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Evidenění ěíslo smlouvy: KK03269/20

l8

vEŘEJNoPRÁvľÍ svĺLoUvA

o poskytnutí dotace z rozpoětu Kaľlovaľskéhokraje
(dále jen ,,smlouvao')

Smluvní Strany:

Karlovaľský kraj

- Dvory

Sídlo:
Identifikaění ěíslo:
DIČ:

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

Zastoupený:
Bankovní spojení:

členem Rady Karlovarského kľaje
Komeľčníbanka, a.s., poboěka Karlovy Vary

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka' a.

Bankovní spojení:

Česká spořitelna' a.

Císlo úětu:

Čísloričtu:
Čísloúětu:

Bankovní spojení:
Cís|o účtu:
Datová schľánka:

Administľujícíodbor:
(dále jen,,poskytovatel")

7089

I

1

68

c270891168

s.

s.

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

a

Myslĺvecký spolek Mostec
Adresa sídla:
Identifikační číslo:
Právní forma:

Zastoupený:

Mostec 12,364 52 Štědľá
04618815

Spolek

, předsedou ýboľu
Registrace ve veřejném rejstříku: L 7494 vedená u Krajského soudu v Plzni
Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.

Císlo bankovního účtu:

E-mail:

Není plátce DPH'
(dále jen,,příjemce")
(společně jako,,smluvní strany")

článek I.
obecné ustanovení
V souladu se zákony č,. 1Ż912000 Sb., o kľajích(krajské zŕízení),ve znění pozdějších předpisů,
ać,.25012000 Sb., orozpočtových pravidlech rizemních ľozpoětů,ve znění pozdějších předpisů (dále
také ,,RPÚR") a v souladu s Programem pro poskytování dotací , rorpőět ŕarlovarského kľaje
na sníženípočtü černézvěře na űzemí karlovaľského kľaje (dále jen ,,dotačnípľograrn") poskýovatel
poskytuje příjemci dotaci na účeluvedený v článku II. této smlouvy a příjemce tuto dotaci přijímá.

čHneku.

Výše dotace a její účel
Poskýovatel poskytuje příjemci v kalendářním roce 2018 dotaci z tozpoětu poskýovatele veqýši
7l.000 Kč (slovy: sedmdesát jedna tisíc koľun českých) na sníŽenípočetníchstavů prasete divokého
nauzemí Karlovarského kraje (dále jen ,,činnost"). Výše dotace můŽe bý sníženasohledem na
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maximální přípustnou výši podpory v reŽimu de minimis a to dle aktuálního stavu v registru podpor de
minimis v den podpisu smlouvy.

Článek III.
Způsob poskytnutí dotace
Dotace bude příjemci poukázána jednorázově do 60 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy,
a to foľmou bezhotovostního převodu na bankovní úěet příjemce uvedený výše v této smlouvě. Platba
bude opatřena variabilním symbolem
d,ále jen (,,variabilní symbol) a specifickým
jen,,specifický
(dále
symbolem
symbol").

1.

článek IV.
Základní povinnosti p říj emce
Příjemce je povinen řídit se Pľavidly pro příjem a hodnocení żádostí, poskytnutí a finančního
vypořádání dotace zrozpoétu Karlovaľského kraje pľogramu na sníŽenípočtu čemézvéŕenaűzemi
kaľlovarskéhokľaje schválenými Radou Kaľlovarského kraje usnesením čísloRK 11610Żl|8 ze dne
0s.02.2018.

2.

Příjemce se zavazuje poskytnutou dotací použítna náklady spojené s činnostmi v souvislosti

s lovem zvěÍe, se zužitkováním zvěřiny, nebo s veterinárním vyšetřenímzvéŕe.

3.

Příjemce je povinen použítposkýnuté peněŽní prostředky maximálně hospodárným způsobem.
Příjemce je povinen poużítposkýnuté peněžníprostředky výhľadně k účeluuvedenému v článku
II' této smlouvy a v souladu se specifikací uvedenou v předchozím odstavci tohoto ělánku. Příjemce
$rto prostředky nesmí poskýnout jiným právnickým nebo fyzickým osobám (pokud nejde o úhrady
spojené s ľealizací účelu,na kteý byly poskytnuĘ). Dále příjemce Ęrto prostředky nesmí použít
na dary, pohoštění, mzdy pľacovníkůnebo funkcionářů příjemce ěi příjemce samotného, penále,
úľokyz úvěľů,náhrady škod, pojistné, pokuty, úhrady dluhu apod.

4.

Pokud příjemce vede úěetnicwí nebo daňovou evidenci musí b;it účetníoperace související
s poskýnutou dotací odděleně identifikovatelné od ostatních účetníchoperací v účetnictvínebo
daňové evidenci příjemce' To znamená,Źeűěetní operace souvisejícís dotací musí bý űčtovány
odděleně od ostatních aktivit příjemce (např' na zvláštním účetnímstředisku).

5.

Příjemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem, że na projekt (akci) obdľŽel dotaci
od poskyovatele, ato na webových stránkách, pokud je mázŕízeny, na pľopagaěních, informačních
mateľiálech, pokud je vydtxá k pľojektu, na pozvánkách, slovně pľezentovat poskýovatele
v médiícha na tiskových konferencích pořádaných u příleŽitosti pľojektu' oficiálně pozvat zástupce
poskýovatele na konání akce, distribuovat tiskové materiá|y poskýovatele mezi hosty apod.
Příjemce je povinen obdobným zprisobem prezentovat pľojekt Kaľlovaľskéhokľaje ,,Żlvý kraj",
a to viditelným umístěním loga projektu na propagaěních mateľiálech, dále viditelným umístěním
loga na pódiu (případně v rámci videoprojekce) a při distľibuci propagaěních materiálů pľojektu
(logo a informace o pľojektu |ze získat na www.zivykraj.cz). od podpisu smlouvy po dobu rea|izace
projektu umístípříjemce na weboých stránkách, pokud je má zŕízeny, aktivní odkaz www.kľkarlovaľsky 'cz awww.Zivykraj.cz. Návrh způsobu propagace předložípříjemce poskýovateli do 10
kalendářních dnů od podpisu smlouvy k odsouhlasení (současně si vyzvedne tiskové materiály
poskýovatele k distribuci). Propagaci poskýovatele je příjemce povinen doložit při závěrečném
finančnímÝypořádání dotace (např. audio/video záznam, fotogľafie, materiály). Příjěmce odpovídá
za správnost loga poskýovatele, pokud je uvedeno na propagačníchmateľiálech (pľavidla pľo užití
loga poskytovatele viz www.kľ_karlovarsky.cz, odkaz Karlovarský kraj _ Poskytování symbolů
a záštit) a loga projektu ,,Żivý kraj* viz www.zivykraj.cz záloŽkaTouľism pľofessionals."

6.

Příjemce je povinen průběžněinformovat poskýovatele o všech změnách, které by mohly
při vymáhání zadrżených nebo neoprávněně pouŽiých prostředků dotace zhoršitjeho pozici věřitele
nebo dobytnost jeho pohledávky.
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Příjemce je zejména povinen oznámit poskýovateli do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy došlo
k události, skuteěnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zénik, transformaci,
sIoučeníči splynutí s jiným subjektem, zrušeníprávnické osoby s likvidací, zahájení insolvenčního
ŕízení,změnu statutárního orgánu příjemce, změnu vlastnického vztahu příjemce nebo zřizovatele
k věci, naniż se dotace poskýuje, 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 finančnívypořádání poskytnuté dotace ke dni
likvidace.

Je-li příjemce plátcem daně zpřidané hodnoý, a pokud má u zdanitelných plnění přijaĺých

v souvislosti s financováním dané činnosti nárok na uplatnění odpočtu daně zpřidané hódnoty
v plné qýši, krácený nebo v poměrné ýši, nemůŽe uplatnit v závěreěném vyúčtovánítuto qýśi
nároku na odpočet daně z přidané hodnoĘ jako uznatelný výdajináklad.

10. Příjemce je povinen hradit náklady, kteľé uplatňuje z dotace,polze z bankovního účtupříjemce,
kteý je uveden v záhlaví.smlouvy, popř. z peněŽní hotovosti převedené z tohoto bankovního účtu

do pokladny při;'emce. Úhrada nákladů z jiného bankovního účtu,než z ilčtu příjemce, kteý
je uveden v záh|aví smlouvy,je přípustná pouze v případě, kdy před uskutečněnímúhrady nákladů
byly peněžní prostředky dotace či jej ich část bezhotovostně převedeny na bankovní űč,et, ze kterého
byla űhľada nákladů uskutečněna' Příjemce je povinen doloŽit převod peněžníchpľostředků mezi
bankovními účty.
Clánek V.
Kontľolní ustanovení

1.

Příslušnéorgány poskýovatele jsou oprávněny zejména v souladu se zákonem č' 3201200l Sb.,
o finančníkontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů (zákon o finanění kontrole),
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č,. Ż55l2O1Ż Sb', o kontrole (kontľolní řád),
a dalšími platnými pľávními předpisy kontľolovat dodržení podmínek' za nichŹ byla dotace
poskýnuta, včetně podmínek vyplývajících ze smlouvy, a příjemce je povinen tuto kontľolu strpět.

2.

Příjemce je povinen v průběhu trvání smlouvy, i po skončeníúlěinnosti smlouvy, vytvářet podmínky
k provádění kontľoly a umožnit kontrolu čerpánía využitídotace. V této souvislosti je příjemce

povinen zejména umožnit kontrolním orgánům nahlédnout do účetníevidence

a

ztnnamťl

o poskytované sluŽbě, v případě, Žeje povinen úěetníevidenci vést, popř. vstupovat do souvisejících

prostor. Příjemce je povinen umožnit výkon kontľoly dle odst. l tohoto článku' poskýnout
potřebnou souěinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Příjemce je povinen
předložit kontro|ním orgánům poskytovatele kdykoliv na vyŹádání k nahlédnutí veškeréúčetní
záznamy vztahujícíse k účeludotace a předmětu smlouvy, umožnit kontrolu souvisejících
skutečností(dále jen,,podklady") a stľpět ipředloženíveškeých účetníchzáznamü, které nimají
přímý vztahk předmětu smlouvy (např. v případě nepřímých společných nákladů); v odůvodněných
případech umoŽnit kontrolním oľgánům zajištění originálních účetníchzáznamü,vč' podkladů.

3.

Příjemce je povinen na žádost poskýovatele písemně poskýnout doplňujícíinformace, případně
doloŽit dalšídokument5l, související s plněním účeluposkytnuté dotace.

4.

Příjemce je v rámcir4ýkonu kontľolní činnostidle odst. 1 tohoto článku povinen umožnit kontrolu
a předložit kontľolním orgánům poskýovatele k nahlédnutí veškerépľůkaznéričetnízáznamy
ýkajícíse daného účelua poskýnuté dotace.

1.

Clánek VI.
Důsledky poľušenípovinností příjemce
V případě, že příjemce nesplní některou ze svých povinností stanovených v odst. 4, 5, 6,7 čl' IV.,
popř. porušíjinou povinnost nepeněžitépovahy vyplývajícíz této smlouvy' nespočívajícívšak
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v neoprávněném použitíprostředků dle odst. 2 tohoto článku, považuje se totojednání za porušení
rozpočtovékź'zněve smyslu ustanovení $ 22 RPÚR. Příjemce je vtomto případě povinen provést
v souladu S ustanovením $ ŻŻ RPÚR odvod za porušení rozpočtovékázně ve výši 5 % (slovy:
pět procent) poskytnuých finančníchprostředků, dle této smlouvy, do rozpoětu poskýovatele.

2.

V případě,

Že příjemce neprokáže způsobem stanoveným v čl. IV. odst. l, 3, 8 pouŽití finaněních
prostředků v souladu s čl. IV' odst. 2, popř' použije poskytnuté pľostředky, případně jejich část'

jinému účelu,než' je uvedeno v článku IV. odst. l této smlouvy, povaŽují se Ąrto prostředky'
případně jejich ěást, za prostředky neoprávněně pouŽité ve smyslu ustanovení $ 22 RPUR. Příjemce
je v tomto případě povinen pľovéstv souladu S ustanovením $ 22 RPÚR odvod za porušení
rozpočtovékázně do ľozpočtuposkýovatele.
k

3.

Veškeréplatby v důsledku poľušenípovinností příjemce provede příjemce formou bezhotovostního
převodu na účetposkýovatele uvedený výše a opatří je variabilním symbolem a specifickým
symbolem a písemně informuje poskýovatele o vrácení peněžních prostředků na jeho účet.
CI. VII.

1.

Ukončenísmlouvy
Smlouvu lze ukončit nazákladé písemnédohody smluvních stľan nebo výpovědí.

Ż. Kterákoli

smluvní stľana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta ěiní 30 kalendářních dní azač,ínábéźetl. dnem následujícímpo dni doručení
výpovědi druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, Źe výpověď byla doručena
5. Kalendářním dnem od jejího odeslání. Ve ýpovědní lhůtě můŽe poskytovatel zastavit poskýnutí
dotace.

3.

1.

V případě ukončenísmlouvy dle ýše uvedených odstavců tohoto článku, je přijemce povinen
provést finančnívypořádání poskýnuté dotace obdobně podle odst. 7 článku IV. této smlouvy,
a to ke dni ukončenísmlouvy.
článek VIII.
Veřejná podpoľa
Podpora poskytnutá dle této smlouvy byla smluvními stranami vyhodnocena jako opatření
nezakládající veřejnou podporu podle čl. 107 odst. l Smlouvy o fungování evropské unie (dříve
čl.87 odst. 1 Smlouvy o za|ożeníEvropského společenství, kdyż však příjemce qýslovně bere

na vědomí, že kompetentním orgánem k posouzení slučitelnosti poskytnuté podpory se společným

trhem v případě' te by se jednalo o veřejnou podpoľu, je toliko Komise (ES). Komise (ES)
je oprávněna ulotit příjemci podpory navrácení veřejné podpory' spolu s příslušným úrokem.
Příjemce podpory podpisem této smlouvy stvľzuje, że byl s touto skutečností semámen.

Ż. Příjemce podpory

dle této smlouvy se zavazuje vľátit poskytovateli bez zbyteěného odkladu
poskýnutou podporu včetně úrokůpodle Nařízení komise v případě' Že se jeho prohlášení
v předchozím odstavci uvedené prokáže jako nepravdivé, ěi pokud Komisę (ES) rozhodne podle
přímo aplikovatelného právního předpisul buď o vrácení podpory, prozatímnímnavrácení podpory
nebo o pozastavení podpory.

1.

Clánek IX.
Záxérečná ustanovení
Na poskýnutí dotace není právní nárok. V případě dlouhodobých činnostínebo opakovaných akcí
nevzniká uzavřením smlouvy automatický náľok na poskytnutí dotace v následujících letech.

Nařízení Rady (ES) č,.659/1999 ze dne 22.března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93
Smlouvy o ES
1
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2.

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

3.

Pokud tato smlouva č,i zvláštní obecně závazný předpis nestanoví jinak, řídíse vztahy
dletéto smlouvy příslušnými ustanoveními zákonů č' 500lŻ004 Sb., správní ŕtLd, ve znění
pozdějších předpisů a ć,. 89ĺŻ01ŻSb., oběanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4.

Tato smlouvanabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stľan s účinnostíode dne uveřejnění
v ľegistru smluv a je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichŽ' 1 obdľžípříjemce a 3 poskytovatel.

5.

V případě' Že se některá ustanovení této smlouvy stanou neplatnými nebo neúěinnými, zůstává
platnost a ričinnosti ostatních ustanovení této smlouvy zachována. Smluvní strany se zavazují
nahľadit takto neplatná nebo neúěinná ustanovení ustanoveními jejich povaze nejbliŽšími
s přihlédnutím k vůli smluvních stran dle předmětu této smlouvy.

6.

o poskýnutí dotace

7.

a uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodla v souladu s ustanovením $ 59 odst.
2 písm. a)zákonač).1Ż9lŻ000 Sb., o krajích (krajské zŕízení),ve znění pozdějších předpisů, Rada
Kaľlovarského kľaje usnesením č. RK l154ll0l18 ze dne 08'l0.20l8.

Smluvní stľany se dohodly, že uveřejnění smlouvy vregistru smluv provede Kaľlovaľskýkraj,
kontakt na doručeníoznámení o vkladu smluvní protistľaně:

Kaľlovy Vary dne 1<

,

ąą

.?6 ĺĺ20.ĺđ

4ĺ:-ĺľ

dne

pruemce

atel

Za správnost:
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