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o PoSKYTNUTÍ DoTACE ZRoZPoČľuKARLoVARsrÉuo KRAJE
(dále jen ,,smlouva")

Smluvní stľany:

KarlovaľsĘ kľaj
Adľęsa sídla:
Identifikaění ěíslo:
DIČ:
Zastoupený:
Bankovní spojení:

Zźxodni 353/88, 3ó0 06 Kaľlovy Vary - Dvory
7089r 168
c270891168
Mgľ' Petľ Kubis' náměstek hejtmanky

Datová schľánka:

Administrující odbor:

odbor sociálních věcí, oddělení ľozvoje sociálních služeb

(dále jen,,poskýovatel")
a

Potľavinová banka Kaľlovaľskéhokľaje z.s.
Adresa sídla:
Męľklínská15, Sedlec, 360 10 Karlovy Vary
Identifikaění ěíslo: 04121538
Právní forma:
spolek
Zastoupený: Ing. Aleš Klůc, předseda
Registrace
ve veřejném

rejstříku: Iftajský

spojení:
účtu:

soud v

Bankovní
číslo
Datová

Plzni,L7289

schránka:

Není plátce DPH.

(dále jen,,přtjemce")
(spoleěně jako ,,smluvní stľany")

článek I.

1

Obecné ustanovení
souladu se zákony č,. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zÍizeni), ve znéni pozdějších předpisů,
ač,'250/2000 Sb., o ľozpoětových pľavidlech ĺlzemníchrozpočtů,ve znění pozdějšíchpředpisů
(dále také ,,RPÚR") poskýovatel poskytuje příjemci dotaci na úěel uvedený v článku II. smlouvy

V

a příjemce tuto dotaci

přijímá'

1.

článek II.
Výše dotace' její r'ičel a údaje o dotaci
Poskýovatel poskyuje příjemci dotaci z rozpoětu poskýovatele v kalendářním ľoce' ve výši
a na úěel podle údajůuvedených v odstavci 2. tohoto ělánku.

2,

Úoaje o dotaci:
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3.

Kč (slovy: osmdesáttisíc koľun
Dotace se poskytuje v kalendářním ľoce 2OI9 ve \ryši 80.000'Potravinové banky Karlovaľskéhokraje,
ěeských). Dotace sä poskytuje na úěel: Činnost a provoz
potravinami v Kaľlovaľském
a
z' s. Dotac. .. porŕytu;e nä projekt: Boj proti hiadu plýtvání
kľaji.

Plat"ba dotace bude opatřena

variabilním symbolem

:1

994

1

95

004

článek III.

1.

Způsob poskytnutí dotace
dnů od uzavření smlouvy,
Dotace bude příjemci poukázánu .j"dno.e"ouc ao l0 pracovních
výše v smlouvě' Platba
uvedený
pŕíjemce
úěet
a to formou bezhätovosťníhopřevodu na bankovní

budeopatřenavariabilnímsymbolemuvedenýmvodstavci2čl.il.

2.

vyúětování'
Dotace je poskýována foľmou zźiohy s povinností následného

článeľIV.

1.
2.

Zá.Jľĺlradnípovin nosti

p

říj em ce

Příjemce je povinen řídit se touto smlouvou'

hospodáľným způsobem'
Příjemce je povinen použítposkýnuté finančníprostředky maximálně
uvedenému v ělánku
k
piostředkyvýhradně
Příjemce je povinen pouźítposkýnutéfinanění
týo pľostředky
Příjemce
článku.
II. smlouvy u u *uuäu ." spe"ifiLací uvedenou v odst. 5 tohoto
spojené
úhrady
o
(pokud
nejde
nesmí poskytnout jiným piávnickým nebo fyzickým osobám
dary'
na
použít
ĺesmí
s realizaci úěelu' ná kíeý iyly poskytnuty). oet" pří.1"."" Ęrto pľostředky
náńrady-škod, pojistné, pokuty, úhrady dluhu apod'
pot os,onĺ, penále, ilroky'zĺíłĺ'
úč9ly...............

3.

nákladli pľojektu vzniklých
Příjemce je povinen vyěerpat poskýnuté finanění pľostředky na kľytí
v óuaouioo I. I.2ol9 nejpozději do 31' 12'2019'

4.

operace související
Pokud příjemce vede úěetnictví nebo daňovou evidenci, musí bý úěetní
ostatních účetníchoperací v úěetnicwí
s poskýnutou dotací odděleně identiťlkovatelné od
operace související s dotací musí
űéetní
że
nebo daňové evidenci příjemce. To znamen á,
b:ýt úětovány odděleně

5.

oä óstatních aktivit příjemce (např. na zvláštním účetnímstředisku)'

je povinen
Dotace je neinvestiěního charakteru a příjemce

o

o
.

ji použítvýhradně

na:

činnosti _ skladník, pracovní
osobní náklady: dohoda o p.ou"dlni prźrcě, đohodao pracovní
smlouva _ pľovozní skladu
služby: evidence' distľibuce apráce ve skladu
potřeb'
nákup drobného vybavení, spotřebního materiálu, kancelářských

6,

je povinen provést a předloŽit administľujícímu
Dotace podléhá finaněnímu vypořádání. Příjemce
vypořádání dotace
odboru pľostřednictvím podatelny poskýovatele zźtvěreěnéfinanění
podpisem, a to nejpozději do 3 l. IŻ. Ż0I9,
na předepsaném formuláři, které příjemce opatří svým
(rozhodující je datum doľuěení finaněního
ľesp do dne ukončení smlouvy v případě ěl. Vu.
finanční vypořádání dotace je přílohou
vypořádání dotace na podatelnu poskýovatele) Foľmulář
dotacích a je zveřejněn na internetu
vyhlášení dotaěního programu nebo informací o individuálních
poskýovatele v sekci Dotace

7.

předložit kopie veškeých dokladů
Příjemce je povinen spoleěně s finaněním vypořádaním.dotace
musí bý přiložen doklad o jeho úhradě
vztahujících se k poskýnuté dotaci. Ke kažálmu dokladu
tj' űč'et za provedenou práci
(bankovní výpis ěi pokladní doklad).' ńoklady, zejména-'faktury
dotace (zkráceným nazvem dotace
nebo zboŹi,r.t"re uyrl-ooááno, museji byt ozn{č,eny identifikací
ánitéto zálohyldilč,iplatby nelze považovat
apod.). Doklad o úĺradězźiohyldílć,ipuĺuybez vyňčtov
a za uznatelný výdaj'
za doklad k zźpěreěnémuÍinańění.o nypóřádání dotace
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8.

Spolu s finaněním vypořádáním dotace je příjemce povinen předložit administrujícímu odboľu
vyhodnocení použití poskýnuté dotace s popisem realizace a zhodnocením realizovaných aktivit'.

9,

Příjemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem, Že na projekt (akci) obdľželdotaci
od poskytovatele, ato na webových stránkách, pokud je mázŕízeny, na propagaěních, informačních
materiálech, pokud je vydává k projektu, na pozvánkách, slovně prezentovat poskýovatele

v médiícha na tiskových konfeľencích pořádaných u příležitosti projektu, oťlciálně pozvat zástupce
poskytovatele na konání akce, distľibuovat tiskové materiály poskýovatele mezi hosty apod.
Příjemce je povinen obdobným způsobem prezentovat projekt Karlovaľského kľaje ,,Żivy kľaj", a to
viditelným umístěním loga pľojektu na pľopagaěních materiálech, dále viditelným umístěním loga
na pódiu (případně v ľámci videopľojekce) a při distľibuci propagaěních matęľiálůprojektu (1ogo a
informace o projektu |ze získat na www.zivykraj.cz). od podpisu smlouvy po dobu realizacę
pľojektu umístípříjemce na webových stľánkách, pokud je mźt zŕízeny,aktivní odkaz www'kkarlovarsky 'czawww'zivy\<raj.cz. Návrh způsobu propagace předloží příjemce poskýovateli do 10
kalendářních dnů od podpisu smlouvy k odsouhlasení (souěasně si vyzvedne tiskové materiály
poskýovatele k distľibuci). Pľopagaci poskytovatele je příjemce povinen doložit při závěrečném
finaněním vypořádání dotace (např. audio/video záznam, fotograťte, mateľiály). Příjemce odpovídá
za správnost loga poskýovatele, pokud je uvedeno na propagaěních mateľiálech (pľavidla pro užití
loga poskytovatele viz www'kr-karlovarsky.cz, odkaz Karlovarský k aj - Poskytování symbolů
a záňtit) a loga pľojektu ,,Żivy kraj" viz www.zivykr aj.cz zttložka Touľism pľofessionals.
10. Nevyčerpané finanění prostředky dotaceje příjemce povinen vrátit nejpozději do termínu předložení
závěreěného finančníhovypořádání dotacę uvedeného v ěl. tV. odst. 6, a to formou bezhotovostního

převodu na úěet poskýovatele uvedený výše. Platba bude opatřena vaľiabilním symbolem

uvedenýmvodst.2č,l.L

je ľovněž povinen vľátit poskýnuté ťlnančnípľostředky na úěet uvedený v odst. l0
tohotočlánku, jestliže odpadne úěel, na kteý je dotace poskytována, a to do l0 pracovních dnů
ode dne, kdy se příjemce o této skuteěnosti dozyí. Platba bude opatřena vaľiabilním symbolem
uvedeným v odst. 2 č:l. IL

11. Příjemce

12. Před vrácením nevyěerpaných finančníchprostředkli zpět na úěet poskytovatele je příjemce
o této skuteěnosti povinen informovat administrující odbor prostřednictvím avíza, kteľéje přílohou
foľmuláře finančnívypořádání dotace.

je povinen

průběžně informovat poskýovatelę o všech změnách, které by mohly
při vymáhánízadrtenýchnebo neoprávněně použidch prostředkli dotace zhoršitjeho pozici věřitele
nebo dobýnost jeho pohledávky.

13. Příjemce

14. Příjemce je zejména povinen oznátmit poskytovateli do l0 pľacovních dnů ode dne, kdy došlo
k události, skuteěnosti, které mají nebo mohou mit za následek příjemcův zánik, transformaci,
sloučeníěi splynutí s jiným subjektem' zrušení pľávnické osoby s likvidací, zahź|eni insolvenčního
ŕízení,změnu statutáľního orgánu příjemce, změnu vlastnického vztahu příjemce k věci, na niŽ se
dotace poskytuje, apod.
15.

V případě, že nastanou skuteěnosti uvedęné v předchozím odstavci, je příjemce povinen zajistit
připřeměně pľávnické osoby nebo jejího zrušení, aby prźxa a povinnosti zę smlouvy přešly
na nástupnickou pľávnickou osobu nebo podat návrh na ukončenísmlouvy. V případě zrušení
pľávnické osoby s likvidací provede příjemce finančnívypořádání poskýnuté dotace obdobně
dle odst. 6 článku [V. smlouvy, a to ke dní likvidace'

16. Je_li příjemce veřejným zadavatęlem nebo splní příjemce definici zadavatele podle zákona
ě. 134/Ż0l6 Sb., o zadávání veřejných zakźnek, ve znění pozdějších předpisů, je povinen postupovat
při výběru dodavatele podle tohoto zétkona'
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17. Je-li příjemce plátcem daně zpřidané hodnoĘ, a pokud má u zdanitelných plnění přijaĺých
v souvislosti s ťlnancováním daného projektu nárok na uplatnění odpoětu daně zpřidané hodnoty
v plné výši, kľácený nebo v poměľné výši, nemůžeuplatnit v zźlvěreěnémvyúčtovánítuto výši
náľoku na odpočet daně z přidané hodnotyjako uznatelný výdajlnźklad'
18. Příjemce je povinen hradit náklady, které uplatňuje z dotace' pouze z bankovního úětu příjemce,
kteýje uveden v záhlaví smlouvy, popÍ' zpeněžníhotovosti převedené ztohoto bankovního účtu
do pokladny příjemce. Uhrada nákladů z jiného bankovního úětu neŽ z tlětu příjemce,

kteý je uveden v zźlhlavísmlouvy, je přípustná pouze v případě, kdy byly finanění prostředky
dotace ěi jejich část bezhotovostně převedeny na bankovní účet,ze kterého byla úhľada nákladů
uskuteěněna. Příjemce je povinen doložit převod finančních pľostředků mezi bankovními úěty.

1.

2

3.

4.

1.

2.

článek V.
Kontľolníustanovení

Příslušnéoľgány poskýovatele jsou oprávněny zejména v souladu se zákonem č,. 320/200l sb.,
o finančníkontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů (zźlkon o finanění kontrole),
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č,.25512012 Sb', o kontľole (kontrolní řád),
ve znění pozdějšíchpředpisů a dalšímiplatnými pľávními předpisy kontrolovat dodľŽení podmínek,
zanichž' byla dotace poskýnuta, věetně podmínek vypl;ývajícíchze smlouvy' a příjemce je povinen
tuto kontrolu stľpět'

Příjemce je povinen v průběhu trvání smlouvy, i po skončení riěinnosti smlouvy, vytvářet
podmínky k pľovádění kontľoly a umoŽnit kontľolu čerpánía využitídotace. V této souvislostije
příjemce povinen zejménaumožnit kontľolním orgánům nahlédnout do účetníevidence azáznamtl
o pľojektu, v případě' žeje povinen úěetníevidenci Vést, popř. vstupovat do souvisejících pľostor.
Příjemce je povinen umožnit výkon kontroly dle odst' 1 tohoto článku, poskýnout potřebnou
souěinnost všem osobám opľávněným k provádění kontľoly. Příjemce je povinen předložit
kontrolním orgánům poskýovatele kdykoliv na vyžádání k nahlédnutí veškeréúčetnízáznamy
vztahující se k úěelu dotace a předmětu smlouvy, umožnit kontrolu souvisejících skutečností (dále
jen ,,podklady") a strpět i předložení veškeých úěetníchzáznamů, které nemaj í pŕimý vztah
k předmětu smlouvy (např. v případě nepřímých spoleěných nákladů); v odůvodněných případech
umožnit kontľolním oľgánům zajištění oľiginálních účetníchzáznamű vě. podkladů'
Příjemce je povinen na žádost poskytovatele písemně poskytnout doplňujícíinformace, případně
doložit dalšídokumenty, souvisejícís plněním úěelu poskytnuté dotace.
Příjemce je v rámci výkonu kontrolní ěinnosti dle odst.

l

tohoto článku povinen umožnit kontrolu

a předloŽit kontľolním orgánům poskýovatele k nahlédnutí veškeré průkazné ričetnízźĺznamy
týkajícísę daného úěelu a poskýnuté dotace.
Clánek VI.
Důsledky porušenípovinností příjemce
V případě' že příjemce nesplní některou ze svých povinností stanovených v odst. 3,4,8,9, 12,13,
14, 15, l8 čl.tV., popř. poľušíjinou povinnost nepeněžitépovahy vypl;ývajícíztéto smlouvy,
nespoěívajícívšak v neopľávněném pouŽití prostředků dle odst. 2 tohoto článku' považuje se toto
jednání za porušení rozpoětové kźnně ve smyslu ustanovení s 22 RPÚR. Příjemce je v tomto
případě povinen provést v souladu s ustanovením $ 22 RPÚR odvod za porušení rozpoětovékźtzně
ve výši 5 % (slovy: pět pľocent) poskytnuĘých ťrnančníchprostředků, dle této smlouvy, do rozpočtu
poskýovatele.

V případě'

Že příjemce neprokáže způsobem stanoveným v čl. IV. odst. 6, 7, 16 poużitífinančních
prostředků v souladu s ěl. IV. odst' 2,5' popř. pouŽije poskýnuté pľostředky, případně jejich ěást,
k jinému úěelu, než, je uvedeno v článku II. odst. 2 této smlouvy, povaŽují se tyto prostředky,
případně jejich ěást, za prostředky neoprávněně použitéve smyslu ustanovení $ 22 RPÚR. Příjemce
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-r
je

v tomto případě povinen pľovéstv souladu s ustanoven
rozpoětové ktnně do rozpoětu poskýovatele.

ím $ 2Ż npÚn odvod

za poľušení

3.

Vpřípadě, že přdemce nesplní někteľou ze svých povinností stanovených včl' IV. odst' 10, 11
tétäsm,louvy' iovaŽuje se tbto jednání zazadrźeni finaněních prostředků ve smyslu ustanovení $
22 RPUR. Příjemce je v tomto pĺĺpadcpovinen provést v souladu s ustanoven ím $ Ż2 npÚn odvod
za poľušenírozpočtovékázné do rozpoětu poskýovatele'

4,

Veškeré platby v důsledku poľušenípovinností příjemce pľovede příjemce foľmoubezhotovostního

převodu'nu úě"t poskýovatele čísloŻ7-562280026710100 a opatří je variabilním symbolem
uvedeným v odst. 2 ěl.il. a písemně infoľmuje poskýovatele o vrácęní finančních prostředků na
jeho účet.

čl. vn.

1.

Ukončenísmlouvy
písemné
dohody smluvních stran nebo výpovědí.
Smlouvu lze ukoněit na základě

Ż.

Kteľákoli smluvní stľana je opľávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udénídůvodu.
Výpovědní lhůta činíl měsíc azaěínábéżetLdnem následujícím po dni doľuěení výpovědi dľuhé
smiuvní straně' V případě pochybností se má zato, źe výpověd' byla doľuěena 5. pracovním dnem
od jejího odeslání. Ve výpovědní lhůtě můŽe poskýovatel zastavit poskýnutí dotace.

3.

V případě ukončenísmlouvy dle výše uvedených odstavců tohoto ělánku, je příjemce povinen
próvést ťlnaněnívypořádání poskýnuté dotace obdobně podle odst' 6 ělánku [V. smlouvy'
a to ke

1.

dni ukoněęní smlouvy.

článek VIII.
Veřejná podpoľa

Podpora poskýnutá dle smlouvy byla smluvními stranami vyhodnocena jako opatření nezak|ádajíci
veřejnou podpoľu podle ěl. 107 odst. l Smlouvy o fungování evľopské unie (dříve ěl' 87 odst. l
Smlouvy o za|oźeni Evropského spoleěenství), když však příjemce qýslovně beľe na vědomí, Že
kompetentním orgánem k posouzení slučitelnosti poskýnuté podpory se společným trhem
v případě, že by se jednalo o veřejnou podporu, je toliko Komise (ES). Komise (ES) je oprávněna
ulôzit príjemci podpory navrácení veřejné podpory, spolu s příslušným úrokem. Příjemce podpoľy
podpisem této smlouvy stvrzuje, źeby| s touto skuteěností seznámen.

Ż. Příjemce podpory

dle této smlouvy se zavazuje vľátit poskýovateli bez zbytečného odkladu
poikynutou podpoľu věetně úľokůpodle Nařízení komise v případě, že se jeho pľohlášení

v předchozím odśtavci uvedené prokáżejako nepravdivé, ěi pokud Komise (ES) ľozhodne podle
přimo aplikovatelného pľávního předpisul bud'o vľácení podpory, prozatímním navrtrcęní podpory
nebo o pozastavení podpory.

článek IX.

1.

2.

Závérečná ustanovení
Na poskýnutí dotace není právní nárok. V případě dlouhodobých činnostínebo opakovaných akcí
nevżniká uzavřením smlouvy automatický nárok na poskýnutí dotace v následujících letech.
Příjemce je povinen bezzb5ĺteěného pľodlení písemně infoľmovat administrující odboľ o jakékoliv
zmině u iiaä3ĺ"t'uvedenýcň v této smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které mají
nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle smlouvy.

l NařízeníRady (ES) č.65911999

ze dne22.bŕema

1999, kteqým se stanoví pľováděcí pravidla k článku 93

Smlouvy o ES
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3.

jinak, řídíse vztahy dle smlouvy
Pokud smlouva či zvláštní obecně zźtvazný předpis nestanoví
ve znění pozdějších předpisů
řád,
správní
příslušnými ustanoveními zákonů ě. 500/2d04 Śb.,
tgĺžoĺzSb., oběanský zákonik, ve znění pozdějších předpisri.

iĺ.

ś
o
É,

Y

znichż3 obdľžíposkytovatel a 1 příjemce'

4.

Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních,

5.

zveřejnění v registru
Smlouva nabyvźtplatnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnostidnem
někteých sml.uy'
úěinnosti
podmínkách
smluv dle zákona ě' 3Ąoĺ2ośsb., o zvláštních
předpisů'
pozdějších
znění
ve
uveřejňování těchto smluv a o registľu smluv (zźlkoĺo'"gi.t.u smluv),
Kontakt
poskýovatel'
provede
Smluvní stľany se áohodly, že uíeřejnění smiouvy v registľu smluv
příjemce'
je uveden v zéĺhlravismlouvy u
na doruěení ožnámenío vkladu smluvním pľotistianám

6.

zůstává platnost
V případě, že se některá ustanovení smlouvy stanou neplatnými nebo neúěinnými,

7.

o poskýnutí dotace auzavŕeniveřejnopľávní sml9uvy rozhodla v souladu s ustanovením $
Rada
zbĺ'm. a) zźtkonaě.I2g/20Oo Sb.' o krajích (krajské_zÍizeni), ve znění pozdějších předpisů,
kaje usnesením ě. RK 442ĺ04ĺ19 ze dne 08. 04. 2019.
räľlovarśkého

se zavazují nahľadit takto
a úěinnosti ostatních ustanovení smlouvy zachována. Smluvní strany
jejich povaze nejbližšímis přihlédnutím k vůli
nep1atná nebo neúěinná ustanovení ustanoveními
smluvních stran dle předmětu smlouvy'
59 odst'
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