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V Z O R

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

Smlouva se uzavírá mezi:
Karlovarský kraj
Sídlo:			Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
IČO:			70891168
DIČ:			CZ70891168
jednající:		………………….., hejtmanem
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary
Číslo účtu:		27-5622800267/0100

(dále jen „kraj“)
a
Subjekt U fyzických osob uvést jméno a příjmení, popř. obchodní firmu, u právnických osob název nebo obchodní firmu. 
Bydliště/Sídlo Bydliště se uvádí u FO a sídlo u PO.:		
Telefon, fax:		
IČO V případě, že bylo přiděleno.:			
DIČ V případě, že bylo přiděleno.:			
Registrace v obchodním rejstříku Uvést pouze u registrovaných.:
jednající:		
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:		

(dále jen „příjemce“)

Článek 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 ve smyslu Pravidel Rady Karlovarského kraje pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit a volnočasových aktivit dětí a mládeže – odbor školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „Ppravidla“) poskytuje kraj příjemci příspěvek na účel uvedený v článku II. této smlouvy a příjemce tento příspěvek přijímá. 




Článek II.
Výše příspěvku a jeho účel

Příjemci je poskytován v roce …………. 

	účelový příspěvek ve formě investičních finančních prostředků z rozpočtu kraje ve výši: ................ Kč (slovy: ……..………. korun českých) na: realizaci ……………………………….. (přesná specifikace účelu – „projekt“).
	účelový příspěvek ve formě neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu kraje ve výši: ................ Kč (slovy: ……..………. korun českých) na: realizaci ……………………………….. (přesná specifikace účelu – „projekt“).

anebo (v případě veřejné finanční podpory de minimis)
1.   Příjemci je poskytován v roce …………. 

	účelový příspěvek ve formě investičních finančních prostředků z rozpočtu kraje ve výši: ................ Kč (slovy: ……..………. korun českých) na: realizaci ……………………………….. (přesná specifikace účelu – „projekt“).

účelový příspěvek ve formě neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu kraje ve výši: ................ Kč (slovy: ……..………. korun českých) na: realizaci ……………………………….. (přesná specifikace účelu – „projekt“).

2.   Příspěvek je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákona o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou finanční podporou a vztahují se na něj všechna ustanovení tohoto zákona.

3.   Příspěvek je poskytován jako podpora de minimis podle nařízení EK č. 1998/2006 o použití článku 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis. 

Článek III.
Uvolnění příspěvku

Finanční prostředky ve výši příspěvku budou příjemci uvolněny jednorázově/ve splátkách do ………. 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/ ve splátkách do …….. kalendářních dnů od zavření této smlouvy, a to formou bezhotovostního převodu na bankovní účet zřizovatele příjemce číslo ….………..,  IČO………………  vedený u  ……………………… pobočkačíslo účtu ……………variabilní symbol ………………. a specifický symbol ………………..

Článek IV.
Základní povinnosti příjemce

Příjemce se zavazuje zejména: (zde specifikovat činnost v rámci realizace projektu)
-
-
-

	Příjemce se zavazuje dodržet lhůtu dokončení realizace projektu do ……………….


	Příjemce je povinen použít poskytnuté finanční prostředky výhradně k účelu uvedenému v článku II. této smlouvy a vyčerpat je nejpozději do  ............ příslušného roku. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s realizací projektu, na který byly poskytnuty. Poskytnuté finanční prostředky nelze použít na dary, pohoštění, mzdy pracovníků nebo funkcionářů příjemce či příjemce samotného, penále, úroky z úvěrů, náhrady škod, pojistné, pokuty apod. 

anebo
Příjemce je povinen použít poskytnuté finanční prostředky výhradně k účelu uvedenému v článku II. této smlouvy a vyčerpat je nejpozději do ............ příslušného roku. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s realizací projektu, na který byly poskytnuty. Poskytnuté finanční prostředky nelze použít na dary, pohoštění pracovníků nebo funkcionářů příjemce či příjemce samotného, penále, úroky z úvěrů, náhrady škod, pojistné, pokuty apod. 

	Příjemce je povinen uvádět při veškeré veřejné prezentaci projektu údaj o tom, že je projekt realizován za finanční podpory kraje. Příjemce odpovídá za správnost loga kraje, uvedeného na propagačních materiálech i bannerech (logo kraje viz www.kr-karlovarsky.cz).


	O užití poskytnutých finančních prostředků (příspěvku) vede příjemce samostatnou průkaznou účetní evidenci. 

	Příjemce je povinen provést a předložit na předepsaných formulářích – viz příloha č. 3 a 4 Ppravidel, odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje (dále jen „OŠMTpříslušný odbor“) závěrečné vyúčtování příspěvku, a to nejpozději do ……….……..  Uvést konkrétní datum. Vyúčtování spolu s hodnocením je žadatel povinen předat odboru školství v termínu uvedeném ve smlouvě (v roce, ve kterém je projekt realizován), ve výjimečných případech do 10. 1. následujícího kalendářního roku. v souladu s Pokyny k vyúčtování poskytnutých příspěvků z rozpočtu kraje, viz příloha č. 6 Ppravidel. Při vyúčtování předloží příjemce originály nebo úředně ověřené kopie účetních dokladů (pokud příjemce předloží originály účetních dokladů, budou na jeho žádost po ověření OŠMTpříslušným odborem vráceny) ve výši poskytnutého příspěvku, dokládajících jeho použití. Ke každému účetnímu dokladu musí být doložen doklad o jeho úhradě (bankovní výpis či pokladní doklad). Zálohová platba se nepovažuje za podklad k závěrečnému vyúčtování příspěvku jako uznatelný výdaj.     


	Spolu s vyúčtováním příspěvku je příjemce povinen předložit OŠMTpříslušný odbor vyhodnocení jeho použití, které musí obsahovat:
zhodnocení akce na formuláři Závěrečné hodnocení projektu, viz Příloha č. 5 Ppravidel

prezentaci kraje při akci (např.: fotodokumentace s uvedením loga kraje, videonahrávka, kopie pozvánky, propozic s logem kraje, výstřižek z novin s uvedením, že projekt je podporován krajem, apod.)
potvrzení pravdivosti a správnosti závěrečného vyúčtování na formuláři Vyúčtování poskytnutých finančních příspěvků, viz Ppříloha č. 3 Ppravidel

Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku je příjemce povinen vrátit nejpozději do termínu předložení závěrečného vyúčtování příspěvku, uvedeném v článku IV. odst. 6, a to formou bezhotovostního převodu na účet kraje vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Karlovy Vary, č. účtu 27 -5622800267/0100, variabilní symbol .........................., specifický symbol………………………..
anebo
Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku je příjemce povinen vrátit nejpozději do termínu předložení závěrečného vyúčtování příspěvku, uvedeném v článku IV. odst. 6, a to formou bezhotovostního převodu přes účet svého zřizovatele na účet kraje vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Karlovy Vary, č. účtu 27-5622800267/0100, variabilní symbol ................., specifický symbol …………

Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky na účet uvedený v odst. 8 tohoto článku, jestliže odpadne účel, na který je příspěvek poskytován, a to do 15 dnů ode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti dozví.

Před vrácením nevyčerpaných finančních prostředků podle odst. 8 a 9 tohoto článku zpět na účet kraje je příjemce povinen o této skutečnosti informovat OŠMTpříslušný odbor na předepsaném formuláři, viz Ppříloha č. 7 Ppravidel.

	V případě, že bude příjemce provádět platby týkající se projektu formou bezhotovostního převodu, je povinen tyto operace provádět pouze z účtu, na který byly finanční prostředky poskytnuty (uveden v záhlaví smlouvy).


	Příjemce je povinen postupovat v souladu s Ppravidly.


Je-li příjemce plátcem daně z přidané hodnoty, a pokud má u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok na uplatnění odpočtu daně z přidané hodnoty v plné výši, krácený nebo v poměrné výši, nemůže uplatnit v závěrečném vyúčtování tuto výši nároku na odpočet daně z přidané hodnoty jako uznatelný výdaj.

Článek V.
Kontrolní ustanovení

V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je kraj jako poskytovatel příspěvku oprávněn kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byl příspěvek poskytnut. Tuto kontrolu vykonávají pověření zaměstnanci kraje a členové příslušných orgánů kraje.

	Příjemce je povinen v rámci výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto článku povinen ve lhůtách stanovených krajem předložit kontrolním orgánům kraje k nahlédnutí veškeré průkazné účetní záznamy týkající se daného projektu. 



Článek VI.
Důsledky porušení závazků příjemce

	Jestliže příjemce nesplní některou ze svých povinností stanovených v čl. IV. odst. 4,_5,_6,7, 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 a 5 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši ….. % (slovy: …..  procent) z částky specifikované v čl. II. této smlouvy, do rozpočtu kraje. To nevylučuje právo kraje odstoupit od smlouvy podle odst. 4 tohoto článku.

Pokud příjemce neprokáže způsobem stanoveným v čl. IV. odst. 6. Použití finančních prostředků v souladu s čl. IV. odst. 3, popř. 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 a 5 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu kraje. To nevylučuje právo kraje odstoupit od smlouvy podle odst. 3 tohoto článku.


	Pokud příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle některé ze svých povinností stanovených v čl. IV. odst. 8, 9 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 z porušení rozpočtové kázně do rozpočtu kraje. To nevylučuje právo kraje odstoupit od smlouvy podle odst. 4 tohoto článku.

	Důvodem pro odstoupení kraje od smlouvy je zejména, pokud příjemce:

	se stane nezpůsobilým příjemcem příspěvku, tzn., že proti příjemci bude vedena exekuce, na jeho majetek bude prohlášen konkurz nebo insolvenční návrh apod.,

předložil kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti,
nedodrží termíny stanovené v této smlouvě, 
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 poskytovatele.

Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou bezhotovostního převodu na účet číslo 27-5622800267/0100, vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Karlovy Vary.

Článek VII.
Vyšší moc

Příjemce bude zproštěn odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvního závazku uvedeného v čl. II. této smlouvy, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci, avšak pouze po dobu a v rozsahu v jaké je nemožnost plnění zcela nepochybně zásahem vyšší moci způsobena. 

	Pro účely této smlouvy se vyšší moci rozumí takové mimořádné a neodvratitelné okolnosti, které nastaly po uzavření smlouvy nezávisle na vůli příjemce, a které příjemci brání v plnění smluvního závazku a nelze rozumně předpokládat, že by příjemce tyto okolnosti překonal nebo, že by je v době vzniku svého závazku předvídal. 


	Jestliže události vyšší moci nastanou, je příjemce povinen neprodleně informovat kraj o povaze, počátku a konci události vyšší moci. 


	Odpovědnost příjemce není vyloučena, pokud příjemce nesplnil svoji povinnost neprodleně informovat kraj dle odst. 4 tohoto článku.


	V případě, že doba trvání vyšší moci přesáhne 90 dnů, je kraj oprávněn od smlouvy odstoupit. 


Článek VIII
Součinnost smluvních stran

Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

Článek IX. Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

Příjemce prohlašuje, že se seznámil s Ppravidly a bude se jimi při hospodaření s poskytnutými finančními prostředky řídit. 

	Příjemce je povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat OŠMTpříslušný 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.


	Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy, dotačního titulu 
a výše poskytnutého příspěvku.


	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.


	V případě, že se některá ustanovení této smlouvy stanou neplatnými nebo neúčinnými, zůstává platnost a účinnost ostatních ustanovení této smlouvy zachována. Smluvní strany se zavazují nahradit takto neplatná nebo neúčinná ustanovení ustanoveními jejich povaze nejbližšími s přihlédnutím k vůli smluvních stran dle předmětu této smlouvy.


	O poskytnutí příspěvku rozhodla v souladu se zákonem o krajích Rada Karlovarského kraje usnesením č. ……………. ze dne …………………..

anebo
O poskytnutí příspěvku rozhodlo v souladu se zákonem o krajích Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ………… ze dne …………….




V Karlových Varech dne …………………….







V  …………….….... dne ……………
………………………………………
hejtman Karlovarského kraje
………………………………………
příjemce


