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S M L O U V A 

o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely: 

Karlovarský kraj 

se sídlem:  Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary 

IČO:   70891168 

DIČ:   CZ70891168 

Jednající:  PaedDr. Josefem Novotným, hejtmanem 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary 

Číslo účtu:  27-5622800267/0100 

(dále jen „kraj“) 

 

a 

 

Českomoravská myslivecká jednota, okresní myslivecký spolek Cheb 

Se sídlem:             Karlova 17, 350 02 Cheb 

IČO:   67777171 

Jednající:  Ing. Petrem Černíkem, předsedou Okresního mysliveckého spolku Cheb 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Cheb 

Číslo účtu:  0781843309/0800 

(dále jen „příjemce“)   

 

tuto 

smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje (dále jen „smlouva“) 

 

 

Článek I. 

Obecné ustanovení 

 

Ve smyslu zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“) 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 2013 účelový příspěvek ve formě neinvestičních finančních prostředků 

z rozpočtu kraje maximálně ve výši: 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) na částečné pokrytí 

nákladů spojených s pořádáním chovatelské přehlídky a myslivecké výstavy trofejí ulovené zvěře za 

rok 2012. 

 

Článek III. 

Uvolnění příspěvku 

 

Finanční prostředky ve výši vyúčtovaných nákladů maximálně do výše příspěvku dle článku II. této 

smlouvy budou příjemci uvolněny jednorázově do 21 kalendářních dnů ode dne předložení 

závěrečného vyúčtování, a to formou bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v této 

smlouvě, variabilní symbol 5222109208, specifický symbol 6379. 
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Článek IV. 

Základní povinnosti příjemce 

 

1. Příjemce se zavazuje zabezpečit realizaci chovatelské přehlídky a myslivecké výstavy trofejí zvěře 

ulovené v roce 2012. 

 

2. Příjemce je povinen použít poskytnuté peněžní prostředky maximálně hospodárným způsobem a 

výhradně k účelu uvedenému v článku II. této smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným 

právnickým nebo fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s realizací účelu, 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.  

 

3. O užití poskytnutých finančních prostředků vede příjemce samostatnou průkaznou evidenci.  

 

4. Příjemce je povinen provést a předložit Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru životního 

prostředí a zemědělství, závěrečné vyúčtování nejpozději do 31. 10. 2013. Při vyúčtování předloží 

příjemce kopie veškerých účetních dokladů souvisejících s poskytnutím příspěvku. Zálohová 

faktura se nepovažuje za podklad k závěrečnímu vyúčtování příspěvku. 

 

 

Článek V. 

Kontrolní ustanovení 

 

1. V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů, 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 kontrolních orgánů kraje. 

 

2. Příjemce je povinen v rámci výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto článku předložit 

kontrolním orgánům kraje veškeré účetní záznamy týkající se předmětu příspěvku. 

 

 

Článek VI. 

Důsledky porušení závazků příjemce 

 

1. Jestliže příjemce nesplní některou ze svých povinností stanovených v č. IV., popř. poruší jinou 

povinnost nepeněžité povahy vyplývající z této smlouvy, nespočívající však v neoprávněném 

použití finančních prostředků dle odst. 2 článku IV, 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 5 % (slovy: pět procent) poskytnutých finančních prostředků dle této 

smlouvy do rozpočtu kraje. To nevylučuje právo kraje odstoupit od smlouvy podle odst. 2 tohoto 

článku. 

 

 

2. Důvodem pro odstoupení od smlouvy je zejména, pokud příjemce: 

a. stane se nezpůsobilým příjemcem příspěvku, 

b. předložil kraji nepravdivé či padělané podklady k vyúčtování 

 

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 



 

Strana 3 (celkem 3) 

s ustanovením § 22 odst. 4, 5 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení 

rozpočtové kázně do rozpočtu kraje.  

 

3. 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. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. 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. 

 

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran a je vyhotovena ve čtyřech 

stejnopisech, z nichž jeden obdrží příjemce a tři kraj. 

 

3. O poskytnutí příspěvku rozhodla v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 písm. a) zákona  

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada Karlovarského 

kraje usnesením č. ………. ze dne ………. . 

 

4. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména, adresy, účelu a výše poskytnutého příspěvku. 

 

 

 

 

 

 

V Karlových Varech dne  …………….. 

 

 

     V ……………………. dne ……………... 

 

 

 

 

 

 

 

    ………………………………………… 

                     Karlovarský kraj, 

jednající PaedDr. Josefem Novotným, 

hejtmanem Karlovarského kraje 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………… 

Českomoravská myslivecká jednota,  

Okresní myslivecký spolek Cheb, 

jednající Ing. Petrem Černíkem, 

předsedou Okresního mysliveckého spolku Cheb 

 


