
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Článek III. 

Způsob poskytnutí dotace 

Dotace bude příjemci poskytnuta jednorázově na základě požadavku příjemce ve výši  

166.300 Kč do 21 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy, a to formou bezhotovostního 

převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy. Dotace je poskytnuta formou zálohy 

s povinností následného vyúčtování.  

 

Článek IV. 

Základní povinnosti příjemce  

1. Příjemce je povinen použít poskytnuté finanční prostředky maximálně hospodárným způsobem 

a výhradně k účelu uvedenému v čl. II. této smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným 

právnickým nebo fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s realizací akce, na kterou byly 

poskytnuty. Poskytnuté finanční prostředky nelze použít na jiné účely. 

 
2. Účetní operace související s projektem musí být odděleně identifikovatelné od ostatních účetních 

operací s akcí nesouvisejících. Příjemce je povinen vést oddělenou evidenci s vazbou ke konkrétní 

akci. To znamená, že akce musí být účtována odděleně od ostatních aktivit příjemce (např. na 

zvláštním účetním středisku).  

 
3. Příjemce je po ukončení akce, resp. do dne ukončení smlouvy dle čl. VII., povinen provést  

a předložit odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje (dále jen 

„příslušný odbor“) závěrečné vyúčtování dotace. Příjemce při vyúčtování dotace předloží kopie  

a k nahlédnutí též originály veškerých účetních dokladů (např. faktury a bankovní výpisy), které 

se k použití poskytnuté dotace vztahují a prokazují skutečné náklady, které příjemce na realizaci 

akce vynaložil. Originály účetních dokladů budou opatřeny razítkem příslušného odboru  

a podpisem k tomu oprávněné osoby. Zálohová faktura se nepovažuje za podklad k závěrečnému 

vyúčtování.  

 

4. Nevyčerpané finanční prostředky je příjemce povinen vrátit do 30 dnů po skončení akce formou 

bezhotovostního převodu na účet poskytovatele uvedený záhlaví smlouvy: 

 

investiční dotace: variabilní symbol: XXX, specifický symbol: XXX. 

 
5. Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky na účet poskytovatele uvedený 

v záhlaví smlouvy, jestliže zanikne účel, na který je dotace poskytována, a to do 15 dnů ode dne, 

kdy se příjemce o této skutečnosti dozví. 

 
Pokud nebudou při kontrole závěrečného vyúčtování poskytovatelem dotace uznány celkové 

způsobilé náklady v plné výši a dojde-li v důsledku přepočtu k jejich snížení, pak je příjemce 

povinen poskytovateli vrátit částku odpovídající rozdílu celkových odhadovaných způsobilých 

nákladů a celkových uznaných nákladů formou bezhotovostního převodu na účet poskytovatele 

uvedený v záhlaví smlouvy, investiční dotace: variabilní symbol: XXX, specifický symbol: XXX. 

 

6. Spolu s vyúčtováním dotace je příjemce povinen předložit příslušnému odboru vyhodnocení 

použití dotace. Nedílnou součástí vyúčtování dotace je závěrečná zpráva s popisem realizace  

a zhodnocením akce (dosažené a nedosažené cíle). 

 

7. Příjemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem, že obdržel dotaci (např. na webových 

stránkách, pokud je má zřízeny, na propagačních, informačních materiálech, pokud je vydává 

k akci, na kterou se dotace poskytuje, apod.). V případě použití loga poskytovatele odpovídá 

příjemce za správnost použití loga). Pravidla pro užití loga poskytovatele viz www.kr-

karlovarsky.cz, odkaz Karlovarský kraj – Poskytování symbolů a záštit. 

 

 

 

Článek V. 

http://www.kr-karlovarsky.cz/
http://www.kr-karlovarsky.cz/
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Ustanovení o kontrole 

1. V souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějšího předpisu je 

poskytovatel dotace oprávněn kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta. 

Tuto kontrolu vykonávají pověření zaměstnanci a členové příslušných kontrolních orgánů 

poskytovatele.  

 

2. Příjemce je povinen v rámci výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto článku předložit 

kontrolním orgánům poskytovatele k nahlédnutí originály všech účetních dokladů týkajících se 

dané akce.  

 
Článek VI. 

Důsledky porušení povinností příjemce 

1. Jestliže příjemce, který je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje, nesplní některou ze svých 

povinností stanovených v čl. V. smlouvy, považuje se toto jednání za porušení rozpočtové kázně 

ve smyslu ustanovení § 28 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

 

2. V případě ukončení smlouvy dle čl. VII. provede příjemce odvod ro rozpočtu poskytovatele ve 

výši stanovené poskytovatelem. 

  

3. Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou bezhotovostního 

převodu na účet poskytovatele uvedený záhlaví smlouvy.                                         

 

Článek VII. 

Ukončení smlouvy 
1. Smlouvu lze zrušit na základě písemné dohody smluvních stran nebo výpovědí. 

 

2. Kterákoli smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu. 

Výpovědní lhůta činí 30 kalendářních dní a počíná běžet 1. dnem následujícím po dni doručení 

výpovědi druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že výpověď byla doručena 5. 

dnem od jejího odeslání.  

 

Článek VIII. 

Závěrečné ustanovení 

1. Příjemce je povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv 

změně v údajích uvedených ve smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které mají 

nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle této smlouvy, a to nejpozději do 10 

pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 

 

2. Tato smlouva může být měněna nebo doplněna jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. 

 

3. Příjemce dále prohlašuje, že si je vědom následků vzniklých uvedením nepravdivých údajů, které 

by vedly k neoprávněnému čerpání dotace. 

 

4. Pokud tato smlouva či zvláštní obecně závazný právní předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy dle 

této smlouvy příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů a č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

 

5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem 

uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží 

dva a příjemce jeden. 

 

6. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich 

svobodné a vážné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
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7. O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Karlovarského 

kraje usnesením č. ZK 125/04/21 ze dne 26. 4. 2021. 

 

8. Poskytovatel a příjemce se dohodli, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede poskytovatel, 

kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: tvbsw8x (identifikátor datové 

schránky příjemce). 

 

 

Karlovy Vary dne ……………2021 

 

 

 

 

Cheb dne ………………2021 

……………………………………… 

poskytovatel 

 

……………………………………………… 

příjemce 

 

 

 
Za správnost: Ing. Jambor 


