Ev. ě. smlouvy: KK00850/2019

I

vľŘE JNoPRÁvľÍ sľĺLoUvA

t,

o poskýnutí dotace zrozpoétll Karlovarského kĺaje

Smluvní strany:

KaľlovaľsĘ kraj

Sídlo:
lČo:
DIČ:
Zastoupený:
Bankovní spojení:

Závodni 353/88, 360 06 Karlovy Vary
70891168

Czt08gll68

Ing. arch. Vojtěchem Frantou, uvolněný ělen Zastupitelstva Kaľlovarského

kľaje pro oblast lŁeňství, cestovního ruchu a LINESCO

účtu:

Číslo

(dále jen,posĘrtovatel")
a

CAMINOS

z. s.

Sídlo:
lČo:
Právní forma:
Zastoupená:

Sukova 31314,36017 Karlovy Vary
22671323
Spolek
Jaroslavem Machkem, předseda
Registrace ve veřejném rejstříku: L
ná u Krajského soudu v Plzni

Bankovní spojení:
Císlo účtu:
Není plátce DPH
(dále jen
',přijemce")

(spoleěně jako,,smluvní strany")

čhnek l.

1.

obecné ustanovení
V souladu se zákony č,. 12912000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů' a ě. 250/2000 Sb.'
o rozpočtoqých pravidlech územníchrozpoětů' ve znění pozdějšíchpředpisů (dále také
,,zttkon
o ľozpočtoqých pravidlech územních rozpoětů") poskytovatel poskyuje příjemci dotaci na úěel
uvedený v článku II. této smlouvy a příjemce tuto dotaci přijímá.

2.

Dotace je ve smyslu zákona č,. 320/200l Sb., o finančníkontrole ve veřejné správě a o změně
někteých zakonů (zákon o finančníkontrole), ve znění pozdějšíchpředpisů' veřejnou finanční
podporou avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zźlkona.

3.

Dotace je sluěitelná s podpoľou poskýnutou z rozpočtu jiných rlzemních samosprávných celků,
státního ľozpočtunebo strukturálních fondů Evropské unie, pokud to pravidlá pro posĘrtnutí

těchto podpor nevylučují. Dotace
Karlovarského kraje.
4.

je

slučitelná s dalšípodpoľou poskýnutou zrozpoětu

Prokáže-li se po poskýnutí dotace, że tato naplňuje znaky veřejné podpory dle ě. 107 aż 109
Smlouvy o fungování Evropské unie (dříve čl. 87 až 89 Smlouvy o zalożení Evľopského
společenství), zavazuje se příjemce poskýnutou podporu neprodleně vrátit zpět na účet
posĘrtovatel, a to věetně úrokůstanovených Komisí.
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5.

V případě, že příjemce bude poskýovat ýhody třetím subjektům

a Ęrto 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
Poslqrtovatel poskyuje přijemci Vroce 2019 neinvestičnídotaci z rozpoětu poskýovatele ve qýši
90.000,- Kč (slovy: devadesáttisíc korun ěesĘch) na ,,cAMINos cEsTovATELsICý
FESTIVAL 2019 - 13. ľočník"(dále jen
',projekt").

čbnet trI.
Způsob posĘtnutí dotace
Dotace bude přijemci poukázána jednorázově do 30 kalendářních dnri od uzavření této smlouvy, a to
formou bezhotovostního převodu na jeho bankovní účetuvedený vyše v této smlouvě. Dotace je
poskytována formou ztiohy s povinností následného vyúčtování.

1.

čHnek IV.
Základní povin nosti p říj emce
Příjemce je povinen použítposĘrtnuté peněžní prostředĘ maximálně hospodárným způsobem
a ýhľadně k účeluuvedenému v ělánku II. této smlouvy a vyčerpat je do 2. lŻ. 2019. Týo
prostředĘ nesmí poskytnout jiným právnickým nebo fuzickým osobám, pokud nejde o úhrađy
spojené s realizací účelu,na kteý byly poskytnuty' PosĘrtnuté peněžní prostřeđĘnelze pouźítna
dary, mzđyfunkcionářů příjemce či přijemce samotného, penále, úroĘ z úvěrů,náhľady škod,

pojistné, pokuty apod.

2.
3.

Příjemce
evidenci.

je povinen o použitíposkytnudch finaněních pľostředků vést samostatnou průkaznou

Přijemce je povinen:

a) Využítprostředky výhradně na rihľadu nákladů spojených s pľojektem ,,CAMIN)S
CESToVATELSKÝ FESTIĺ/AL 2019 - ]3. ročník"

4,

Přijemce je povinen pľovést a předložit poskýovateli _ odboru kultury, památkové péče,lŁeňství
a cestovního ruchu zźněreč,névyúčtovánídotace, které opatří statutární zástupce přijemce sqým
podpisem, a to do 16. 12.2019, resp. do dne ukončenísmlouvy v případě čl' VII. Při vyúčtování

příjemce předloží poskýovateli originály veškeých úěetníchdokladů ve ýši vyčerpaných
peněžních pľostředků poskýnuté dotace, dokládající použitíposkýnuté dotace, znichž si
posĘrtovatel pořídí fotokopie pro účelyevidence a archivace. Zéúohováfaktuľa se nepovažuje za
doklad k závěrečnému vyúětování dotace.

5.

Nevyčerpané finanění pľostředĘ dotace je příjemce povinen vľátit nejpozději do termínu
předložení závěrečného vyúčtovánídotace uvedeného v čl. [V. odst. 4, a to formou
bezhotovostního převodu na účetposkýovatele vedený u KomeľčníbanĘ, a.s., pobočka Kaľlovy
Vary, č. űětu
variabilní symbol
.

6.

Příjemce je ľovněžpovinen vľátit 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 obdľželdotaci od poskytovatele,
a to na weboých stľánkách, pokud je má zŕízeny, na pľopagaěních, informačních mateľiálech,
pokud je vydává k projektu, na pozvánkách, slovně pľezentovat poskýovatele v médiích a na
tiskoých konferencích pořádaných u příležitosti pľojektu, oficiálně pozlat zástupce posĘrtovatele

strźľ'kazz

5

na konání akce' distribuovat tiskové materiály poskýovatele mezi hosty apod. Příjemce je povinen

obdobným zprisobem prezentovat projekt Karlovaľského kľaje ,,Żivy lrłai", a to viditelným
umístěním loga pľojektu na propagaěních materiálech, dále viditelným umístěním loga na pódiu
(případně v rámci videopĄekce) a při distribuci propagačních materiálů pĄektu (logo
a informace o projektu lze ziskat na www.zivykraj.cz). Od podpisu smlouvy po dobu realizace
projektu umístípříjemce na weboých stľánkách, pokud je má zřizeny, aktivní odkaz www.krkarlovarsĘv.cz nebo www.zivykĺaj'cz. Návrh způsobu pľopagace předložípřijemce posĘrtovateli
do l0 kalendářních dnů od podpisu smlouvy k odsouhlasení. Pľopagaci poskytovatele je příjemce
povinen doložit při finančnímvypořádání dotace (např. audiovideozźunam. fotografie, materiály
apod.). Příjemce odpovídá za správnost loga posĘrtovatele, pokud je uvedeno na propagačních
materiálech (pravidla pľo užitíloga poskýovatele viz www.kr-karlovarsĘv.cz, odkaz KarlovarsĘ
kraj _ PosĘltování symbolů a áštit) a loga projektu ,Ąivy lłai* vizwww'ziwkraj.cz

8.

Přijemce je povinen pruběžně informovat posĘrtovatele o všech změnách, které by mohly
při vymáhání zadľŽených nebo neopľávněně použiých prostředků dotace zhoršit jeho pozici
věřitele nebo dobytnost jeho pohledávĘ.

9.

Přfiemce

je

zejména povinen oznámit poskýovateli do 30 dnů ode dne, kdy došlo k události,
ánik, transfoľmaci'

skuteěnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův (ďizovatelům)

slouěení či splynutí sjiným subjektem, zrušení právnické osoby

s

likvidací, zahájen

insolveněního ŕizení, změnu statutárního oľgánu příjemce, změnu vlastnického vztahu příjemce
nebo ďizovatele k věci, na niž se dotace poskytuje, apod.

je povinen zajistit při přeměně právnické osoby, aby prźxa a povinnosti ze smlouvy
přešly na nástupnickou právnickou osobu nebo podat návrh na ukončenísmlouvy. V případě
zrušeníprávnické osoby s likvidací provede příjemce vyúětování posĘrtnuté dotace obdobně

10. Příjemce

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

11.

Je-li příjemce veřejným zadavatelem nebo splní přfiemce definici zađavatelępodle zíkona
č.134/Ż016 Sb., o zadźyáni veřejných zakének, ve znění pozdějšíchpředpisů' je povinen dále
postupovat při výběru dodavatele podle tohoto zÁkona.

12.

Je-li příjemce plátcem daně zpřidané hodnoty, a pokud má

u

zdanitelných plnění přijaých

v souvislosti s financováním daného projektu nárok na uplatnění odpoětu daně zpřidané hodnoty
v plné qýši, kľácený nebo v poměrné qýši, nemůŽe uplatnit v zźxěreěnémvyúětování tuto ýši
náľoku na odpočet daně zpřidané hodnotyjako uznatelný vydaj.

1.

článek V.
Kontľolníustanovení
V souladu se zákonem č,. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), je poskýovatel dotace
oprávněn kontľolovat dodržení podmínek, za kteých byla dotace poskýnuta. Tuto kontrolu
vykonávají pověření zaměstnanci poskýovatele a členovépříslušných kontrolních oľgánů
posĘrtovatele.

2.

1.

Příjemce je v rámci výkonu kontrolní činnosti dle odst. l tohoto ělánku povinen umoŽnit kontrolu
a předložit kontrolním orgánům poskýovatele k nahlédnutí originály všech úěetníchdokladů
Ęýkajícíchse daného účelu.

čHnek VI.
DůsledĘ porušenípovinností příjemce

Jestliže příjemce nesplní některou ze sqých povinností stanovených včl. tV. odst.2, 7,8,9,l0,
popř. poľušíjinou povinnost nepeněžitépovahy vyplývajícíz této smlouvy, nespoěívajícívšak
v neoprávněném použitíprostředků dle odst. 2 tohoto ělánku, považuje se totojednání za porušení
rozpoětové kázně ve smyslu ustanovení $ 22 zákona o ľozpoětov'ých pravidlech územních
rozpoětů. Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovenlm g 22 zákona
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o rozpoětoĘých pľavidlech územních rozpoětů odvod za porušení rozpočtovékĺŁně ve

wši 5

%

(slovy: pět procent) poskýnuých finaněních prostředků, dle této smlouvy, đorozpoětu

posĘrtovatele.

2.

Pokud příjemce neprokáŽe způsobem stanoveným v čl. IV. odst. 4, l l použitífinaněních
prostředků v souladu s čl. IV. odst. l, popř. použije posĘltnuté prostředky (případně jejich ěást)
k jinému úěelu, neź je uvedeno v článku IV' odst. 1 této smlouvy, považujíse Ęlto pľostředĘ
(případně jejich ěást) za prostředĘ neoprávněně použitéve smyslu ustanovení $ 22 zźlkona
o rozpoětoých pľavidlech územních ľozpoětů.Příjemce je v tomto případě povinen pľovést
v souladu s ustanovením $ 22 zźlkona o rozpočtoých pľavidlech územních rozpočtůodvod
za poľušenírozpočtovékázně do rozpočtu posĘrtovatele'

3.

Pokud příjemce nesplní některou ze sqých povinností stanovených v čl. IV. odst. 5, 6 této
smlouvy, považuje se toto jednání za zadrżenípeněžních prostředků ve smyslu ustanovení $ 22
zźlkona o ľozpoětoqých pravidlech územníchrozpoětů. Příjemce je v tomto případě povinen
provést v souladu s ustanovením $ 22 zélkona o rozpoětoých pravidlech územníchrozpočtri
odvod za porušení rozpoětové kź'zně do ľozpoětu posĘrtovatele.

4.

v

důsledku porušení povinností příjemce pľovede příjemce formou
bezhotovostního převodu na úěet posĘrtovatele uvedený ýše v této smlouvě. Platbu opatří
a písemně informuje posĘrtovatele o vrácení peněžníchpľostředků
variabilní symbol
najeho úěet.

Veškeréplatby

čl. vlr.

Ukončenísmlouvy

1.

Smlouvu lze zľušit nazźk|adě písemnédohody smluvních stľan nebo výpovědí.

2.

Kterákoli smluvní strana je opľávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí30 kalendářních dní a počíná běžet l. dnem následujícím po dni doručení
výpovědi druhé smluvní stľaně. V případě pochybností se má za to, że výpověď byla doručena
5. dnem od jejího odeslání.

3.

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

čHnekVItr.

1.

Zá.ľéreóná ustanovení
zbyteěného pľodlení písemně informovat příjemce - odbor kultury,
památkové péče,lázeňství a cestovního ľuchu o jakékoliv změně v ridajích uvedených ve smlouvě
ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, kteľémají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho
povinností podle této smlouvy.

Příjemce

je povinen bez

2.

Pokud tato smlouva či zvláštní obecně zÁvazný předpis nestanoví jinak, řídíse vńahy
dle této smlouvy příslušnými ustanoveními zákonů č). 500lŻ004 Sb., správni Íád, ve znění
pozdějšíchpředpisů a č:' 89l20l2 Sb., oběansĘ zákonik.

3.

Tato smlouvanabývá platnosti a účinnostipodpisem smluvních stran a úěinnosti dnem uveřejnění
v Registru smluv dle zákona č,. 34012015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnostiněkteých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o ľegistru smluv (zźkon o registľu smluv) ve znění pozdější
předpisů. Smlouva je vyhotovena ve ětyřech stejnopisech, znichž jeden obdržípříjemce a tři
posĘrtovatel.
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t
4.

V případě, Že se některá ustanovení této smlouvy stanou neplaĘými nebo neúěinnými, zůstává
platnäst a úěinnosti ostatních ustanovení této smlouvy zachovtna. Smluvní strany se zavazují
nahradit takto neplatná nebo neúčinná ustanovení ustanoveními jejich povaze nejbližšími
s přihlédnutím k vůli smluvních stľan dle předmětu této smlouvy.

5. o

ustanovením $ 36
oaśt.t- písm. c) zźtkona é. lŻglŻ00o Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů' Rada
Karlovarśkéhokraje usnesením ě. RK 439lo4l19 ze dne 8. 4. 2019 bylo schváleno posĘrtnutí
poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy ľozhodlo v souladu

s

dotace ve výši 90 000 Kě.

6.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru provede KarlovarsĘ kraj, kontakt na
doručeníoznámení o vkladu smluvní pľotistľaně:

Kaľlovy Vary

dne

4l , rzoÍl

/o J

k.(.a,"

Za správnost:

Mgr. Monika Slipková

Podpis:
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