Ev. č. smlouvy: KK00853/2019

vBŘE JN

oPRÁvľÍsnĺLoUvA

o poskýnutí dotace z rozpočtu Kaľlovarského kraje

Smluvní Strany:

Kaľlovaľskýkľaj

Sídlo:
IČo:
DIČ:
Zastoupený:
Bankovní

spojení:

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
70891168

CZ7o891l68
Ing. arch. Vojtěchem Fľantou, uvolněný člen Zastupitelswa Kaľlovarského

kraje pro oblast lázeńství, cestovního ruchu a

UNEsco

Čísloúčtu:
(dále jen,,poskýovatel")

a

CARLSBAD CONVENTION BUREAU,

Sídlo:
lČo:
Pľávní forma:
Zastoupená:

o.p.s.

Husovo náměstí 27012,36001 Karlovy Vary
Ż8046072
obecně prospěšná spoleěnost

Karolínou Nožiěkovou, ředitelka
Registrace ve veřejném rejstříku: o l3l vedená u Kľajského soudu v Plzni

Bankovní spojení:
Císlo úětu:
Není plátce DPH
(dále jen,,příjemce")

(spoleěně jako,,smluvní stľany")

1.

Clánek I.
obecné ustanovení
V souladu se zákony č,. 129/Ż000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, ačl.250/Ż000 Sb.,
o rozpočtových pľavid|ech územníchrozpoětů, ve znénípozdějšíchpředpisů (dále také
',zákon
o ľozpočtoých pravidlech územních ľozpoětů") poskytovatel poskytuje příjemci dotaci na účel
uvedený v ělánku II. této smlouvy a příjemce tuto dotaci přijímá.

Ż. Dotace je

ve smyslu zákona č'. 320/200l Sb., o finanění kontľole ve veřejné správě a o změně
o finančníkontľole), ve znění pozdějšíchpředpisů, veřejnou finanční
podporou avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zźtkona.
někteqých zákonů (zákon

3.

Dotace je slučitelná s podporou poskýnutou zrozpočtujiných územníchsamosprávných celků,
Státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropské unie, pokud to pravidla pro poskytnutí

těchto podpor nevylučují. Dotace
Kaľlovarského kraje.

4.

je

slučitelná s dalšípodpoľou poskýnutou zrozpoětu

Pľokáže-li se po poskytnutí dotace, že tato naplňuje znaky veřejné podpory dle č. l07 aż lO9
Smlouvy o fungování Evropské unie (dříve čl. 87 až' 89 Smlouvy o zaloźeníEvropského
společenství), zavazuje se příjemce poskýnutou podporu neprodleně vrźtit zpět na účet
poskýovatel, a to včetně úrokůstanovených Komisí.
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5.

V případě, že příjemce bude poskytovat výhody třetím subjektům

a Ąrto výhody budou naplňovat
znaky veřejné podpory, je příjemce povinen postupovat v souladu s přís|ušnými předpisy v oblasti
veřejné podpory'

článek II.
Výše dotace a její účel
Poskýovatel poskytuje příjemci Vroce 20l9 neinvestičnídotaci z rozpoětu poskýovatele ve výši
150.000'- Kč (slovy: stopadesáttisíc korun ěeských) na ,,KaľlovaľsĘ kľaj - tľadičníMICE
destinace - náklady na chod společnosti" (dále jen ,,projekt")'
Clánek III.
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude příjemci poukázána jednorázově do 30 kalendářních dnů od uzavŕenítéto smlouvy, a to
formou bezhotovostního převodu na jeho bankovní úěet uvedený výše v této smlouvě. Dotace je
poskytována foľmou zálohy s povinností následného vyúčtování.

1.

Clánek IV.
Zák|adní povinnosti příj emce
Příjemce je povinen pouŽít poskýnuté peněžní prostředky maximálně hospodárným způsobem
a ýhľadně k úěelu uvedenému v článku II. této smlouvy a vyčerpat je do 2. 12. Ż019. Týo
prostředky nesmí poskýnout jiným právnickým nebo ýzickým osobám, pokud nejde o úhrady
spojené s ľealizací účelu,na kteý byly poskytnuý. Poskýnuté peněžní prostředky nelze pouŹít na
dary, penále, úroky z úvěrů,náhľady škođ,pojistné, pokuty apod.

2.
3.

Příjemce
evidenci.

je povinen o použitíposkytnuých finaněních pľostředků vést samostatnou

průkaznou

Příjemce je povinen:

a) YyuŽit

prostředky výhľadně na úhradu nákladů spojených s projektem ,,KarlovarsĘ k oj tradičníMICE destinace - nóklady na chod společnosti"

4.

Příjemce je povinen provést a předložit poskýovateli _ odboľu kultury, památkové péče,lázeňství
a cestovního ruchu závěrečnévyúčtovánídotace, které opatří statutámí zźsÍupce příjemce sqým
podpisem, ato do 16.12.2019, resp. do dne ukončenísmlouvy vpřípadě ěl' uI' Při vyúčtování
příjemce předloží poskýovateli originály veškeých úěetníchdokladů ve výši vyčerpaných
peněŽních pľostředků poskytnuté dotace' dokládající použitíposkýnuté dotace, znichż si
poskýovatel pořídífotokopie pro účelyevidence a archivace. Zálohová faktura se nepovaŽuje za
doklad k závěrečnému vyúčtovánídotace.

5.

Nevyěerpané finančníprostředky dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději do termínu
předložení závěreěného vyúčtovánídotace uvedeného v čl. IV. odst. 4, a to foľmou
bezhotovostního převodu na účetposkýovatele vedený u Komerčníbanky' a.s., pobočka Kaľlovy
Vary, č. tlč.tu
variabilní symbol
.

6.

Příjemce je rovněž povinen vrátit poskýnuté finančníprostředky na účetuvedený v odst. 5 tohoto

7

,

článku, jestliže odpadne účel,na kteý
kdy se příjemce o této skuteěnosti dozví.

je

dotace poskytována,

a to do 15 dnů ode

dne,

Příjemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem, Že na projekt obdržel dotaci od poskýovatele,
a to na webov'ých stránkách, pokud je má zŕízeny,na propagačních,informačníchmateriálech,
pokud je vydává k pľojektu, na pozvánkách, slovně pľezentovat poskýovatele v médiícha na
tiskoých konferencích pořádaných u příležitostipľojektu, oficiálně poTýat zástupce poskytovatele
na konání akce, distribuovat tiskové materiály poskýovatele mezi hosý apod. Příjemce je povinen
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obdobným způsobem prezentovat projekt Karlovarského kraje ,,Żivy kraj", a to viditelným
umístěním loga projektu na propagaěních materiálech, dále viditelným umístěním loga na pódiu
(případně v rámci videopľojekce) a při distľibuci pľopagaěních materiálů pľojektu (logo
a informace o projektu lze ziskat na www.zivykraj.cz). Od podpisu smlouvy po dobu realizace
projektu umístípříjemce na weboých stránkách, pokud je má zŕízeny, aktivní odkaz www.krkarlovarsky.cz nebo www.zivykraj.cz' Návľh způsobu pľopagace předložípřĺjemce poskyovateli
do 10 kalendářních dnů od podpisu smlouvy k odsouhlasení. Propagaci poskytovatele je příjemce
povinen doložit při finančním vypořádání dotace (např' audiovideozíynam, fotografie, materiály
apod.). Příjemce odpovídá za spľávnost loga poskýovatele, pokud je uvedeno na pľopagaěních
materiálech (pravidla pľo uŽití loga poskytovatele viz www.kr-karlovarsky.cz, odkaz Karlovarský
kraj _ Poskýování symbolů azŕštit) a loga projektu ,,Żivý kraj" vizwww.ziwkraj'cz

8.

Příjemce je povinen pľůběŽně informovat poskýovatele o všech změnách, které by mohly
přivymáhání zadrtených nebo neopľávněně pouŽiých prostředků dotace zhoršit jeho pozici
věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky'

9.

Příjemce je zejména povinen oznétmit poskýovateli do 30 dnů ode dne, kdy došlo k události,
skutečnosti' které mají nebo mohou mít za následek přijemcův (zřizovatelům) zánik, transformaci,

sloučeníči splynutí s jiným subjektem' zľušeníprávnické osoby

s

likvidací, zahtĄení

insolveněního ŕízení,změnu statutárního orgánu příjemce, změnu vlastnického vztahu příjemce
nebo zřizovatele k věci, na niž se dotace poskytuje, apod.

je povinen zajistit při přeměně právnické osoby, aby práva a povinnosti ze smlouvy
přešly na nástupnickou právnickou osobu nebo podat návrh na ukončenísmlouvy. V případě
zrušení pľávnické osoby s likvidací provede příjemce vyúětování poskytnuté dotace obdobně
dle odst. 4 a 5 ělánku IV. této smlouvy, a to ke dni likvidace.

10. Příjemce

1l. Je-li příjemce veřejným zadavatelem nebo splní příjemce definici zadavatele podle zákona
č).134/Ż016Sb., o zadávźní veřejných zakázek, ve znění pozdějšíchpředpisů, je povinen dále
postupovat přiýběru dodavatele podle tohoto zákona.
12.

Je-li příjemce plátcem daně zpřidané hodnoĘ, a pokud má u zdanitelných plnění přijafých

v souvislosti s financováním daného projektu nárok na uplatnění odpočtu daně zpřidané hodnoty
v plné ýši, krácený nebo v poměrné výši, nemůžeuplatnit v zźxěreč,némvyúčtovánítuto qýši
nároku na odpočet daně z přidané hodnoĘ jako uznatelný výdaj.

1.

článeľv.
Kontrolní ustanovení
V souladu se zákonem ć. Ż55/Ż012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)' je poskýovatel dotace
oprávněn kontrolovat dodľženípodmínek, za kteých byla dotace poskýnuta. Tuto kontrolu
vykonávají pověření zaměstnanci poskýovatele a členovépříslušných kontrolních orgánů
poskýovatele.

2.

1.

Příjemce je v ľámci výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto článku povinen umožnit kontľolu
k nahlédnutíoriginály všech účetníchdokladů
se
daného
účelu.
ýkajících

a předložit kontrolním orgánům poskýovatele

článek VI.
DůsledĘ porušenípovinností příjemce

JestliŽe příjemce nesplní některou ze svých povinností stanovených včl. IV. odst.2, 7,8,9, l0,
popř' poľušíjinou povinnost nepeněŽité povahy vyplývajícíz této smlouvy, nespočívající
však
v neopľávněném použitípľostředků dle odst. 2 tohoto článku, považuje se totojednání za porušení
rozpočtovékázně ve smyslu ustanovení $ 2Ż zźkona o rozpočtoqých pľavidlech územních
rozpočtů.Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu S ustanovením $ 2Ż zákona
o rozpočtoých pľavidlech úżemníchrozpočtůodvod za porušení rozpočtovékázně ve wši 5 %
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(slovy: pět pľocent) poskytnuých finančníchprostředků' dle této smlouvy, do ľozpočtu
poskýovatele.

Ż. Pokud

příjemce neprokáŽe způsobem stanoveným v ěl. IV. odst. 4, 1l použitífinančních
sěl. IV. odst. 1, popř. pouŽije poskynuté pľostředky (případně jejich část)
k jinému účelu,neź je uvedeno v článku IV' odst. 1 této smlouvy, povaŹují se Ęrto prostředky
(případně jejich č,ést)za prostředky neoprávněně použitéve smyslu ustanovení $ ŻŻ zźlkona
o rozpočtoých pravidlech územních rozpoětů. Příjemce je v tomto případě povinen pľovést
v souladu s ustanovením $ 2Ż ztlkona o rozpoětoqých pravidlech úlzemních rozpoětů odvod
prostředků vsouladu

za porušení rozpoětové kázně do ľozpoětu poskýovatele.

3.

Pokud příjemce nesplní někteľou ze sqých povinností stanovených v čl. IV. odst. 5, 6 této
smlouvy, považuje se toto jednání za zadrżenípeněŽních prostředkri ve smyslu ustanovení $ 22
zátkona o rozpoětových pravidlech územníchľozpoětů' Příjemce je v tomto případě povinen
provést v souladu s ustanovením $ ŻŻ zttkona o rozpočtoých pravidlech územníchrozpoětů
odvod za porušení rozpoětové kázně do rozpočtu poskýovatele.

4.

v důsledku porušení povinností příjemce pľovede příjemce foľmou
převodu
bezhotovostního
na účetposkýovatele uvedený qýše v této smlouvě. Platbu opatří
variabilní symbol
a písemně informuje poskýovatele o vľácení peněŽních pľostředků
najeho úěet.
Veškeré platby

cl. vlr.

Ukončenísmlouvy

1.

Smlouvu lze zrušit na zttk|adé písemné dohody smluvních stľan nebo ýpovědí.

2.

Kterákoli smluvní strana je opľávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí30 kalendářních dní a poěíná béżet1. dnem následujícím po dni doľučení
výpovědi dľuhésmluvní straně. V případě pochybností se má za to, Źe qýpověd' byla doruěena
5. dnem od jejího odeslání.

3.

V případě ukončení smlouvy dle ýše uvedených odstavců tohoto článku příjemce provede
vyúčtováníposkýnuté dotace obdobně dle odst. 4 a 5 článku IV této smlouvy, a to ke dni
ukoněení smlouvy.

1.

2

Clánek VIII.
Závérečná ustanovení
Příjemce je povinen bez zbyteč,néhoprodlení písemně informovat příjemce - odbor kultury,
památkové péče,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.

Pokud tato smlouva či zvláštníobecně zźwazný předpis nestanoví jinak, řídíse vztahy
dle této smlouvy příslušnými ustanoveními zákonů č. 500/2004 Sb.' spľávní ŕtLd, ve znění
pozdějších předpisů a ě. 89lŻ012 Sb., oběanský zákoník'

3.

Tato smlouvanabývá platnosti a úěinnosti podpisem smluvních stran a účinnostidnem uveřejnění
v Registru smluv dle zákona ě. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách úěinnosti někteých
smluv' uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdější
předpisů. Smlouva je vyhotovena ve ětyřech stejnopisech, z nichž jeden obdľŽí příjemce a tři
poskýovateI.
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4.

V případě, že se některá ustanovení této smlouvy stanou neplatnými nebo neriěinnými, ztstźtvźt
platnost a úěinnosti ostatních ustanovení této smlouvy zachována. Smluvní stľany se zavazují
nahradit takto neplatná nebo neúěinná ustanovení ustanoveními jejich povaze nejbližšími
s přihlédnutím k

vůli smluvních stran dle předmětu této smlouvy'

5. o

poskytnutí dotace a uzavÍení veřejnoprávní smlouvy rozhodlo v souladu S ustanovením $ 36
odst. 1 písm. c) zákona č. lŻ9l2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, Rada
Karlovaľského kraje usnesením č. RK 439l04ll9 ze dne 8. 4. 2019 bylo schváleno poskýnutí
dotacę ve ýši 150 000 Kč.

ó.

Smluvní strany se dohodly, Že uveřejnění smlouvy v registru provede Karlovarský kľaj, kontakt na
doručeníoznámení o vkladu smluvní pľotistľaně:

Karlovy Vary dne

ŁC?o(t

A,L?

Za správnost:

Mgr. Monika Slipková
Podpis:
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