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Veřejnopľávní smlouva o poskytnutí návľatné Íinanční výpomoci

na předfinancování realizace projektu ,,Zvládnu to sám"

kterou níže uvedené strany dne, měsíce a ľoku uzavřely: ą

a

Kaľlovaľský kraj
Sídlo:
lČo:
DIČ:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Císlo úětu:

Ztoho:
způsobilé výdaje projektu činí
nezpůsobilé výdaje projektu činí
poskýnuto na přípravu

Ztłvodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
70891 168
c270891168
Ing. Jaľoslav Bradáě, člen Rady Kaľlovarského kraje

(dále jen,,poskytovatel")

Zál<ladní š kola Ostľov, příspěvková o ľganizace
Sídlo: Krušnohorská'304,363 01 ostrov
IČo: 70839000
Zastoupený: Mgr. Pavlína Zapletalová, ředitelka
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
(dá|e jen,,příjemce")

Clánek I.
Obecné ustanovení

Ve smyslu zákona č,. lŻ9l2000 Sb., o krajích (kľajské zŕízeni), ve znění pozdějších předpisů a zákona
ě. Ż50/2000 Sb., o ľozpočtových pravid|ech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,zákon o rozpočtových pravidlech územních ľozpočtů") poskytuje poskýovatel příjemci návratnou
finanění výpomoc na účeluvedený v ěl. II. této smlouvy.

Clánek tI.
Výše návratné Íinanční výpomoci a její účel

Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci návratnou finanční ýpomoc (dále jen ,,výpomoc")
zrozpoćtu poskýovatele celkem ve vyši 5.49l.363,74 Kě (slovy: pětmilionů
ěĘřistadevadesátjednatisíc třistašedesáttři korun ěeských a sedmdesátětyři haléřů), a to na investiční
výdaje ve ýši 5.489.l85,74 Kč (slovy: pětmilionů čýřistaosmdesátdevěttisíc stoosmdesátpět korun
českých a sedmdesátčýři haléřů) a neinvestiční výdaje ve ýši Ż.|78 Kč, (slovy: dvatisíce
stosedmdesátosm koľun českých) ľealizační faze projektu ,,Zvládnu to sám" (dále také ,,projekt" nebo
,,akce") financovaného v rámci Integrovaného ľegionálního opeľaěního programu. Realizač,ní fáze
zahrnuje vęškeľé ýdaje související s realizací projektu. Příjemce tuto ýpomoc přijímá.

Výdaje projektujsou schváleny v následující stľuktuře:
Výdaje projektu celkem 6.Ż48.415,03 Kě

6.10l.515,27 Kč,
146.899,76 Kč,

0Kě

výše výpomoci předfinancování 90 %;o ze způsobilých výdajů projektu 5.49l.363,74 Kč,
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článek III.
Způsob poskytnutí výpomoci

Výpomoc bude poskytnuta dle požadavků příjemce předkládaných odboru školství' mládeźe
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kľaje (dále jen ,,příslušný odbor"), s přihlédnutím
k aktuálním potřebám pro zdárné financování realizaění fáze celého projektu, a to bezhotovostním
převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy. !

Ż' Bude-li př[jemci poskýnuta výpomoc dle předchozího odstavce tohoto článku z úvěľu' kteý
poskýovatel čeľpá na zźtkladě Smlouvy o úvěru uzavřené dne ŻŻ. 9.2016 mezi poskytovatelem
a Komerční bankou, a.s.' (přijetí úvěru a uzavŕení Sm|ouvy o úvěru bylo schváleno usnesením
Zastupitelswa Karlovarského kraje č,' ZK 389l09l16 ze dne 8' 9. 2016), je podmínkou poskýnutí
výpomoci' že příjemce doloží poskytovateli veškeľé dokumený specifikované v článku 8. výše
specifikované Smlouvy o úvěru, tj' zejrnéna:

a) smlouvu o poskytnutí dotace či rozhodnutí příslušného orgánu o poskýnutí dotace na
každý jednotlivý pľojekt,

b) stavební ěijiná povolení, kterájsou nezbytnápľo realizaci projektu dle právních předpisů,
c) smlouvu o dílo mezi příjemcem a dodavatelem nebo závaznou objednávku příjemce

s vyěíslením celkové ceny příslušnélro projektu a způsobu jeho financování'
d) Seznam výdajů dle rozpočtu a haľmonogramu pľojektu,
e) další dokumený dle požadavků poskýovatele vyplývajících se slrora citované Smlouvy

o úvěru.

Clánek IV.
Navľácení ýpomoci

Příjemce je povinen výpomoc splatit nejpozději do 30 dnů po obdržení finančních pľostředků
z opeľaěního programu za realizaci projektu na ričet poskytovatele uvedený v záthlaví smlouvy,
investiční výdaje - variabilní symbol specifický symbo| neinvestiění ýdaje -
variabilní symbol  specifický symbol 

2. Příjemce je povinen qýpomoc splatit vplné výši nejpozději do 3l. 12' 2020. Zpűsob splacení
výpomoci je specifikován přechozím odstavcem tohoto ělánku. Teľmín specifikovaný předchozí
větou se povaŽuje za prodlouŹený o 6 měsíců v případě, že je splacení výpomoci vyloučeno
objektivními okolnostmi, ľesp. probíhající kontrolou způsobilosti výdajů. Tuto skutečnost je však
příjemce povinen poskýovateli písemně (postačí e-mailem) doloŽit, event. opakovaně doložit, ve
lhůtě nejméně l0 kalendářních dnů před uplynutím termínu stanoveného tímto odstavcem, a to jak
odboľu fi nančn ímu, tak příslušn ému zŕizov atel skému odboru poskýovatele'

článeIĺ v.
ZátkJadní povinnosti p říj emce

1. Příjemce je povinen použít výpomoc maximálně hospodáľným způsobem a výhľadně k účelu
uvedenému v čl. II. této smlouvy. Výpomoc nesmí být poskytnuta jiným právnickým nebo
fyzickým osobám, pokud nejde o lihľady spojené s realizací akce, na kterou byla poskýnuta.
Poskytnutou qýpomoc nelze použít na jiné účely. Poskytnutou ýpomoc nelze pouŹít na jiné
účely' než které stanoví platná pľavidla Integrovaného regionálního operačního pľogramu.

Ż. Účetní operace související s projektem musí byt odděleně identifikovatelné od ostatních účetních
operací s projektem nesouvisejících. Příjemce je povinen vést oddělenou evidenci s vazbou ke
konkľétnímu pľojektu. To znamená, Že pľojekt musí b;.it účtován odděleně od ostatních aktivit
příjemce (např. na zvláštním účetním středisku).

3' Příjemce je povinen provést a předložit příslušnému odboru vyúčtování a vyhodnocení splnění
účelu poskýnuté qýpomoci na realizaci akce, a to nejpozději do 30 dnů po finančním ukončení
pľojektu, ľesp. do dne ukoněení smlouvy v případě čl. IX. Vyúčtování bude obsahovat potvrzení
pravdivosti a správnosti' Při vyúčtování předloží příjemce kopie veškeých potřebných dokladů
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prokazující skutečně pľovedené práce ajejich úhradu. Zálohová faktura se nepovaŽuje za doklad
k závěľečnému vyúčtování.

4. Příjemce je povinen vrátit poskýnuté finanční pľostředky na úěet poskýovatele uvedený v záhlaví
smlouvy, investiční ýdaje - variabilní symbol  specifický symbol  neinvestiční
výdaje - variabilní symbol  specifický symbol  jestliže zanikĺi'e účel' na kteý
byla vypomoc poskytnuta,ato do l5 dnů ode dne, kdy se o této skuteěnosti dozví.

5. Příjemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem, Źe obdrżel výpomoc (např. na webových
stľánkách, pokud je má zŕízeny, na propagaěních, informačních mateľiálech' pokud je vydává
k pľojektu, na kteý se výpomoc poskytuje, apod'). V případě pouŽití loga poskytovatele odpovídá
příjemce za spľávnost poużití loga' Pľavidla pľo uŽití loga poskytovatele viz www.kr-
karlovarsky'cz, odkaz Karlovarský kraj _ Poskytování symbolů a záštit.

Clánek VI.
Ustanovení o kontľole

1 . V souladu se zákonem č. Ż55lŻ0l2 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů je
poskytovatel ýpomoci oprávněn kontrolovat dodľžení podmínek, za kteýcl"l byla výpomoc
poskýnuta. Tuto kontrolu vykonávají pověření zaměstnanci a č|enové příslušných kontrolních
orgánů poskytovatele.

Ż. Příjemce je povinen v rámci výkonu kontrolní ěinnosti dle odst' l tohoto článku poskýnout
součinnost, zejména předložit kontrolním orgánům poskýovatele k nahlédnutí originály všech
ťrčetních dokladů ýkajících se dané akce.

Clánek VII.
Důsledky porušení povinností příjemcem

l. JestliŽe příjemce nesplní některou ze sqých povinností stanovených věl. IV a čl. V., povaŽuje se
toto jednání za porušení rozpoětové kázné ve smyslu ustanovení $ 28 zákona o rozpočtoqých
pravidlech územních rozpoětů.

Ż. V případě ukončení smlouvy dle čl. IX' provede příjemce odvod do rozpočtu kľaje ve výši
stanovené kľajem snížený o splátkyjiŽ uhrazené.

3. Veškeľé platby provede příjemce formou bezhotovostního převodu na účet kraje uvedený v zźhlaví
smlouvy.

článek VIII.
Řešení náhľady škody

Příjemce bere na vědomí, že pokud v ľámci realizaění fáze pľojektu v důsledku porušení jeho
povinností vznikne finanční škoda v podobě poskýovatelem dotace či kontrolním orgánem
vyměřených finaněních postihů, resp' sankcí, krácení dotace, neuznatelných ýdajů, atp. a nepodařĹli
se úhradu škody odvrátit' bude náhradu škody řádně vymáhat, a tojak v souladu s obecně závaznými,
tak i svými vnitřními právními předpisy pro řešení škodních případů.

článek Ix.
Ukončení smlouvy

1 . Smlouvu lze zrušit na ztlkladě písemné dohody smluvních stľan nebo vypovědí'

2. Kterákoli smluvní stľana je opľávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu'
Výpovědní lhůta činí 30 kalendářních dní a poěíná běŹet 1. dnem následujícím po dni doručení
výpovědi druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, Źe výpověd' byla doručena
5. dnem od jejího odeslání.
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článek X.
Závérećná ustanovení

Příjemce je povinen bez zbyteč,ného prodlení písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv
změně v údajích uvedených 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 l0
pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Ě

2. Tato smlouva můŽe b;it měněna nebo doplněna jen formou písemných vzestupně číslovaných
dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Příjemce dále prohlašuje,że sije vědom následků vzniklých uvedením nepravdivých údajů, které
by vedly k neoprávněnému čerpání výpomoci.

4' Pokud tato smlouva č,i zvláštní obecně závazný pľávní předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy dle
této smlouvy příslušnými ustanovenímizákona č.500/2004 Sb., správní řád' ve znění pozdějších
předpisů a č,. 89/201Ż Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

5. Tato smlouvanabývá platnosti podpisem opľávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem
uveřejnění v Registru smluv dle zákona č,. 34012015 Sb., o zvláštních podmínkách riěinnosti
někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o ľegistru smluv (zákon o ľegistru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichź poskýovatel obdrží
dva a příjemce jeden.

6' obě smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána nazźtkladě pravdiqých ridajů, podle jejich
svobodné avážné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

7 ' o poskynutí v'ýpomoci a uzavŕeni veřejnoprávní smlouvy o návľatné finanční ýpomoci rozhodlo
Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením ě' ZK 110/04/19 ze dne Ż5. 4. Ż019.

8. Poskýovatel a příjemce se dohodli, že uveřejnění smlouvy v registru smluv pľovede poskýovatel,
kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: sm4tddw (identifikátor datové
schránky příjemce).

Karlovy Vary dne ł'!.:'a...Żol1 Ostrov dne . /.L'.tr,..zotÍi

Za spľávnost:

pruemce

7akrađĺÍ škola Ostrov

íilrn*''*''" a ĺ;r 
131iĺace

'Kruśnľ' l' łr;j t a Jĺ,v'

3ó3 olC|stĺtlv^ (1)

ĺČo: zo8ggoou
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