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                                                                           Evidenční číslo smlouvy:


S M L O U V A
o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje

Smlouva se uzavírá mezi:
Karlovarským krajem
Sídlo:			Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
IČO:			70891168
DIČ:			CZ70891168
Jednající:		PaedDr. Josef Novotný, hejtman
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary
Číslo účtu:		27-5622800267/0100
(dále jen „kraj“)
a
příspěvkovou organizací
Sídlo:		 	 
IČO:	              	 
Jednající:                  
Bankovní spojení:	 
Číslo účtu:		 
(dále jen „příjemce“)


Čl. I.
Obecné ustanovení

Ve smyslu zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o krajích“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“), a na základě usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK xx/xx/12 ze dne xxxx 2012, poskytuje kraj příjemci příspěvek na účel uvedený v čl. II této smlouvy a příjemce tento příspěvek přijímá.


Čl. II.
Výše příspěvku a jeho účel

Příjemci je poskytován v roce 2012 účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje ve výši xxx,- Kč (slovy:) na realizaci projektu v rámci prevence rizikového chování dětí a mládeže v roce 2012 s názvem: xxxx. 


Čl. III.
Uvolnění příspěvku

Finanční prostředky ve výši příspěvku budou příjemci uvolněny jednorázově do 21 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy, a to formou bezhotovostního převodu na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy, variabilní symbol ………... a specifický symbol ……………..
anebo
Finanční prostředky ve výši příspěvku budou příjemci uvolněny jednorázově do 21 kalendářních dnů od zavření této smlouvy, a to formou bezhotovostního převodu na bankovní účet zřizovatele číslo……………………., IČ …………. vedený u ………………………, pobočka ….………..variabilní symbol ………………. a specifický symbol ………………..


Čl. IV.
Základní povinnosti příjemce

Příjemce se zavazuje k tomu, že zabezpečí realizaci xxxxxx (název projektu). Je povinen použít poskytnuté finanční prostředky maximálně hospodárným způsobem a výhradně k účelu uvedenému v čl. II. této smlouvy. Příjemce nesmí tyto prostředky poskytnout jiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s realizací akce, na kterou byly poskytnuty.  

	O užití poskytnutých finančních prostředků vede příjemce samostatnou průkaznou evidenci.

Příjemce je povinen provést a předložit odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje (dále jen „příslušný odbor“) závěrečnou zprávu a závěrečné vyúčtování realizace, a to nejpozději do 31. prosince 2012. Součástí závěrečného vyúčtování jsou kopie účetních dokladů, zejména faktur a bankovních výpisů, dále přehled uskutečněných bankovních operací vztahujících se k použití poskytnutého příspěvku a prokazující skutečné náklady realizace projektu v příslušném kalendářním roce (např. dle pokladní knihy nebo deníku s odvoláním na doklad). Zároveň předloží příjemce při závěrečném vyúčtování k nahlédnutí originály účetních dokladů vztahujících se k poskytnutému příspěvku. Tyto originály dokladů budou opatřeny razítkem příslušného odboru a podpisem. Zálohová faktura se nepovažuje za podklad k závěrečnému vyúčtování příspěvku.


Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku je příjemce povinen vrátit v průběhu měsíce ledna 2013 formou bezhotovostního převodu na účet kraje uvedený v záhlaví smlouvy, variabilní symbol xxxxxxx (neinvestiční příspěvek), specifický symbol xxxx.

	Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky na účet uvedený v záhlaví smlouvy, variabilní symbol xxxxxxxxxx, specifický symbol xxxx, jestliže odpadne účel, na který byl příspěvek poskytnut, a to do 15 dnů ode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti dozví.


Čl. V.
Kontrolní ustanovení

Příslušné orgány kraje jsou oprávněny v souladu se zvláštním právním předpisem kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byl příspěvek poskytnut. 

	Příjemce je povinen v rámci výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto článku předložit kontrolním orgánům kraje k nahlédnutí originály všech účetních dokladů týkajících se daného projektu. 



Čl. VI.
Důsledky porušení závazků příjemce

	Jestliže příjemce nesplní některou ze svých povinností stanovených v čl. IV. odst. 1, 2 nebo 3, popř. poruší jinou povinnost nepeněžité povahy vyplývající z této smlouvy, nespočívající však v neoprávněném použití prostředků dle odst. 2 tohoto článku, považuje se toto jednání za porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 % (slovy: jedno procento) poskytnutých finančních prostředků, dle této smlouvy, do rozpočtu kraje. To nevylučuje právo kraje odstoupit od smlouvy podle odst. 4 tohoto článku.


	Pokud příjemce použije poskytnuté prostředky (případně jejich část) k jinému účelu, než je uveden v článku II. této smlouvy, považují se tyto prostředky (případně jejich část) za prostředky neoprávněně použité ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu kraje. To nevylučuje právo kraje odstoupit od smlouvy podle odst. 4 tohoto článku.


	Pokud příjemce nesplní některou ze svých povinností stanovených v čl. IV. odst. 4 nebo 5 této smlouvy, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1, 3 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu kraje. To nevylučuje právo kraje odstoupit od smlouvy dle odst. 4 tohoto článku. 


	Důvodem pro odstoupení od smlouvy je zejména, pokud příjemce:
	stane se nezpůsobilým příjemcem příspěvku,

předložil kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti,
nedodrží termín stanovený v této smlouvě pro ukončení programu,
opakovaně, přes písemné upozornění kraje, neplní nebo poruší povinnosti nepeněžité povahy vyplývající z této smlouvy.
Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení této smlouvy ze strany příjemce kraj od smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu kraje. 

	Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou bezhotovostního převodu na účet uvedený v záhlaví smlouvy, specifický symbol xxxxxxxxxxxxx, variabilní symbol xxxx.


Čl. VII.
Závěrečná ustanovení

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.

	Pokud tato smlouva či zvláštní obecně závazný předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy dle této smlouvy příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.


	Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran a je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží příjemce a tři kraj.


	Příjemce prohlašuje, že se seznámil s Pravidly na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2012 schválených Radou Karlovarského kraje č. RK xx/02/12 ze dne 6. února 2012 a bude se jimi při hospodaření s poskytnutými finančními prostředky řídit.


	O poskytnutí příspěvku rozhodla v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 písm. a) zákona o krajích Rada Karlovarského kraje usnesením č. RK  xxx/xx/12 ze dne xxxxxxx 2012.

 



V Karlových Varech dne ………………		  V ………………………  dne ………...



………………………………………
PaedDr. Josef Novotný
hejtman Karlovarského kraje
  ………………………………………



