Ev. č. smlouvy: KK00628l20l9

vEŘEJNoPRÁvľÍ snĺLoUvA

o posĘrtnutí dotace zrozpoétu Kaľlovarského kľaje

Smluvní strany:

KaľlovaľsĘkľaj

Sídlo:
lČo:
DIČ:
Zastoupený:
Bankovní

spojení:

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
7089l 168

CZ708gl|68
Ing. aľch. Vojtěchem Fľantou, uvolněný člen Zastupitelstva Karlovarského

kľaje pľo oblast lázeňství, cestovního

účtu:

Čĺslo

(dále jen,,posĘrtovatel")

a

Klub česĘchtuľistů

Sídlo:
lČo:
Pľávní forma:
Zastoupená:

Revolučníl056/8a, Praha 1 10 00
00505609
spolek
Mgľ. Vľatislavem Chvátalem
předsedou Klubu českých tuľistů
Registľace ve veřejném ľejstříku: L lŻ93 vedená u Městského soudu v Pľaze
Bankovní spojení:
Císlo úětu:
Není plátce DPH
(dále jen,,příjemce")
(spoleěně jako,,smluvní stľany")

1.

Clánek I.
obecné ustanovení
V souladu se zákony č,' lŻ9/2000 Sb., o kľajích, ve znění pozdějších předpisů' a č,. Ż50/2000 Sb.,
o ľozpočtoých pravidlech územníchľozpočtů've znění pozdějšíchpředpisů (dále také
,,ztlkon
o rozpoětových pravidlech územníchľozpočtů")poskýovatel posĘrtuje příjemci dotaci na účeI
uvedený v ělánku II. této smlouvy a příjemce tuto dotaci přijímá.

2.

Dotace je ve smyslu zákona ě. 320/200I Sb., o finančníkontľole ve veřejné spľávě a o změně
někteých ztlkonű (zźkon o finanění kontrole), ve znění pozdějšíchpředpisů, veřejnou finanění
podporou a vńahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

3.

Dotace je sluěitelná s podporou posĘrtnutou ztozpoćtujiných územníchsamosprávných celků,
státního rozpoětu nebo strukturálních fondů Evropské unie, pokud to pravidlá pľo poskytnutí

těchto podpor nevylučují. Dotace
Kaľlovarského kľaje.

4.

je

slučitelná sdalšípodporou poskýnutou zrozpoětu

Pľokáže-li se po poskýnutí dotace, že tato naplňuje znaky veřejné podpory dle ě. 107 až I09
Smlouvy o fungování Evľopskéunie (dříve čl. 87 aż 89 Smlouvy o zalotení Evľopského
společenství), zavazuje se přijemce poskytnutou podpoľu nepľodleně vrźúitzpět ná úč.t
posĘĺtovatel, a to včetně úrokůstanovených Komisí.
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5.

výhody budou naplňovat
a
V případě, že příjemce bude poskýovat výhody třetím subjektům Ęrto
předpisy v oblasti
s příslušnými
zĺakyveřejné podpory, je příjemce povinón postupovat v souladu
veřejné podpory

čbnek II.

Výše dotace a její účel
dotaci z ľozpočtuposkýovatele ve výši
Poskýovatel poskýuje příjemci v ľoce 2019 neinvestienĺ
znaćení pěšíchtuľistických tľas
200 000,_ Kč (slovy: ouortetĺrĺ"koľun česĘých) na ,,Údľžbu
v Kaľlovaľskémkľaji" (dále jen,,pľojekť')'

článek III.
Způsob posĘtnutí dotace

dnů od uzavření této smlouvy' a to
Dotace bude příjemci poukázán a jednorázově'do 3b kalendářních
je
uvedený výše v této smlouvě' Dotace
foľmou bezhotovostníto převodri na jeho bankovní úěet
posĘltována foľmou zálohy s povinností následného vyúčtování'

článelĺľV.

1.

p říj emce
maximálně hospodárným způsobem
p.o'tr"dry
peněžní
Příjemce je povinen polňít poskytnutJ
smlouvy a vyčeľpatje do 16' 12' 2019' Týo
a výhradně k účeluuvedenéňu v článku II. této
osobám, pokud nejde o úhľady
prostředĘ nęsmí poskytnout jiným pľJvnickým nebo Ą'zickým
pľostředĘ ne|ze pollŹítna
peněžní
Poskýnuté
spojené s ľealizacĺ účelu,na Ltený uyrv po't ytnuty'
p"n_ál', úroky zúvěrů'náhľady škod'
dary, mzdy funt<cionarĺ příjemce ůĺ-pr1"*""sámotnéńo,

Záů<|adní povinnosti

pojistné, pokuý apod

Ż. Příjemce je

pľůkaznou
povinen o použitíposkýnuých finančníchpľostředků vést samostatnou

evidenci.

3.

Příjemce je povinen:

4.

_.odboru kultury, památkové péěe, lázeňství
Příjemce je povinen pľovést a předložit poskýovateli
sým
vyúětování dátace, které opatří statutární zástupce příjemce
a cestovního ľuchu zélvéreéné
v případě čl' vII' Při vyúětování
podpisem, a to do 16. t2.2019, ľesp. do dne ukončenísmlouvy

a)
-

značení
YyuŹit prostředĘ výhľadně na úhradu nákladů spojených spľojektem "Údrzba
p1sĺ"ł, turisticĘch trcs v Karlovarském lĺľaji"

đokladůve výši vyčerpaných
příjemce předloží poskýovatelĺ originĺly veškeý9lr .účetníóh
dotace' zĺichżsi
poskýnuté
peněžních pľostředtů poskytnuté dótu"é, dokládající použití
se nepovažuje za
faktuľa
Ztll'ohová
poskýovater porĺáĺiotor.opiá pľo úěely evidence a a]ľchivace.
äoklad k závěręčnému vyúětování dotace'

5.

povinen vľátit nejpozději do teľmínu
Nevyčerpané finanění prostředky dotace je příjemce
JV' odst' 4, a to formou
předložení závěľečnéhovyúčto;ánídotače uvedeného v čl.
banĘ, a's', poboěka Karlovy
bezhotovostníh";};;;á; nu ĺe.t poskýovatele veden;ŕ_u Komerění
vaľiabilnísymbol
Vary, ě. ilč:tu

6.

pľostředky na úěet uvedený v odst' 5 tohoto
Příjemce je rovněž povinen vľátit poskytnuté Íinanční

7.

projekt obdržel dotaci od poslcytovatele'
Příjemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem, že na

úěel, ńa kĺeý je dotacę poskýována, a to
článku, jestliže
"ańo""
kdy se příjemce o této skuteěnosti dozví'

do 15 dnů ode

dne'

infoľmačníchmateriálech'
a to na webových stľánkách, pokud je má zŕízeny,na propagačních,
posĘrtovatele vmédiícha na
pokud je vydávźt kpľojektu, na pozváĺkách, slovně prezentovat
pozvatzástupce posĘrtovatele
tiskovych konfeľencích pořádaných u příležitosti pľojektu, oficiálně
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na konání akce, distribuovat tiskové mateľiály posĘrtovatele mezi

hosý apod. Přijemce je povinen
obdobným způsobem prezentovat projekt Karlovarského kľaje ,,Żirý' kraj'o,'a to vĺditeln1pm
umístěním loga projektu na propagačníchmateriálech, dále viđiteln;7m-umísiěnímloga na póáiu
(případně v rámci videopľojekce) a při distribuci pľopagačnícňmateriálů p.opLtu
ilogo
a informace o projektu lze získat na www.ziwkľaj.cz). oä podpisu smlouvy po dobu realizace
pľojektu umístípřijemce na weboých stránkách, pokud je má żtir"ny, aktivní odkaz www.krkaľlovarsky.cz nebo
ľ}łry.zllykľaj.cz. Návľh způsobu pľopagace předĺožípřijemce po*tyto*t.li
do 10 kalendářních dnů od podpisu smlouvy k odsouhlásení. Propägaci posýovatele je
iľĺ3..."
povinen doložit při'finančním vypořádání dotace (např. audioviáeózáziam. fotogľafió, miteriály
apod.). Přijemce odpovídá za správnost loga posĘrtovatele, pokud je uvedeno na pľopagačnícĹ
materiálech (pľavidla pro užitíloga poskytovatele viz-łwvw.kr-kaľlovaľsb odkaiKáľlšvarsĘ
,
k aj _ PosĘtování symbolů azáštit) a loga pľojektu ,,Živy kraj* vizwww.ziwkraj.cz

8.

Přijemce je povinen pľůběžněinformovat posĘrtovatele o všech zménách, které by mohly
při vymáhání zadrżených nebo neoprávněně použiých prostředků dotace zhoľšit jeh-o poziói
věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky.

9.

Příjemce

je zejména povinen

oznétmit poskytovateli do 30 dnů ode dne, kdy došlo k události,
skutečnosti, které mají nebo mohou mít zanásledek přijemcův (zŕizovate|tlm1 žánik, transformaci,

slouěení ěi splynutí s jiným subjektem, zľušeníprávnické osoby

ślikvidací' zahájení
insolvenčníhoÍízeni,změnu statutárního oľgánu přijemce, změnu vlastnického vztahn příjemce
nebo zŕizovatele k věci, na niž se dotace poskýuje, apod.

je povinen zajistit při přeměně pľávnické osoby, aby práva a povinnosti ze smlouvy
přešly na nástupnickou pľávnickou osobu nebo podat návľh na ukončenísmlouvy. V případě
zrušení pľávnické osoby s likvidací provede příjemce vyúčtováníposĘrtnuté dotace o_uĺôune

10. Přijemce

dle odst. 4 a 5 článku IV. této smlouvy' a to ke dni likvidace.
11.

Je-li příjemce veřejným zadavatelem nebo splní příjemce definici zadavatele podle zákona
č). 13412016 Sb', o zadáváni veřejných zakázek, ve znéni pozdějšíchpředpisů, je povinen
dále

postupovat při qýběľu dodavatele podle tohoto ztlkona.

12. Je-|i příjemce plátcem daně zpřidané hođnoty,a pokud má u zdanitelných plnění přijat'ých
v souvislosti s financováním daného pľojektu náľok na uplatnění odpoětu daně zpriaane_nóańoty
v plné qýši, kľácený nebo v poměľné qýši, nemůžeuplatnit v závěrečném výčiovánítuto r4ýśi
nároku na odpoěet danězpřidané hodnotyjako uznatelný wýdaj'

ĺ.

článek V.
Kontľolníustanovení
V souladu se zákonem č,. 255/2012 Sb., o kontľole (kontľolnířád), je poskýovatel dotace
oprávněn kontľolovat dodržení podmínek, za kteých byla dotace posýnuta. Tuto kontrolu
vykonávají pověření zaměstnanci posĘrtovatele a členovépříslušných kontrolních orgánů

poskýovatele.

2.

Příjemce je v ľámci qýkonu kontľolní činnosti dle odst. 1 tohoto ělánku povinen umožnit kontrolu
a předložit kontrolním orgánům poskýovatele k nahlédnutíoľiginály všech účetníchdokladů
ýkajících se daného účelu.

Clánek VI.

1.

JestliŽe

DůsledĘ poľušenípovinností příjemce
příjemce nesplní některou ze sých povinností stanovených včl. tV. odst.2, 7,8,g,70,

popř. poľušíjinou povinnost nepeněŽité povahy vyplývajícíz této smlouvy' nespoěívajícívšak
v neopľávněném použití pľostředků dle odst. 2 tohoto ělánku' považuje se totojednání za poľušení
ľozpoětové kź.zně ve smyslu ustanovení $ 22 ztkona o rozpoětoých pľavidlech územních
rozpočtů.Příjemce je vtomto případě povinen pľovéstvsouladu sustanovenim $ 22 zźtkona
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o rozpočtových pľavidlech územních rozpoětů odvod za poľušenírozpoětové kázně ve

wši 5 %
(slovy: pět pľocent) poskýnutych finančníchprostředků, dle této smlouvy, do ľozpoětu

poskýovate1e.

Ż. Pokud

příjemce neprokáže způsobem stanoveným v ě1. IV. odst. 4, 11 použitífinaněních
sčl. IV. odst. 1, popř' použije posĘrtnuté prostředĘ (případně jejich část)
k jinému úěelu, než, je uvedeno v článku [V' odst' 1 této smlouvy, považujíse Ąrto pľostředky
(případně jejich ěást) za pľostředĘ neopľávněně použitéve smyslu ustanovení 5 22 zźlkona
o ľozpočtoqýchpľavidlech územních rozpoětů. Příjemce je v tomto případě povinen provést
v souladu s ustanovenim $ 22 zétkona o rozpoětoých pravidlech územníchľozpočtůodvod
za porušení ľozpočtovékázně do rozpočtu poskýovatele'
pľostředků vsouladu

3.

Pokud příjemce nesplní některou ze svých povinností stanovených v čl. IV' odst. 5, 6 této
smlouvy, považuje se toto jednání za zadrżeni peněžních prostředků ve smyslu ustanovení $ 22
zákona o ľozpočtovýchpľavidlech územníchľozpočtů.Příjemce je v tomto případě povinen
provést v souladu s ustanovením $ 2Ż zákona o rozpoětoých pravidlech územníchľozpočtů
odvod za poľušeníľozpočtovékázně do rozpoětu posĘrtovatele.

4.

v důslędku porušení povinností příjemce pľovede příjemce formou
bęzhotovostního převodu na úěet posĘrtovatele uvedený výše v této smlouvě. Platbu opatří
a písemně infoľmuje posĘrtovatele o vľácení peněžníchpľostředků
vaľiabilní symbol
najeho účet.
Veškeľéplatby

CI.

VII.

Ukončenísmlouvy

1.

Smlouvu lze zruśitna základé písemnédohody smluvních stran nebo vypovědí

2.

Kterákoli smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udáni důvodu.
Výpovědní lhůta činí30 kalendářních dní a počínáběžet 1. dnem následujícím po dni doručení
výpovědi dľuhésmluvní straně. V případě pochybností se má za to, te ýpověď byla doruěena
5. dnem odjejího odeslání.

3.

V případě ukončenísmlouvy dle

1.

ýše uvedených odstavců tohoto

ělánku příjemce provede
vyúčtováníposlcytnuté dotace obdobně dle odst. 4 a 5 článku IV této smlouvy, a to ke dni
ukončenísmlouvy.
Clánek VIII.
Záxéľečnáustanovení
Příjemce je povinen bez zbyteěného pľodlení písemně informovat příjemce _ odboľ kultury,
památkové péěe, lázeňství a cestovního ruchu o jakékoliv změně v údajíchuvedených ve smlouvě
ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho
povinností podle této smlouvy.

2.

obecně závazný předpis nęstanoví jinak, řídíse vztahy
Pokud tato smlouva ěi zvlźśtní
dle této smlouvy příslušnými ustanoveními- zákonů č). 50012004 Sb., spľávní ŕád, vę znění
pozdějšíchpředpisů a ě. 89lŻ01Ż Sb., oběansĘ zákoník.

3.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnostipodpisem smluvních stľan a účinnostidnem uveřejnění
v Registru smluv

dle zákona č,. 34012015 Sb., o zvláštních podmínkách úěinnosti někteých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o ľegistľu smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdější
předpisů. Smlouva je vyhotovena ve čĘřech stejnopisęch, znichž jeden obdrži příjemce a tři

poskýovatel.
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4.

V případě, že se někteľá ustanovení této smlouvy stanou neplatnými nebo neúěinnými, zůstává
platnost a úěinnosti ostatních ustanovení této smlouvy zachovźna. Smluvní stľany se zavazllji
nahradit takto neplatná nebo neúěinná ustanovení ustanoveními jejich povaze nejbližšími
s přihlédnutím k

vůli smluvních stľan dle předmětu této smlouvy.

5. o

poskytnutí dotace a uzavŕení veřejnopľávní smlouvy ľozhodlo v souladu s ustanovením $ 36
odst. 1 písm. c) zákona ě. lŻ9/2000 Sb., o kĺajích,ve zněni pozdějších předpisů, Rada
Kaľlovaľského kľaje usnesením č. RK 304l03ll9 ze dne 25.3. Ż0l9 bylo schváleno poskýnutí
dotace ve

6.

ýši 200 000 Kč.

Smluvní stľany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru provede Kaľlovarský kraj, kontakt na
doľuěeníoznámení o vkladu smluvní pľotistľaně:

KarlovyVarydnea

-'fułłĄ

ł%u

příjemce

Za správnost:

Mgr. Monika S
Podpis: ...
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