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vEREJNoPRÁVNÍ SMLoUvA
o poskýnutí dotace zrozpočtu Kaľlovarského kľaje
na realizaci projektu
,,Zvládnu to sám"

kteľou nížeuvedené dne, měsíce a ľoku uzavřely:

Kaľlovaľský kĘ
Sídlo:

IČo:

DIČ:
Zastoupený:

Bankovní spojení:
Císlo účtu:

Zźnodní353i88' 360 06 Kaľlovy Vary
70891 168

c27089n68
Ing' Jaroslav Bradáč, člen Rady Karlovarského kraje

(dále jen,,poskytovatel")
a

Základní škola Ostľov, p říspěvková o ľganizace
Sídlo:
Krušnohoľská3o4,363

IČo:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Císlo účtu:

70839000

0l

ostrov

Mgr. Pavlína Zapletalová. ředitelka

(dále jen ,,příjemce")

Clánek I.
obecné ustanovení
Ve smyslu zźtkona č,. 12912000 Sb., o kľajích (kľajské zÍízení),ve znění pozdějších předpisů a zákona
č). 250/Ż000 Sb., o rozpoětových pravidlech územníchrozpočtů, ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen
,,zźlkon o ľozpoětoých pravidlech územníchrozpočtů") poskýuje poskyovátel piíjemci dotaci-na
úěel uvedený v čl. II. této smlouvy.

článek II.
Výše dotace a její rĺčel

Poskýovatel se touto smlouvou zavazuje poskýnout příjemci dotaci ve vyši 7s7.05l,2g Kč (slovy:
sedmsetpadesátsedmtisíc padesátjedna korun ěeských a dvacetdevět haléřů), a b investičnídotaci ve
výši ó09.909,53 Kč (slovy: šestsetdevěttisíc devětsetdevět korun českých a padesáttři haléřů)na
úhradu způsobilých výdajů, investičnídotaci ve výši 146'899,76 Kč (slovy: stočýřicetšesttisíc
osmsetdevadesátdevět korun českých a sedmdesátšest haléřů) na úhľadu nezpůsobilých qýdajů
a neinvestiční dotaci ve výši 242 Kč (slovy: dvěstěčtyřicetdva koľun eesĹ17ch1 na úlrľađu
způsobilých výdajů realizač,nífáze pľojektu ,,Zvládnu to sám'. (dále také ,,pro;ókt.; nebo
,,akce.,)
financovaného v rámci Integľovaného regionálního operačního progľamu
1äaló jen ,,progľam.,).
Příjemce tuto dotaci přijímá.

článelĺIII.
Způsob posĘtnutí dotace
Dotace bude příjemci poskýnuta jednorázově do 2l kalendářních dnů po uzavřenítéto smlouvy, ato
formou bezhotovostního převodu na bankovní účetpříjemce uveáený v zźthlavítéto sńlouvy
(investiční dotace: vaľiabilní symbol:
specifický symbol:
, neinvestiění dotacó:
variabilní symbol:
specifický symbol:
.
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Clánek IV.
Základní povinnosti p říj emce
Příjemce je povinen poużítdotaci maximálně hospodáľným způsobem a výhradně k účelu
uvedenému v čl. II. této smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskýnout jiným právnickým nebo
poskýnuty.
Ęzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s realizací akce, na kteľou byly
!t
Poskytnuté finančníprostředky nelze použit na jiné účely.

2'

Účetní operace souvisejícís projektem musí bý odděleně identifikovatelné od ostatních účetních
operací s projektem nesouvisejících. Příjemce je povinen vést oddělenou evidenci s vazbou ke
konkrétnímu projektu. To znamená, že projekt musí být účtovánodděleně od ostatních aktivit
příjemce (např. na zvláštním účetnímstředisku).

'

Příjemce je povinen (po ukončeníprojektu, pokud projekt nebyl ľealizován nebo do dne ukončení
smIouvy v případě čl. VII.) bez zbyteéného odkladu pľovést a předložit odboru školství,m|ádeźę

3

a těloqýchovy Krajského úřadu Kaľlovarského kraje (dále jen ,,příslušný odbor") závéreč,né
vyúčtovánídotace' Příjemce při vyúčtovánídotace předloží kopie a k nahlédnutí téż'originály
veškeých ričetníchdokladů (např. faktury a bankovní výpisy), které se k pouŽití poskýnuté
dotace vztahují a prokazují skuteěné náklady, které příjemce na realizaci projektu vynaložil.
originály účetníchdokladů budou opatřeny razítkem příslušnéhoodboru a podpisem k tomu
oprávněné osoby. Zálohová faktura se nepovaŽuje za podklad k závěľečnémuvyúčtování.

4.

Nevyčeľpanéfinančnípľostředky je příjemce povinen vľátit do 30 dnů po skončeníprojektu
formou bezhotovostního převodu na účetposkýovatele č,.
investiění dotace: vaľiabilnísymbol:
neinvestiění dotace: vaľiabilnísymbol:

5.

specifický symbol:
specifický symbol:

Přijemce je rovněŽ povinen vľátit poskytnuté finanění prostředky na úěet poskytovatele uvedený
v záh|aví smlouvy, jestliŽe zanikne účel,na kteý je dotace poskytována, a to do l5 dnů ode dne'
kdy se příjemce o této skutečnosti dozví.

Pokud nebudou při kontrole závěľečnéhovyúčtováníŘĺdĺcĺmorgánem projektu uznány celkové
uznatelné náklady v plné výši a dojde-li v důsledku přepoětu k jejich snížení'pak je příjemce
povinen poskýovateli vrátit částku odpovídajícíľozdílucelkových odhadovaných způsobilých
nákladů a celkoých uznaných nákladů formou bezlrotovostního převodu na účetposkyovatele
č,'
investiění dotace: variabilní symbol:
specifický symbol:
neinvestičnídotace: variabilní symbol:
specifický symbol:

6.

Spolu s vyúčtovánímdotace je příjemce povinen předložit příslušnémuodboru vyhodnocení
pouŽití dotace. Nedílnou součástívyúětovánídotace je závěreěná zpráva s popisem realizace
a zhodnocením projektu (dosažené a nedosaženécíle).

7.

Příjemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem, Žę obdrźel dotaci (např. na webových
stránkách, pokud je má zŕízeny, na propagačních, informačníchmateriálech, pokud je vydźtvźt
k projektu, na kteqý se dotace poskytuje, apod.). V případě pouŽití loga poskytovatele odpovídá
přijemce za spľávnost použitíloga. Pravidla pľo uŽití loga poskytovatele viz www.krkarlovarsky.cz, odkaz Karlovarský kaj - Poskytování symbolů a záštit.

V

Clánek V.
Ustanovení o kontľole

souladu se zákonem č,. Ż55ĺŻ01ŻSb', o kontrole (kontľolní řád), ve znění pozdějších předpisů je
poskytovatel dotace oprávněn kontrolovat dodľŽení podmínek, za kteých byla dotace poskýnuta.

Tuto kontľolu vykonávají pověření zaměstnanci a členovépříslušných kontľolních orgánů
poskýovatele.
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Příjemce je povinen v rámci výkonu kontľolníěinnosti dle odst' 1 tohoto článku předložit
kontrolním orgánům poskýovatele k nahlédnutíoriginály všech ričetníchdokladů ýkajícíchse

dané akce.

Clánek VI.
Důsledky porušenípovinností příjemce

Ę

Jestliže příjemce, kteý je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje, nesplní některou ze svých
povinností stanovených v ěl. IV', povaŽuje se toto jednání za porušení rozpočtovékázně ve smyslu
ustanovení $ 28 zákona o rozpočtoqých pravidlech územníchrozpočtů.

2.

V případě ukoněení smlouvy dle čl' VII. provede příjemce odvod do rozpočtu poskytovatele ve
výši stanovené poskýovatelem.

3.

Veškeľéplatby jako důsledky poľušenízávazkü provede příjemce foľmou bezhotovostního
převodu na účetposkýovatele č,

l.

CI. VII.
Ukončenísmlouvy
Smlouvu lze zrušit na základě písemnédohody smluvních stran nebo qýpovědí

Ż. Kterákoli

smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí30 kalendářních dní a poěíná běżet 1' dnem následujícím po dni doľučení
výpovědi druhé smluvní stľaně. V případě pochybností se má za to, źe výpověd' byla doľučena
5. dnem od jejího odeslání.

čHnek VIII.

Zűvěrečná ustanovení

1.

Příjemce je povinen bez zbyteć,ného pľodlení písemně informovat příslušný odbor 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, a to nejpozději do 10
pľacovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

2.

Tato smlouva můžeb1it měněna nebo doplněna jen formou písemných vzestupně číslovaných
dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

3.

Příjemce dále pľohlašuje,Žeje si vědom následků vzniklých uvedením nepľavdiých údajů,které
by vedly k neoprávněnému čerpánídotace.

4.

Pokud tato smlouva či zvláštníobecně zźxazný právní předpis nestanoví jinak, řídíse vztahy dle
této smlouvy příslušnými ustanoveními zákona č,. 50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů a č:. 89l20l2 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

5.

Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnostidnem
uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340lŻ0l5 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)' ve znění
pozdějšíchpředpisů. Sm|ouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž' poskýovatel obdľží
dva a příjemce jeden.

6.

obě smluvní strany pľohlašují,Že smlouva byla sepsána nazákladé pľavdivých údajů,podle jejich
svobodné aváŹné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

7. o

poskytnutí dotace a uzavÍení veřejnoprávní smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Karlovaľského
kraje usnesením č. ZK |10l04ll9 ze dne Ż5.4.2019.
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8.

Poskýovatel a přiiemce se dohodli, že uveřejnění smlouvy v registľu smluv pľovede poskytovatel,
kontakt na doruěení oznźtmeni o vkladu smluvní pľotistraně: sm4tddw (identiťr_kátoi datové
schránky přijemce).
Karlovy Vary dne

.1l

:9!'

li]n

ostrov dne

....ff,t.:.{.,

ĺ7

přijemce

ZáktadnÍ škola ostrov
příspěv ková organizacr

Krušnohoľsld 304

Za správnost:

3ó3

OlostÍov

lČo: z0g39000
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