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vEŘEJNoPRÁvľÍ sľĺLoUvA

o posĘrtnutí dotace zrozpoětll Kaľlovarského kraje
(dále jen,,smlouva")

Smluvní strany:

Karlovaľský kraj

Závoďru 353/88' 360 06 Karlovy Vary _ Dvory

Sídlo:
Identifikaění ěíslo:

70891 168

DIČ:

CZ70891168

Zastoupený:
Bankovní spojení:

ělenem Rady Karlovarského kĺaje
Komerčníbanka, a.s.' poboěka Karlovy Vary

Císlo účtu:
Bankovní spojení:
Císlo účtu:
Bankovní spojení:
Císlo účtu:
Bankovní spojení:
Čísloúčtu:
Datová schĺánka:
Administrující odbor:
(dále jen,,posĘrtovatel")

Československá obchodní banka, a.

s.

Česká spořitelna, a. s.

PPF banka a.s.
siqbxt2
odbor životního prostředí a zemědělství

a

Kolínslĺĺlesní společnost, s.ľ.o.
Adresa
Pobřežníl5l,280 02 Veltruby
Identifikační
26168693

sídla:
číslo:
DIČ:
Právní forma:
Zastoupená:

CZ26I68693
Společnost s ruěením omezeným
jednatelem
Registľace ve veřejném rejstříku: C 76434 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení:
Komerčníbanka, a.s.
Číslobankovního účtu:

E-mail:

Je plátce DPH.
(dále jen,,příjemce")
(spoleěně jako,,smluvní strany")

článek I.

obecné ustanovení
V souladu se zákony č,. 12912000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
ačl.25012000 $b.'orozpoětoých pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále
také
a u souladu s Pľogramem pro poskytování dotací zrozpočtu Karlovarského kraje
',RPÚR")'
na sníženípoětu černézl,ěÍe na iĺzemi karlovaľského kraje (dále jen ,,dotačníprogram") poskýovatel
poskytuje příjemci dotaci na úěel uvedený v ělánku II. této smlouvy a přijemce tuto dotaci přijímá.

článek II.
Výše dotace a její účel
Poskýovatel poskytuje příjemci vkalendářním roce 2018 dotaci z rozpočtu poskytovatele veqýši
86.000 Kč (slovy: osmdesát šest tisíc korun česĘch) na sníženípočetních stavů prasete divokého
na územíKarlovarského kraje (dále jen ,,činnost"). Výše dotace můžebý sníženas ohledem na
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maximální přípustnou ýši podpory v režimu de minimis, a to dle aktuálního stavu v registru podpor de
minimis v den podpisu smlouvy.

čHnek III.
Způsob posĘtnutí dotace
Dotace bude příjemci poukázána jednoľázově đo60 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy'
a to formou bezhotovostního převodu na bankovní účetpřijemce uvedený qýše v této smlouvě. Platba
bude opatřena variabilním symbolem
dtie jen (,,variabilní symbol) a specificlcým
(dále jen,,specifický symbol").
symbolem
článek IV.

1.

ZátkJadní povin nosti pffj emce
Přijemce je povinen řídit se Pľavidly pro příjem a hodnocení žádostí, posĘrtnutí a finaněního
vypořádání dotace z rozpočtu Karlovarského kraje programu na sníŽenípoětu ěerné zvěře na űzemi
karlovarského kraje schválenými Radou Karlovaľského kraje usnesením čísloRK 116102118 ze dne
05.02.2018.

Ż. Příjemce se zavazuje

poskýnutou dotací použítna náklady spojené s činnostmi v souvislosti

s lovem zvěŕe, se zužitkováním zvěřiny, nebo s veterinárním vyšetřením zvěře.

3.

Příjemce je povinen použítposlrytnuté peněžní prostředĘ maximálně hospodárným způsobem.
Příjemce je povinen použítposĘrtnuté peněŽní prostředĘ qýhradně k účeluuvedenému v článku
II. této smlouvy a v souladu se speciťrkací uvedenou v předchozím odstavci tohoto ělánku' Příjemce
týo prostředky nesmí posĘltnout jiným pľávnicĘm nebo tzicĘm osobám (pokud nejde o úhĺady
spojené s realizací účelu'na kteý byly poskytnuty). Dále příjemce qfto prostředky nesmí použít
na dary, pohoštění, mzdy pracovníků nebo funkcionářů příjemce či přijemce samotného, penále,
úroĘ z úvěrů,náhrady škođ'pojistné, pokuý, úhrady dluhu apod.

4.

Pokud příjemce vede účetnictvínebo daňovou evidenci musí bý účetníoperace související
s poskýnutou dotací odděleně identifikovatelné od ostatních ťlčetníchoperací v ričetnictví nebo
daňové evidenci příjemce. To znamená,žeűěetní operace souvisejícís dotací musí bý úětovány
odděleně od ostatních aktivit příjemce (např. na zvláštním účetnímstředisku).

5.

Příjemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem, że na projekt (akci) obdržel dotaci
od poskýovatele, a to na webových stránkách, pokud je mázÍizeny, na propagačních,infoľmačních
materiálech' pokud je vydává k projektu, na pozvánkách, slovně prezentovat posĘrtovatele
v médiícha na tiskových konferencích pořádaných u příležitosti pľojektu, oficiálně poz-ĺat zastupce
posĘrtovatele na konání akce, distribuovat tiskové mateńály posĘrtovate|e mezihosty apod.
Příjemce je povinen obdobným způsobem pľezentovat projekt Karlovarského kľaje ,,Żivy l<rai*,
a to viditelným umístěním loga pľojektu na propagačníchmateriálech, dále viditelným umístěním
loga na pódiu (případně v rámci videoprojekce) a při distribuci propagačníchmateriálů projektu
(logo a informace o projektu |ze ziskat na www.zivykłaj .cz). od podpisu smlouvy po dobu realizace
projektu umístípříjemce na webouých stľánkách, pokud je má zÍízeny, aktivní odkaz www.krkarlovarsĘ.cz awww.zivyl<raj.cz. Návrh způsobu propagace předloŽí přijemce posĘrtovateli do 10
kalendářních dnů od podpisu smlouvy k odsouhlasení (současně si vyzvedne tiskové materiály
posĘrtovatele k distribuci). Propagaci posĘrtovatele je příjemce povinen do|ožit při závěrečném
finančnímvypořádání dotace (např. audio/video záznam, fotografie, materiály). Příjemce odpovídá
za správnost loga posĘrtovatele, pokud je uvedeno na pľopagačníchmateriálech (pravidla pro uŽití
loga poskytovatele viz www.kr_karlovarsĘ.cz, odkaz Karlovarslcý kraj _ PosĘrtování symbolů
a zźštit)alogaprojektu ,,Żivy krai* viz www.zivykraj .cz zźiožkaTourism professionals."

6.

Příjemce je povinen pľůběžněinformovat posĘrtovatele o všech změnách' které by mohly
při vymáhánizadrżených nebo neoprávněně použiých prostředků dotace zhoršitjeho pozici věřitele
nebo dobytnost jeho pohledavky.
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7.

Příjemce je zejména povinen oznámit poskytovateli do 14 kalendĺĺřníchdnů ode dne, kdy došlo
k události, skutečnosti, kteľémají nebo mohou mít za následek příjemcův zánLk, transformaci'
sloučeníči splynutí s jiným subjektem, zrušení právnické osoby s likvidací, zahájeni insolveněního
Íizeni, změnu statutĺáľního orgánu přiiemce, změnu vlastnického vztahu příjemce nebo ďizovatele
k věci, naniŽ se dotace poskytuje, apod.

8.

Příjemce je povinen zajistit při přeměně právnické osoby, aby práva a povinnosti ze smlouvy přešly

9.

na nástupnickou právnickou osobu nebo podat návrh na ukončenísmlouvy. V případě zrušení
právnické osoby s likvidací provede příjemce finanění vypořádání posĘtnuté dotace ke dni
likvidace.

Je-li přijemce plátcem dané zpl*idané hodnoý, a pokud má

u

zdanitelných plnění přijaých

v souvislosti s financováním dané ěinnosti nárok na uplatnění odpočtu daně zpřidané hodnoý
v plné qýši, kácený nebo v poměrné qýši, nemůžeuplatnit v závěrečném vyičtování tuto ýši
náľoku na odpočet daně zpřidané hodnoĘ jako uznatelný výdaj/náklad.

10. Příjemce je povinen hradit náklady, které uplatňuje z dotace' pouze z bankovního úětu příjemce,
l<teý je uveden v záhlavi smlouvy, popř. z peněžníhotovosti převedené z tohoto bankovního úětu

do pokladny příjemce. Úhrada nákladů z jiného bankovníhó účtu,než z ilětu příjemce, kteý
je uveden v zźlhlavísmlouvy, je přípustná pouze v případě, kdy před uskutečněnímúhrady nákladri
byly peněžní prostředĘ dotace čijejich část bezhotovostně převedeny na bankovní účet,ze kterého
byla úhľada nákladů uskuteěněna. Přijemce je povinen doložit převod peněžních prostředků mezi
bankovními účĘ.

1.

článeľv.
Kontrolní ustanovení

Příslušnéorgány poskýovatele jsou opľávněny zejména v souladu se ákonem č. 320l200t Sb.,
o finanění kontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů (ztkon o finanění kontľole),
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č,.255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
a dalšími platnými právními předpisy kontrolovat dodržení podmínek, za nichž byla dotace
poskytnuta, včetně podmínek vyplýajícíchze smlouvy, a příjemce je povinen tuto kontľolu strpět.

Ż. Příjemce je povinen v pruběhu trvání smlouvy, i po skončení účinnostismlouly,

vytvářet podmínky
je příjemce

k provádění kontroly a umožnit kontrolu čerpánía využiti dotace. V této souvislosti

povinen zejména umožnit kontrolním orgánům nahlédnout do účetníevidence

a

zźunamtl

o poskytované službě, v případě, žeje povinen úěetníevidenci vést, popř. vstupovat do souvisejících

prostoľ. Příjemce je povinen umožnit qýkon kontľoly dle odst. l tohoto ělánku, poskýnout
potřebnou souěinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Příjemce je povinen
předložit kontrolním orgánům poskýovatele kdykoliv na vyŹádání k nahlédnutí veškeľéúčetní
záznamy vztahljicí se k riěelu dotace a předmětu smlouvy, umožnit kontrolu souvisejících
skuteěností (dále jen ,,podklady") a strpět i předložení veškeých úěetních zźvnamű, které nemají
přímý vztahk předmětu smlouvy (např. v případě nepřímých spoleěných nákladů); v odůvodněných
případech umožnit kontrolním oľgánům zajištění originálních účetníchzź.znamű, vč. podkladů'

3.

4.

1.

Příjemce je povinen na Žádost posĘrtovatele písemně posĘrtnout doplňující infoľmace' případně
doložit dalšídokumenty, související s plněním úče|uposkytnuté dotace.
Příjemce je v ľámci qýkonu kontrolní ěinnosti dle odst. l tohoto ělánku povinen umožnit kontrolu
a předložit kontrolním oľgánům posĘrtovatele k nahlédnutí veškeréprukazné účetnízźnnamy
ýkajícíse daného účelua posĘrtnuté dotace.

čtánek VI.
Důsledky poľušenípovinností příjemce
V případě, Že přijemce nesplní některou ze sých povinností stanovených v odst. 4, 5,6,7 ěl. IV.'
popř. porušíjinou povinnost nepeněžitépovahy vyplývajícíz této smlouvy, nespoěívajícívšak
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v neoprávněném použitíprostředků dle odst. 2 tohoto ělánku, považuje se toto jednźníza porušení
rozpoětové kázně ve smyslu ustanovení $ 22 RPÚR. Příjemce je v tomto případě povinen provést

v souladu

s

ustanovenim $ 22 RPÚR odvod za porušení rozpoětové kázně ve qýši 5 % (slovy:

pět procent) posĘrtnuých finančníchprostředků, dle této smlouvy, do rozpoětu posĘrtovatele.

2.

V případě, že příjemce neprokáže způsobem stanoveným v čl. tV. odst. 1, 3, 8 použitífinančních
prostředků v souladu s ěl. IV. odst. 2, popř. použije posĘrtnuté prostředĘ, případně jejich část,
k jinému účelu,neż je uvedeno v ělánku [V. odst. 1 této smlouvy, považujíse Ęrto prostředĘ'
případně jejich část' za prostředĘ neoprávněně použitéve smyslu ustanovení $ 22 RPÚR. Příjemce
je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovenim $ 22 RPÚR odvod za porušení
rozpočtovékĺŁně do rozpočtu posĘrtovatele.

3.

Veškeľéplatby v důsledku porušení povinností příjemce provede příjemce formou bezhotovostního
převodu na ričet posĘrtovatele u.ĺedený výše a opatří je variabilním symbolem a specificĘm
symbolem a písemně infoľmuje poskýovatele o vrácení peněärích prostředků na jeho účet.

čl. vn.

1.
2.

Ukončenísmlouvy
Smlouvu lze ukončit na základě písenné dohody smluvních stran nebo ýpovědí

Kteľákoli smluvní strana je opľávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta ěiní 30 kalendářních dní azaěínábětetl. dnem následujícím po dni doručení
ýpovědi druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, Źe qýpověď byla doručena
5. Kalendářním dnem od jejího odeslání. Ve ýpovědní lhůtě můžeposkytovatel zastavit posĘrtnutí
dotace.

3.

V případě ukončenísmlouvy dle ýše uvedených odstavců tohoto článku, je příjemce povinen
provést finanění vypořádání posĘrtnuté dotace obdobně podle odst. 7 článku IV. této smlouvy,
a to ke dni ukoněení smlouvy.

čHnekVItr.

1.

Veřejná podpora
Podpora poskýnutá dle této smlouvy byla smluvními stľanami vyhodnocena jako opatření
nezakládající veřejnou podporu podle čl. l07 odst. 1 Smlouvy o fungování evľopské unie (dříve
čl.87 odst. 1 Smlouvy o založeni Evropského společenství,kdyźvšak příjemce ýslovně bere
na vědomí, Že kompetentním oľgánem k posouzení slučitelnosti posĘltnuté podpory se spoleěným

tľhem v případě, źe by se jednalo o veřejnou podporu, je toliko Komise (ES). Komise (ES)
je oprávněna uložit přijemci podpory navrácení veřejné podpory, spolu s příslušným úrokem.
Příjemce podpory podpisem této smlouvy stvrzuje, żebyl s touto skuteěností sezrámen.

2.

1.

Příjemce podpory dle této smlouvy se zavazuje vrátit poskytovateli bez zb5,teénéhoodkladu
posĘrtnutou podporu včetně úrokůpodle Nařízení komise v případě, Že se jeho prohlášení
vpředchozím odstavci uvedené prokážejako nepľavdivé' či pokud Komise (ES) rozhodne podle
přímo aplikovatelného právního předpisul buď o vrácęní podpory, pľozatímnímnavrácení podpory
nebo o pozastavení podpory.

čHnek IX.
Závěrečná ustanovení
Na poskýnutí dotace není právní nárok. V případě dlouhodobých ěinností nebo opakovaných akcí
nevzniká uzavřením smlouvy automaticĘ nárok na posĘrtnutí dotace v následujících letech.

1

Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22.března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93
Smlouvy o ES
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Ż.

Příjemce je povinen bezzbyteěného prodlení písemně informovat administrující odbor o jakékoliv
změně v údajíchuvedených v této smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech' kteľé mají
nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle této smlouvy.

3.

Pokud tato smlouva ěi zvláštní obecně závazný předpis nestanoví jinak, řídíse vztahy
dle této smlouvy příslušnými ustanoveními zákonů č,. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů aě.89l20l2 Sb., oběanský zíkoník,ve znění pozdějšíchpředpisů.

4.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran s účinnostíode dne uveřejnění
v registru smluv a je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 1 obdržípřijemce a 3 posĘrtovatel.

5.

V případě, že se někteľá ustanovení této smlouvy stanou neplatnými nebo neúčinnými'zůstává
platnost a úěinnosti ostatních ustanovení této smlouvy zachována. Smluvní strany se zavazuji
nahradit takto neplatná nebo neúěinná ustanovení ustanoveními jejich povaze nejbližšími
s přihlédnutím k vůli smluvních stran dle předmětu této sm|ouvy.

6.

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

7.

Smluvní stľany se dohodly, Že uveřejnění sm|ouvy vregistru smluv provede KarlovarsĘ kľaj'
kontakt na doruěení oznttmeni o vkladu smluvní protistraně:

2 písm. a) zákona č,. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zšizení), ve znění pozdějších předpisů, Rada
Karlovarského kraje usnesením č. RK ll54l1'0/l8 ze dne 08.10.2018.

KarlovyVarydne

1" ł) ?r:ľ

dne 28-ll-t010

pruemce

Za správnost:
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