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Evidenění ěíslo sm|ouvy: KK03545/201

8

vEŘEJNoPRÁvľÍ sľĺLoUvA

o posĘrtnutí dotace zrozpoětu Karlovarského kraje
(dále jen,,smlouva")

Smluvní strany:

Karlovaľský kraj

Závodni 353/88, 360 06 Karlovy Vary _ Dvory

Sídlo:
Identifikační číslo:

70891 168

DIČ:

c27089ri68

Zastoupený:
Bankovní spojení:

členęm Rady Karlovaľského kraje
Komerčníbanka, a.s., poboěka Karlovy Vary

Čísloúětu:
Bankovní spojení:
Císlo úětu:
Bankovní spojení:
Čísloúětu:
Bankovní spojení:
Čísloúětu:
Datová schĺánka:
Administrující odbor:
(dále jen,,posĘrtovatel")

Československá obchodní banka, a.
Česká spořitelna, a.

s.

s.

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

a

Lesy města Chebu, s.ľ.o.
Adresa sídla:
Identifikaění číslo:
DIČ:
Právní forrna:

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/l4,350 02 Cheb

27965911

C227965911
Společnost s ručením omezeným
jednatelem
Zastoupené:
Registrace ve veřejném rejstříku C 19045 vedená u Kĺajskéhosoudu v Plzni
Bankovní spojení:
Komeľění banka, a.s.
Číslobankovního riětu :
E-mail:
Je plátce DPH.
(dále jen,,příjemce")
(společně jako

',smluvní

strany")

článek I.

V

Obecné ustanovení

souladu se zákony č,. 12912000 Sb., o krajích (kľajskézŕizeni), ve mění pozdějších předpisů,
aě'25012000 sb., oľozpočtoýchpľavidlech rizemních ľozpoětů,ve znění pozdějších předpisů (dále
také
vsouladu sProgľamem pro poskytování dotací zrozpoétu Karlovarského kraje na
',RPÚR")'a
opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa pľoti zvěři oplocenkami (dále
jen,,dotačníprogľam") poskýovatel poskytuje příjemci dotaci na účeluvedený v článku
II. této smlouvy a příjemce tuto dotaci přijímá.

čHneľIĺ.
Výše dotace a její účel

Poskýovatel poskytuje přijemci vkalendářním roce 2018 dotaci z rozpoětu poskýovatele veqýši
373.990 Kě (slovy: tři sta sedmdesát tři tisíc devět set devadesát korun českých) na opakovanou umělou

obnovu lesů poškozených suchem a ochľanu lesa proti zvěři oplocenkami (dále jen ,,ěinnost"). Výše
dotace můžebý sníženas ohledem na maximální přípustnou ýši podpory v režimu de minimis, a to
dle aktuálního stavu v ľegistru podpor de minimis v den podpisu smlouvy.

čhnek III.
Způsob posĘtnutí dotace

Dotace bude příjemci poukázána jednorázově do 60 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy,
a to formou bezhotovostního převodu na bankovní účetpříjemc.e uvedený qýše v této smlouvě. Platba
dále jen (,,variabilní symbol) a specificĘým
bude opatřena variabilním symbolem
(dále jen,'specifický symbol").
symbolem

1.

čHnek IV.
Základní povinnostĺ pffj emce
Příjemce je povinen řídit se Pravidly pro příjem a hodnocení žÄdosti,poskýnutí a finaněního

vypořádání dotace zrozpoétu Karlovarského kraje proglamu na opakovanou umělou obnovu lesů
poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami (dále jen ,,pravidla") schválenými
Radou Karlovarského kraje usnesením ěíslo RK 116102/18 ze dne 05.02.2018.

2.

Příjemce se zavazuje posĘrtnutou dotaci použítýhľadně k ričelu uvedenému v pravidlech, tedy
na náklady spojené s činnostmi v souvislosti s hospodařením v lese dle vyhlášených dotaěních
podtitulů a jejich podmínek.

3.

Příjemce je povinen použítposkýnuté peněžní pľostředĘ maximálně hospodámým způsobem'
Příjemce je poviĺlen použítposkytnuté peněžníprostředky ýhradně k účeluuvedenému v ělánku
II. této smlouvy a v souladu se specifikací uvedenou v předchozím odstar'ci tohoto ělánku. Příjemce
Ęto pľostředĘ nesmí poskytnout jiným pľávnicĘm nebo sziclcým osobám (pokud nejde o úhrady
spojené s realizací účelu,na kteý byly poskytnuty). Dále přijemce tyto prostředky nesmí použít
na dary, pohoštění,mzdy pľacovníkůnebo funkcionářů příjemce ěi příjemce samotného' penále,
riroĘ z úvěru' náhľady škođ,pojistné, pokuty, úhĺadydluhu apod.

4.

Pokud příjemce vede účetnictvínebo daňovou evidenci musí bý úěetníopeľace související
s poskýnutou dotací odděleně identifikovatelné od ostatních úěetníchoperací v úěetnictví nebo
daňové evidenci příjemce. To znamená, že úěetníopeľace souvisejícís dotací musí bý účtovány
oddělęně od ostatních aktivit přijemce (např. na zvláštním úěetním středisku).

5.

Příjemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem, te na pľojekt (akci) obdržel dotaci
od poskytovatele, a to na weboqých stránkách, pokud je mázŕizeny, na propagačních,infoľmačních
materiálech, pokud je vydává k projektu, na pozvánkách, slovně prezentovat poskýovatele
v médiícha na tiskoqých konfeľencích pořádaných u příležitosti projektu, oficiálně pozvat zástupce
posĘrtovatele na konání akce' distńbuovat tiskové materiály posĘrtovatele mezi hosty apod.
Pří.1"."" je povinen obdobným způsobem prezentovat pľojekt Karlovaľskéhokraje ,,Żivy kĺai*,
a to viditelným umístěním loga projektu na propagaěních materiálech, dále viditelným umístěním
loga na pódiu (případně v rámci videoprojekce) a při distribuci propagačníchmateriálů projektu
(logo a informace o pĄektu lze ziskat na www.zivykraj.cz). od podpisu smlouvy po dobu realizace
projektu umístípříjemce na weboých stľánkách, pokud je mtĺ zÍízeny, aktivní odkaz www.krkarlovarsĘ.czawww.zivykraj.cz' Návrh způsobu pľopagace předloží příjemce poskýovateli do 10
kalendářních dnů od podpisu smlouvy k odsouhlasení (současně si vyzvedne tiskové materiály
posĘrtovatele k distńbuci). Propagaci poskýovatele je příjemce povinen doložit při závěreěném

finančnímvypořádání dotace (např. audio/video zázĺam, fotografie, materiály)' Příjemce odpovídá
za správnost loga poskýovatele, pokud je uvedeno na pľopagačníchmateľiálech (pravidla pľo užití
loga poskýovatele viz www.kr-karlovarsĘ.cz, odkaz Karlovarský kľaj _ Poslcytování symbolů
a záštit) a loga pľojektu ,,Żivy ktaj* viz www'zivyhaj.cz zźtloźkaTouľism professionals."
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6.

Přijemce je povinen průběžněinformovat posĘrtovatele o všech změnách, kteľéby mohly
při vymáhánizadrženýchnebo neoprávněně použitych pľostředků dotace zhoršitjeho pozicivěřitele
nebo dobytnost jeho pohledavky.

7.

Příjemce je zejména povinen oznźlmit posĘltovateli do 14 kalendářních dnů ode dne' kdy došlo
k události, skuteěnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zźlnik, transformaci,
sloučeníči splynutí s jiným subjektem, zrušení právnické osoby s likvidací, zahź$eni insolvenčního
Íízení,změnu statutĺárního orgánu příjemce, změnu vlastnického vztahu příjemce nebo zřizovatele
k věci, naniž se dotace poskytuje, apod.

8.

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

na nástupnickou právnickou osobu nebo podat návľh na ukončenísmlouvy. V případě zrušení
právnické osoby s likvidací pľovede příjemce finalrění vypořádání posĘrtnuté dotace ke dni
likvidace.

9. JeJi

příjemce veřejným zadavatelem nebo splní příjemce definici zadavate|e podle zákona
veřejnýchzakázek, ve znění pozdějších předpisů, je povinen postupovat

č,. 134/2016 Sb.' o zadávání

při ýběľu dodavatele podle tohoto zákona.

10. Je-li příjemce plátcem daně zpřidané hodnoty, a pokud má u zdanitelných plnění přijatých
v souvislosti s financováním dané činnosti náľok na uplatnění odpoětu daně zpřidané hodnoý
v plné ýši' krácený nebo v poměrné ýši, nemůžeuplatnit v zĺvěreěnémvyičtování tuto Ęŕši
nároku na odpočet daně z přidané hodnotyjako uznate|ný výdaj/náklad.

1l.

Příjemce je povinen hľadit náklady, které uplatňuje z dotace' pouze z bankovního účtupříjemce,
kteď je uveden v zźthlavísmlouvy, popř. z peněžníhotovosti převedené z tohoto bankovního úětu
do pokladny příjemce. Úhrada nákladů z jiného bankovního úětu, než z účtupřiiemce, kteý
je uveden v zÁhlavi smlouvy,je přípustnápouze v případě, kdy před uskutečněním úhľady nákladů
byly peněžní prostředky dotace čijejich část bezhotovostně převedeny na bankovní űěet,ze kterého
byla úhrada nákladů uskuteěněna. Příjemce je povinen doložit převod peněŽních pľostředků mezi
bankovními účý.

čHnekV.

1.

Kontľolníustanovení
Příslušnéoľgány poskytovatele jsou oprávněny zejména vsouladu se zákonem č.3201200l sb.,
o finančníkontrole ve veřejné správě a o změně někteých zálkonű (zákon o finančníkontrole),

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 nichż byla dotace
poslcytnuta, věetně podmínek vypl;ývajícíchze smlouvy, a příjemce je povinen tuto kontľolu strpět.

2,

Příjemce je povinen v průběhu trvání smlouvy' ipo skoněení riěinnosti smlouvy, vytvářet podmínky
k provádění kontľoly a umožnit kontľolu čerpánía vyużití dotace. V této souvislosti je příjemce
povinen zejména umožnit kontľolním orgánům nahlédnout do účetníevidence a zÍunamtl
o poskytované službě' v případě, žeje povinen účetníevidenci vést, popř. vstupovat do souvisejících

pľostor' Příjemce je povinen umoŽnit výkon kontroly dle odst. l tohoto článku, poskýnout
potřebnou součinnost všem osobám oprávněným k pľovádění kontľoly. Příjemce je povinen
předloŽit kbntrolním orgánům poskýovatele kdykoliv na vyžádäník nahlédnutí veškeré úěetní
zźnnamy vztahující se k úěelu dotace a předmětu smlouvy, umožnit kontľolu souvisejících
skutečností (dále jen ,,podklady") a stľpět i předložení veške4ých účetníchzáznam'ű, které nemají
přímý vztahk předmětu smlouvy (např' v případě nepřímých spoleěných nákladů); v odůvodněných
případech umožnit kontľolním orgánům zajištěníoľiginálních účetníchzáznamű, vč. podkladů.

3.

Příjemce je povinen na žádost poskýovatele písemně poskytnout doplňujícíinformace, případně
doložit dalšídokument5i, související s plněním úěelu posĘrtnuté dotace.
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4.

l tohoto ělánku povinen umožnit kontrolu
a předložit kontrolním oľgánům posĘrtovatele k nahlédnutí veškeré prukazné riěetní zźzĺamy
ýkajícíse daného úěelu a poskýnuté dotace'
Příjemce je v rámci qýkonu kontrolní ěinnosti dle odst.

čhnekVI.

1.

DůsledĘ poľušenípovinností příjemce
V případě' že přiiemce nesplní některou ze sqých povinností stanovených v odst. 4,5,6,7 čl. tV.,
popř. porušíjinou povinnost nepeněžitépovahy vyplývajícíz této smlouvy, nespoěívajícívšak
v neoprávněném použití pľostředků d|e odst' 2 tohoto ělánku, považuje se totojednání za porušení
rozpoětové kázně ve smyslu ustanovení $ 22 RPÚR. Příjemce je v tomto případě povinen pľovést
v souladu s ustanovenirn s 22 RPUR odvod za porušení rozpočtovéktzně ve výši 5 % (slovy:
pět procent) posĘrtnuých finaněních pľostředků, dle této smlouvy' do rozpočtu poskytovatele.

Ż. Vpřípadě' že příjemce nepľokáže způsobem stanoveným

v ěl. IV. odst. 1,3, 8 použitífinaněních
prostředků v souladu s ěl. tV. odst. 2, popř. použije posĘrtnuté pľostředĘ, případně jejich část'
k jinému úěelu, neż je uvedeno v článku IV. odst. l této smlouvy, považujíse t5rto prostředĘ,
případně jejich část, za pľostředky neoprávněně použitéve smyslu ustanovení $ 22 RPUR. Příjemce
je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovenim $ 22 RPÚR odvod za porušení
rozpočtovékázně do ľozpočtuposĘrtovatele.

3.

Veškeréplatby v důsledku porušení povinností příjemce provede příjemce foľmou bezhotovostního
převodu na úěet posĘrtovatele uvedený výše a opatří je variabilním symbolem a specificĘm
symbolem a písemně informuje posĘltovatele o vrácení peněŽních prostředků na jeho účet.

čl vn.

1.
2.

Ukončenísmlouvy
Smlouvu lze ukoněit na základě písemnédohody smluvních stľan nebo výpovědí.

Kterákoli smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí30 kalendářních dní azaěináběŽetl. dnem následujícím po dni doruěení
výpovědi dľuhésmluvní straně. V případě pochybností se má za to, że vypověď byla doručena
5' Kalendářním dnem od jejího odeslání. Ve ýpovědní lhůtě můŽe poskýovatel zastavitposkýnutí
dotace.

čÉnekVItr.

1.

Veřejná podpoľa
je
Příjemce bere na vědomí, že mu poskýována podpora, a to v souladu s Nařízením Komise (ES)
l07 a l08 Smlouvy o fungování Evropské
č,.1407/2013 ze dne 18. pľosince 2013 o použitíčlánků
unie na podpoľu de minimis, publikovaném v Uředním věstníku L č,.352ĺ2013na straně l (dále
jen,,Nařízení komise").

Ż. Příjemce podpory

pľohlašuje, že v souladu s článkem 3 tohoto Nařízení komise, obdržel
v předchozích 3 fiskálních letech od data účinnostitéto smlouvy podporu de minimis (podporu
malého rozsahu) v ěástce 7.945,35 EUR a celková ýše podpory de minimis, kterou tak přijal,
nepřesáhne 200.000 EUR.

3.

Kuľz pro"přepoěet částĘ do CZK je stanovený Evropskou centrální bankoü zveřejňovaný
na weboých stránkách ECB ke dni podpisu smlouvy.

4.

Příjemce podpory dle této smlouvy se zavazuje vrátit poskytovateli bez zbyteěného odkladu
poskytnutou podporu věetně úľokůpodle Nařízení komise v případě, že se jeho prohlášení uvedené
v odstavci 1 tohoto článku prokĺĺžejako nepravdivé, či pokud Komise (ES) rozhodne podle přímo

stránka 4 z 5

aplikovatelného právního předpisul buď o vrácení podpory' pľozatímnímnavrácení podpory nebo
o pozastavení podpory.

1.

článek IX.
Závěrećní ustanovení
Na poskýnutí dotace není právní nárok. V případě dlouhodobých ěinností nebo opakovaných akcí
nevzniká uzavřením smlouvy automatický náľok na poskýnutí dotace v následujících letech.

2.

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

3.

Pokud tato smlouva č,i zvlźňtníobecně závazný předpis nestanoví jinak, řídíse vztahy
dletétosmlouvy příslušnými ustanoveními zákonů č,. 50012004 Sb., správni Ťád, ve znění
pozdějšíchpředpisů a

č'. 89l20l2

Sb., oběanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů'

4.

Tato smlouva nabyvá platnosti dnem podpisu obou smlurmích stran s úěinnostíode dne uveřejnění
v registru smluv a je vyhotovena ve 4 stejnopisech, znichž.1 obdržípříjemce a 3 posĘrtovatel.

5.

V případě, že se někteľá ustanovení této smlouvy stanou neplatnými nebo neúčinnými,ztlsttlvźl
platnost a účinnostiostatních ustanovení této smlouvy zachována. Smluvní strany se zavazuji
nahradit takto neplatná nebo neúčinná ustanovení ustanoveními jejich povaze nejbližšími
s přihlédnutím k vůli smluvních stran dle předmětu této smlouvy.

6.

o poskýnutí dotace auzavřeni veřejnoprávní smlouvy ľozhodlo v souladu s ustanovením $ 36 písm.
c) příp' d) zákona č,. 12912000 Sb., o kľajích (kľajskézÍízeni),ve znění pozdějších předpisů'
Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č,. ZK 4I2lI2l78 ze dne 1 3.12.201 8.

7.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy vregistru smluv provede Karlovarský kĺaj,

kontakt na doručeníoznámení o vkladu smluvní protistraně:

Karlovy Vary dne

Zł.4z . 4Đ'il

..

dne

LESY MĚSĺÁ [iitoll jĺijlĺl^:l'or]ĺ]t''
rr-'"'. li-ĆlL:

2 0 -12- 2UB

l

"

Za správnost

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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