
 

 V E Ř E J N O P R Á V N Í   S M L O U V A 

 o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

Smluvní strany: 

 

Karlovarský kraj 

Sídlo:   Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 

IČO:   70891168 

DIČ:   CZ70891168 

Zastoupený:  Ing. Josefem Janů, členem Rady Karlovarského kraje 

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

   xxxx 

   Československá obchodní banka, a.s. 

   xxxx 

   Česká spořitelna, a.s. 

   xxxx 

PPF Banka, a.s. 

   xxxx 

Datová schránka: xxxx 

Administrující odbor: odbor regionálního rozvoje  

 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

a 

 

Obec Těšovice   

Sídlo:  Těšovice 21, 35601, Těšovice 

IČO:                               00670715   

DIČ: CZ00670715 

Právní forma: obec 

Zastoupený:  Ing. Josef Radek, starosta 

Registrace ve veřejném rejstříku: -   
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  

Číslo účtu: xxxx 

Není plátce DPH.  

 

(dále jen „příjemce“) 

 

 

 

Článek I. 

Obecné ustanovení 

1. V souladu se zákony č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“) poskytovatel poskytuje příjemci dotaci na účel 

uvedený v článku II. této smlouvy a příjemce tuto dotaci přijímá. 

 

2. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou finanční 

podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 

3. Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků, 

státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropské unie, pokud to pravidla pro poskytnutí 
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těchto podpor nevylučují. Dotace není slučitelná s další podporou poskytnutou z rozpočtu 

Karlovarského kraje na projekt. 

 

4. Prokáže-li se po poskytnutí dotace, že tato naplňuje znaky veřejné podpory dle č. 107 až 109 

Smlouvy o fungování Evropské unie (dříve čl. 87 až 89 Smlouvy o založení Evropského 

společenství), zavazuje se příjemce poskytnutou podporu neprodleně vrátit zpět na účet 

poskytovatel, a to včetně úroků stanovených Komisí. 

 

5. V případě, že příjemce bude poskytovat výhody třetím subjektům a tyto výhody budou naplňovat 

znaky veřejné podpory, je příjemce povinen postupovat v souladu s příslušnými předpisy v oblasti 

veřejné podpory.  

 

Článek II. 

Výše dotace a její účel 

1. Poskytovatel poskytuje příjemci v roce 2018 z rozpočtu poskytovatele neinvestiční dotaci ve výši  

200.000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) na „demolice ekologicky nebezpečné stavby“ 

(dále jen „akce“). Účel je blíže specifikovaný v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou 

součást této smlouvy jako příloha č. 1.  

 

  

Článek III. 

Způsob poskytnutí dotace 

1. Dotace bude příjemci poukázána jednorázově do 21 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy, a 

to formou bezhotovostního převodu na jeho bankovní účet uvedený výše v této smlouvě. Dotace 

je poskytována formou zálohy s povinností následného vyúčtování. Platba bude opatřena 

variabilním symbolem xxxx, specifický symbol xxxx.  

 

 

Článek IV. 

Základní povinnosti příjemce 

1. 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 peněžní prostředky nelze použít na dary, pohoštění, mzdy pracovníků 

nebo funkcionářů příjemce či příjemce samotného, penále, úroky z úvěrů, náhrady škod, pojistné, 

pokuty apod. 

 

2. Pokud příjemce vede účetnictví nebo daňovou evidenci musí být účetní operace související 

s poskytnutou dotací odděleně identifikovatelné od ostatních účetních operací v účetnictví  

nebo daňové evidenci příjemce. To znamená, že účetní operace související s dotací musí být 

účtovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (např. na zvláštním účetním středisku). 

 

3. Příjemce se zavazuje k tomu, že zabezpečí realizaci akce „demolice ekologicky nebezpečné 

stavby“. 

 

4. Příjemce je povinen provést a předložit odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu 

Karlovarského kraje (dále jen „ORR“) závěrečné vyúčtování dotace, a to nejpozději do 31. května 

2019, resp. do dne ukončení smlouvy dle čl. VII. (pokud tyto dny nejsou pracovními dny, nejbližší 

pracovní den). Při vyúčtování předloží příjemce kopie veškerých účetních dokladů (např. kopie 

faktur a bankovních výpisů) vztahujících se k realizované akci. Zálohová faktura se nepovažuje za 

podklad k závěrečnému vyúčtování dotace. Současně s kopiemi účetních dokladů předloží 

příjemce při závěrečném vyúčtování k nahlédnutí originály účetních dokladů vztahujících se 

k poskytnuté dotaci. Tyto originály dokladů budou opatřeny razítkem a podpisem příslušného 

pracovníka ORR. 
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5. Nevyčerpané finanční prostředky dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději do termínu 

předložení závěrečného vyúčtování dotace uvedeného v čl. IV. odst. 4, a to formou 

bezhotovostního převodu na účet poskytovatele vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Karlovy 

Vary, č. účtu xxxx, variabilní symbol xxxx, specifický symbol xxxx. 

 

 

6. Příjemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem, že na projekt (akci) obdržel dotaci od 

poskytovatele, a to na webových stránkách pokud je má zřízeny, na propagačních, informačních 

materiálech, pokud je vydává k projektu, na pozvánkách, slovně prezentovat poskytovatele 

v médiích a na tiskových konferencích pořádaných u příležitosti projektu, oficiálně pozvat 

zástupce poskytovatele na konání akce. Příjemce je povinen obdobným způsobem prezentovat 

projekt Karlovarského kraje „Živý kraj“ (logo a informace o projektu lze získat na 

www.zivykraj.cz). Příjemce je povinen logo poskytovatele umístit na pořízené sněžné rolbě. Od 

podpisu smlouvy po dobu realizace projektu umístí příjemce na webových stránkách, pokud je má 

zřízeny, aktivní odkaz  www.kr-karlovarsky.cz a www.zivykraj.cz. Příjemce odpovídá za 

správnost loga poskytovatele, pokud je uvedeno na propagačních materiálech (pravidla pro užití 

loga poskytovatele viz www.kr-karlovarsky.cz, odkaz Karlovarský kraj - Poskytování symbolů a 

záštit) a loga projektu „Živý kraj“ viz www.zivykraj.cz. 

  

7. Příjemce je povinen průběžně informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly 

při vymáhání zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici 

věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky.  

 

8. Příjemce je zejména povinen oznámit poskytovateli do 30 dnů ode dne, kdy došlo ke změně 

zastoupení příjemce.  

 

9. Je-li příjemce veřejným zadavatelem nebo splní příjemce definici zadavatele podle zákona 

č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, je povinen dále postupovat 

při výběru dodavatele podle tohoto zákona. 

 

10. 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 

1. V souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů je 

poskytovatel dotace oprávněn kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta. 

Tuto kontrolu vykonávají pověření zaměstnanci poskytovatele a členové příslušných kontrolních 

orgánů poskytovatele. 

 

2. Příjemce je v rámci výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto článku povinen umožnit kontrolu a 

předložit kontrolním orgánům poskytovatele k nahlédnutí originály všech účetních dokladů 

týkajících se daného účelu.  

 

Článek VI. 

Důsledky porušení povinností příjemce 

1. Jestliže příjemce nesplní některou ze svých povinností stanovených v čl. IV. odst. 2, 6, 7, 8, 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 zákona o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů. Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 zákona 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 5 % 

http://www.zivykraj.cz/
http://www.kr-karlovarsky.cz/
http://www.zivykraj.cz/
http://www.kr-karlovarsky.cz/
http://www.zivykraj.cz/
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(slovy: pět procent) poskytnutých finančních prostředků, dle této smlouvy, do rozpočtu 

poskytovatele.  

 

2. Pokud příjemce neprokáže způsobem stanoveným v čl. IV. odst. 4, 9 použití finančních prostředků 

v souladu s čl. IV. odst. 1, popř. použije poskytnuté prostředky (případně jejich část) k jinému 

účelu, než je uvedeno v článku IV. odst. 1 této smlouvy, považují se tyto prostředky (případně 

jejich část) za prostředky neoprávněně použité ve smyslu ustanovení § 22 zákona o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu 

s ustanovením § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení 

rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele.  

 

3. Pokud příjemce nesplní některou ze svých povinností stanovených v čl. IV. odst. 5,  této smlouvy, 

považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu ustanovení § 22 zákona o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je v tomto případě povinen provést 

v souladu s ustanovením § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za 

porušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele.   

 

4. Veškeré platby v důsledku porušení povinností příjemce provede příjemce formou 

bezhotovostního převodu na účet poskytovatele uvedený v čl. IV. odst. 5. Platbu opatří 

variabilním symbolem a specifickým symbolem a písemně informuje poskytovatele o vrácení 

peněžních prostředků na jeho účet. 

 

Čl. VII. 

Ukončení smlouvy 
1. Smlouvu lze zrušit na základě písemné dohody smluvních stran nebo výpovědí. 

 

2. Kterákoli smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu. 

Výpovědní lhůta činí 30 kalendářních dní a počíná běžet 1. dnem následujícím po dni doručení 

výpovědi druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že výpověď byla doručena 

5. dnem od jejího odeslání. 

 

3.  V případě ukončení smlouvy dle výše uvedených odstavců tohoto článku příjemce provede 

vyúčtování poskytnuté dotace obdobně dle čl. IV. odst. 4 a 5 této smlouvy, a to ke dni ukončení 

smlouvy. 

 

 

Článek VIII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Příjemce je povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat příjemce – odbor regionálního 

rozvoje 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. 

 

2.  Pokud tato smlouva či zvláštní obecně závazný předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy 

dle této smlouvy příslušnými ustanoveními zákonů č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů a č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a je vyhotovena ve 

třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží příjemce a dva poskytovatel. 

 

4. V případě, že se některá ustanovení této smlouvy stanou neplatnými nebo neúčinnými, zůstává 

platnost a účinnosti 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. 

 



Stránka 5 z 5 

 

5. O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodlo v souladu s ustanovením § 36 

odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvo 

Karlovarského kraje usnesením č. xxx ze dne 13.12.2018. 

 

 

 

 

 

 

Karlovy Vary dne  

 

 

 Těšovice dne  

Karlovarský kraj 

 

 

 

 

……………………………………… 

poskytovatel  

Obec Těšovice 

 

 

 

 

………………………………………… 

příjemce  

 

 

 

Příloha č. 1: Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

 

 

Dokument je vyhotoven na základě usnesení ZKK číslo ZK xxx/xx/18 

ze dne 13.12.2018. 

 
Provedení předběžné řídící kontroly dle § 26 odst. 1 zák. č. 320/2001 Sb. a § 11, 13 vyhl. 

č. 416/2004 Sb. 

 

Příkazce operace: Musil  Správce rozpočtu: Kavková 

 

   

 

      

 
Osoba odpovědná za věcnou správnost dokumentu potvrzuje, že byl vyhotoven v souladu se 

zněním, které bylo schváleno výše uvedeným usnesením, a po obsahové stránce nedošlo po jeho 
schválení ke změnám. Doložka byla vyhotovena a za věcnou správnost zodpovídá: 

 

 

Picka                             dne                   Podpis: 

 

 

Za správnost: Tomáš Picka  
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Poskytovatel dotace

Kaľlovaľský kľa.j

Závodni 353/88
360 06 l(arlovy Vaľy - Dvoľy

Identifikační číslo 70891 l68
Datová sclrľánka 
Tę|ęfon
E-rtrail 

Místo pro nalepenĺ evidenčního štítku podateln1

ffiilŕ,i,ĺil'***
Ev.ě.: KK-a3745íí8
LisĘlpřll.: Došlo:3.12'2018

ěĺslo jednacĺ:

Mĺsto pro inteľnĺ záznąny poslEtovatele

Żádost o poskytnutí

indiviĺluální dotace z ľozpočtu Kaľlovaľského kraje

Název dotačnĺho pľogľalrru Individuální dotace - odboľ regionálního ľozvoje

Adlninistľátor (název odboľu) odboľ ľegionálního ľozvoje

l. Identifilĺace žadatele

ŻacJatel je Pľávnická osoba

Název pľávnické osoby obec Těšovice

Adľesa sídla

Ulice Těšovice

Č. popisné Ż|

Č. orientační

Obec Těšovice

PsČ 35601

Pošta

Iclentifikační čĺslo (IČo) o0ó707 l 5

DIČ (vyplní jen plátce DPH) c2006101 l5

Vyplní jen plátce DPH D gudu M Nebudu uplatňovat odpočet DPH

Právní foľnra obec, nrěstská část hlavního ntěsta Prahy

osoba opľávněná jednat za nebo.iménęnt Žadatęlę (statutáľní zástupce)

Tittll před.jlnélrenl Jlnéno Př'íjrnení Titul za

tng. Josef Radęk

I

l



Osoby s podílenr v
právnické osobě Žadatele

osoby' v nichŽ má žadatel
příIrrý podíla ýše tohoto
podíltt

Další tĺtdaje o žadateli

Název banky 0100 Komeľční banka, a.s

Číslo bankovnĺho účtu Číslo úet Kód banky

Tęlefon/mobil

Eĺlail
Datová schránka

ZÍizov atęl j e obec (město) E łNo ÚNp
Údaie o zŕizovate|i Žadatele

Název zřizovatele

Ulice nebo část obce

Číslo popisné

Číslo oľięntační

Obec

PSČ

Sídlo

Pošta

Iclęntifikační eíslo (IČo)

Titulpřed jménem

Jnréno

Příjmení
Jnréno a příimení zástupce
zÍizovatele

Titl'rl za jménem

Telęfon/mobil

Ełrail
Datová schľánka

Název banky

B ankovn í účet zÍizov ate|e

2. obsah žádosti

PoŽadovaná částka dotace v Kč 4'l| 0]Ż,36

Z toho investiční výdaje v I(č 0

a neinvęstiční výda.je v Kč 411 07Ż,36

Účel dotacę Dęmolice ekologicky nebezpečrré stavby

Specif,lkace účelu dotace (co
možná nej podľobněj ší speciťrkace
účelu, na kteľý má být dotace
poskytnuta)

Demolicę ekologicky nebezpečné stavby, která sým stavęm ohroŽuje Život nebo zdľaví osob nebo
zvíÍat,bezpečnost, Životní pľostř'edí anebo nrajetek třetích osob

2



-
.dv pľojektu (sĺučně)

/oba dosaženĺ ĺlčeltl dotace (např
ľealizace akce/činnosti/pľojektu)

I

l

I

l

lodstľanění stavby Tęskobaľák obęcnílro úřadu Těšovice

ocl

25.9.20t8

do

3t.r2.2018

Místo realizace
obec Těšovice' paľcela ppč. l38418

oclťlvodrrěnĺ Žádosti

Finančnĺ náľočnost demolice stavby

Dťlvod předloŽení Žádosti o

inclividtlální ĺlotaci lrrinro dotační
pľogľallly vyIllášené kl'a.jenl

přecl.jednáno předclrozílrr starostou panęľll Jiřílrr Halbęľštátem s lrejtmalrkou paní Mgr. Janou
Mračkovotl Vi ldumętzovotl

Počet přílolt I

Sezrlanl př'íloh Povinnými přílohami k Žáĺlosti .jsotl oľiginály Irebo ověřené fotokopie clokladu prokazujĺcího: ANO NE

a) vznik subjektu, ! ú
b) ustarlovení stattltáľnílro zástupce Žadatele, ! ú
c) přiclělení IČo (pokud bylo přiděleno), n M
cl) přidělenĺ DIČ (pokud bylo přiděleno), tr M
e) vlashlictví bankovtlĺho ťlčtu Žadatęlę n M
Počęt a obsah nepovirlltých příloh tręní stallovell. Zadejte názvy.jednotlivých příloh:

I Celková fakttlľa za clernolici stavby
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3. Propagace kraje

Uvęd'tę, jakýnr zpťrsobem budete pľopagovat poskytovatele clotace a .|eho logo ,,Kaľlovaľský kľa.j" a logo ,,Żivý kľaj.. (vybene jednu nebo
vícę z uvędených variant)

Na rvebových stránkáclr umístěnínr aktivníclr odkazťl MANo D NE

Na propagačních a informačních materiálęch V ANo n NE

Na pozvánkáclr tl ANo V NE

Pozváním zástupce posĘtovatele na konání akce DANo A NE

Ulrrístěním loga na podiu, v rárnci videopľojekce nebo při veřejném projednávání nANo A NE

Zveřejněním fotogľafií nębo vicleozáZlanlu tl ANo V NE

Umístěním infoľnlačnĺ cędule či loga na netrrovitosti, pozemku, kteľé jsou dotčeny dotací nebo na. !ANo A NE

Na zpľacované dokurĺęntaci nebo vydané publikaci !ANo ú NE

DANo V NE

4. čestné prohlášení žadatele

Żadatęl o příspěvek pľohlašuje, že:

1. Všeclrny vyplněné údaje jsou pravdivé.

2.U něj nepľobíhá insolvenční Ťí,zęní,v němŽ je řešen jęho úpadek nębo hrozícĺ úpadek nebo Žę nebylo ľozlrodntlto o.ieho ťrpadku.

3. Nenrá splatný dluh po lhťltě splatnosti vůči poskytovateli'

4. Má vyrovnány veškeľé závazky vůči poskytovateli.

5. Nebyl pravomocně odsouzen za tľestný čin.

6. Akceptuje znění vzoľové veř'ejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, kteľá je zveř'ejněna na intemetoých stľánkáclr Karlovarskélro
kraje v ľámci vyhlášení programu pľo příslušný ľok a pľogľanr.

Místo a datum vyhotovení žádosti
Místo vyhotovení

Těšovicę

Dątulll v1lfu9191;ęni

28.1 1.2018

Titul, jnéno a přĺjĺnení

Ing. Josef

Vlastnoľuční podpis žadatęlę (ľazĺtko)
Podpis

äś
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trola žádosti

Dąttlm

Titul,.jméno a příjmeľĺí

Kontľolu Žádosti pľovedl Podpis

Datum

Titul, jméno a pĺ|íjmení

Spľávnost provedení kontľoly
žádosti ověřil

Podpis
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