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Evidenění číslo smlouvy: KK-
?P2/b43

vEŘEJNo PRÁvľÍ sľvĺ Lo UVA
o PoSKYTNUTÍ DoTACE ZRoZPoČľu KARLoVARSKÉHo KRAJE

(dále jen ,,smlouva,.) 
ä:ľ,.Jffiľ.!l1iKĺajaĘ Úřad

Smluvní strany: illlililullľul[lllilllllllllllillllllilllllllillillil

Ev. č': l{K- I
Karlovaľský kľaj
Adľesa sídla:
Identifikaění číslo:
DIČ:
Zastoupený:
Bankovní spojení:

Datová schránka:
Administrující odbor:

Závodni 353/88, 3ó0 06 Karlovy Vary _ Dvory
70891 168
c270891168

ělen rady

Komeľční banka' a.s.
ěís|oúět
Československá obchodní banka, a.s.
ěíslo účtu 
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu 
PPF banka, a.s.
číslo účtu 
siqbxt2
Životního pľostředí a zemědělství

Lisýpřĺl.: Došlo; ĺ7.5.20í9
číslo jednacĺ: e?a /ze /łs

a

(dále jen,,poskýovatel")

Lesní společnost Bečov, s.ľ.o.
Adresa sídla: 
Identifikaění číslo: 45356165
Právní forma: společnost s ruěením omezeným
Zastoupený: 
Registrace ve veřejném Ęstříku: Kľajslcý soud v Plzni, oddíl C, vloŽka l804
Bankovní spojení: Ceskoslovenská obchodní banka, a.s.

číslo úětu
E-mail: 
Je plátce DPH, nebude uplatňovat odpočet DPH.

(dále jen,,příjemce")



článek l.
Obecné ustanovení

1. V souladu se zákony č,' 12912000 Sb., o krajích (kľajské zÍízení), ve znění pozdějších předpisů,
ač:.25012000 Sb., orozpoětoých pľavidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
(dále také ,'RPÚR") a v souladu s Pľogramem pro poskytování dotací zľozpoč:tu kaľlovaľs[ého
kraje na podporu ochrany životního prostředí a environmentální ýchovy' vzdělání a osvěty (dále
jen ,'dotační program") poskýovatel poskýuje příjemci dotaci na úěel uvedený v článku
II. smlouvy a přfiemce tuto dotaci přijímá.

čhnek tr.
Výše dotace' její rúčel a rńdaje o dotaci

1. Poslqrtovatel poskyuje příjemci dotaci z rozpočtu poskýovatele v kalendářním roce, ve výši
a na úěel podle údajů uvedených v odstavci 2. tohoto ělánku. Výše dotace může b;ýt snížena
s ohledem na maximální přípustnou r^ýši podpory v ľežimu de minimis a to dle alĺÍuálního staw
v registru podpoľ de minimis v den podpisu smlouvy.

Ż, Úaa3e o dotaci:
Dotace se poskýuje v kalendářním roce: 2019
Dotace se posĘrtuje ve qýši: 58756,30 Kě

(Slovy: padesát osm tisíc sedm set padesát šest korun česĘch a třicet haléřů)
Dotace se posĘrtuje na úěel: űdrźba stromořadí - ýchovná a
opľavná opatření alejoých stromů, odstranění qýmladků a suchých větví, úprava pľůjezdového a
pruchozího profilu a dosadba chybějících stľomů ve stľomořadí v k.ú' HlinĘ a k'ú. Teplička
Platba dotace bude opatřena vaľiabilním symbolem:

Clánek trI.
Způsob posĘtnutí dotace

1. Dotace bude přijemci poukázźna jednorźnově do 2l kalendářních dnů od uzavření smlouvy,
a to foľmou bezhotovostního převodu na bankovní riěet příjemce uvedený qýše v smlouvě. Platba
bude opatřena variabilním symbolem uvedeným v odstavci 2. ěl. II.

2. Dotace je poskýována formou zźiohy s povinností následného vyúčtování.

článek IV.
Základní povinnosti příj emce

l. Příjemce je povinen řídit se Pravidly pro příjem a hodnoceni żádostí, poskýnutí a ťrnanční
vypořádání dotace zrczpoětu Kaľlovarského kľaje programu uvedeným v odst. l ěl. I schválenými
Radou Kaľlovarského kraje usnesením č:ís|o l47lll2ll8 ze dne 17. 12.2018, zveřejněnými na
úřední desce poskytovatele a touto smlouvou.

2. Příjemce je povinen pouŽít posĘrtnuté finanění prostředĘ maximálně hospodárným způsobem.
Příjemce je povinen použít posĘrtnuté finanční prostředky výhradně k úěelu uvedenému v ělánku
II. smlouvy a v souladu se specifikací uvedenou v předchozím odstavci tohoto článku. Příjemce Ęrto
prostředky nesmí poskýnout jiným právnicĘm nebo ýzicĘm osobám (pokud nejde o úhľady
spojené s realizací úěelu, na kteý byly poskytnuĘ)' Dále příjemce t5rto pľostředky nesmí použít
na dary' pohoštění, mzdy pľacovníků nebo funkcionářů příjemce či příjemce samotného, penále,
úroĘ z úvěrů, náhľady škod, pojistné, pokuĘ' úhrady dluhu apod'

3. Přijemce je povinen vyčerpat poskýnuté finanění prostředky nejpozději do dne předložení
závěrečného ťlnančního vypořádaní dotace.

4. Pokud příjemce vede úěetnictví nebo daňovou evidenci musí bý účetní operace související
s posĘrtnutou dotací odděleně identifikovatelné od ostatních úěetních operací v úěetnictví
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nebo daňové evidenci příjemce. To znamená, źe űěetní operace související s dotací musí
bý úětovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (např. na zvláštním úěetním středisku).

5. Příjemce je dále povinen použít finanění pľostředky na účel dotace uvedený v čl. II odstavci 2.

6. Dotace podléhá finančnímu vypořádání. Příjemce je povinen provést a předložit administrujícímu
odboru prostřednictvím podatelny poskýovatele závěrečné íinanční vypořádánÍ dotace
na předepsaném foľmuláři, kteľé příjemce opatří sým podpisem, a to nejpozději do 22.1l .2019
resp. do dne ukončení smlouvy v případě čl. VII (ľozhodující je datum doruěení finančního
vypořádání dotace na podatelnu poskýovatele). Formulář finanění vypořádání dotace je přílohou
vyhlášení dotačního progľamu nebo infoľmací o individuálních dotacích aje zveřejněn na internetu
posĘrtovatele v sekci Dotace

7. Příjemce je povinen spoleěně s finančním vypořádáním dotace předložit kopĺe veškerých dokladů
vztahujících se k posĘrtnuté dotaci. Ke každému dokladu musí bý přiložen doklad o jeho úhľadě
(bankovní ýpis či pokladní doklad). Doklady, zejména faktury tj. úěet za pľovedenou pľáci
nebo zboži, kteľé bylo dodáno, musejí bý označeny identifikací dotace (zkráceným ĺázvęm dotace
apod.). Doklad o úhradě zźiohylđillč,í platby bez výčtování této záůohyldilěí platby nelze považovat
za doklad k závěľęčnému finaněnímu vypořádání dotace azauznatelný ýdaj.

8. Spolu s finaněním vypořádáním dotace je příjemce povinen předložit administľujícímu odboru
vyhodnocení použití posĘrtnuté dotacę s popisem rea|izace a zhodnocením realizovaných aktivit'

9, Příjemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem, źe na pľojekt (akci) obdrŽel dotaci
od poskýovatele, a to na weboých stránkách, pokud je mázÍízeny, na pľopagaěních, infoľmaěních
mateńálech, pokud je vydává k projektu, na pozvánkách, slovně prezentovat posĘrtovatele
v médiích a na tiskových konfeľencích pořádaných u příležitosti pľojektu' oficiálně poz:łat zástupce
poskýovatele na konání akce' distribuovat tiskové mateńály posĘrtovatele mezi hosty apod.
ľrĺjemce je povinen obdobným způsobem prezentovat pľojekt Karlovarského kĺaje ,,Żirý kraj", a to
viditelným umístěním loga pľojektu na pľopagaěních materiálech, dále viditeln;ým umístěním loga
na pódiu (případně v rámci videoprojekce) a při distribuci pľopagaěních materiálri projektu (logo a
informace o projektu |ze ziskat na www.zivylłaj.cz). od podpisu smlouvy po dobu rca|izace
projektu umístí příjemce na weboqých stránkách, pokud je má zÍizeny, aktivní odkaz www.kr-
karlovarsĘ.czawww.Zivyt'taj.cz.Návľh způsobu pľopagace předloŽí příjemce posĘrtovateli do 10

kalendářních dnů od podpisu smlouvy k odsouhlasení (současně si vyzvedne tiskové mateľiály
posĘrtovatele k distribuci). Pľopagaci poskýovatele je příjemce povinen doloŽit při závěrečném
finančním vypořádání dotace (např. audio/video záznam, fotogľafie, mateńály). Příjemce odpovídá
za správnost loga posĘrtovatele, pokud je uvedeno na propagaěních mateľiálech (pľaviđla pro užití
loga poskýovatele viz www.kľ-karlovarsĘ.cz, odkaz KarlovaľsĘ kraj _ PosĘtování symbolů
a zźśtit) a loga projektu ,,Żivy |<rai* viz www.zivy|łĺaj.cz zálotka Tourism professionals."

10. Nevyěerpané finanění prostředĘ dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději do teľmínu předložení
závěreěného finaněního vypořádání dotace uvedeného v ěl. IV' odst' 6, a to formou bezhotovostního
převodu na účet poskýovatele uvedený výše. Platba bude opatřena variabilním symbolem
uvedenýmvodst. Żěl.L

11. Příjemce je rovněž povinen vľátit poskytnuté finanční pľostředky na úěet uvedený v odst. l0
tohoto článku, jestliŽe odpadne účel, na kteý je dotace posĘrtována, a to do 10 pracovních dnů
ode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti domi. P|atba bude opatřena variabilním symbolem
uvedenýmvodst.2č)l.L

12. Před vľácením nevyčerpaných finaněních prostředků zpět na účet poskýovatele je příjemce
o této skutečnosti povinen informovat administrující odbor pľostřednictvim aviza, kteľé je přílohou
foľmuláře finanění vypořádání dotace.

Lu^. l l--'--'-- - ĺ-- ĺ-^_ĺ ̂ -'^-^1 --. ^- l Á ^+ ^ ^^/c+_^_l^'/D-^Ll^l l^ł
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13. Příjemce je povinen pľůběžně informovat posĘrtovatele o všech změnách, které by mohly
při vymáhánizadrźených nebo neopľávněně použiĘých pľostředků dotace zhoršitjeho pozici věřitele
nebo dobýnost jeho pohledávky.

14. Příjemce je zejména povinen oznźlmit poskýovateli do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo
k události, skuteěnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův záĺIk, transformaci,
sloučení či splynutí s jiným subjektem, zrušení právnické osoby s likvidací, zahájení insolveněního
ŕizení, změnu statutĺárního orgánu příjemce, změnu vlastnického vztahu přijemce k věci, na niž se
đotace poskýuje' apod.

15. V případě, že nastanou skutečnosti uvedené v předchozím odstavci, je příjemce povinen zajistit
při přeměně pľávnické osoby nebo jejího zrušení' aby pľáva a povinnosti ze smlouvy přeš|y
na nástupnickou pľávnickou osobu nebo podat návrh na ukončení smlouvy. V případě zrušení
právnické osoby s likvidací provede příjemce finanční vypořádání posĘltnuté dotace obdobně
dle odst. ó ělánku [V. smlouvy, a to ke dni likvidace.

1ó. Je-li přijemce veřejným zadavatelęm nebo splní příjemce definici zadavatele podle zĺkona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejnýchzakźnek, ve znění pozdějších předpisů, je povinen postupovat
při ýběľu dodavatele podle tohoto zźlkona.

17. Je-li příjemce plátcem dané zpřidané hodnoty, a pokud má u zdanitelných plnění přijadch
v souvislosti s financováním daného projektu nárok na uplatnění odpoětu daně zpřidané hodnoty
v plné ýši, krácený nebo v poměľné qýši' nemůže up|atnit v závěľečném vyúčtování tuto qýši
nároku na odpočet daně z přidané hodnotyjako uznatelný výdaj/náklad.

18. Příjemce je povinen hľadit náklady, které uplatňuje z dotace' pouze z bankovního úětu příjemce,
l<1eý je uveden v zéthlaví smlouvy, popř. z peněżní hotovosti převedené z tohoto bankovního úětu
do pokladny příjemce. Úhrada nákladů z jiného bankovního účtu než z účtu přijemce,
kteýjeuveden v záh|aví smlouvy, je přípustná pouze v případě, kdy před uskutečněním úhrady
nákladů byly peněžní pľostředĘ dotace čijejich část bezhotovostně převedeny na bankovní účet,
ze kterého byla úhľada nákladů uskutečněna. Příjemce je povinen doložit převod peněžních
pľostředků mezi bankovními účty.

Clánek V.
Kontľolní ustanovení

1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny zejména v souladu se zákonem ě. 32012001 sb.,
o finanční kontľole ve veřejné spľávě a o změně někteých zákonů (zźkon o finanění kontrole),
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č,.255lŻ0l2 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
ve znění pozdějších předpisů a dalšími platnými pľávními předpisy kontrolovat dodľžení podmínek,
zanichžbyla dotace poskýnuta, včetně podmínek vypl;ývajících ze sm|ouvy, a příjemce je povinen
tuto kontrolu strpět.

2. Příjemce je povinen v pruběhu trvání smlouvy' i po skončení účinnosti smlouvy, vytvářet
podmínky k provádění kontľoly a umožnit kontrolu ěerpání a vyuŹiti dotace' V této souvislosti je
příjemce povinen zejména umožnit kontrolním oľgánům nahlédnout do účetní evidence aztvnamil
o poskytované sluŽbě, v případě, že je povinen účetní evidenci vést, popř. vstupovat do
souvisejících pľostor. Příjemce je povinen umožnit ýkon kontroly dle odst. 1 tohoto článku'
poskýnout potřebnou součinnost všem osobám oprávněným k pľovádění kontroly. Příjemce je
povinen předložit kontrolním orgánům poskýovatele kdykoliv na vyżádáni k nahlédnutí veškeré
účetní záznamy vztahující se k účelu dotace a předmětu smlouvy, umožnit kontrolu souvisejících
skutečností (dále jen ,,podklady") a sĘět i předložení veškeqých účetních záznamű, které nemají
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přímý vztah k předmětu smlouvy (např' v případě nepřímých společných nákladů);
v odůvodněných případech umožnit kontrolním orgánům zajištění oľiginálních účetních ztnnamil
vě. podkladů.

3. Příjemce je povinen na žádost poskýovatele písemně posĘltnout doplňující infoľmace' případně
doložit další dokumenĘl, související s plněním úěelu poskynuté dotace.

4. Příjemce je v rámci výkonu kontrolní ěinnosti dle odst. l tohoto ělánku povinen umožnit kontľolu
a předložit kontrolním orgánům poskýovatele k nahlédnutí veškeré prukazné účetní ztnnamy

ýkající se daného účelu a posĘrtnuté dotace.

čtáneľ VI.
DůsledĘ poľušení povinností příjemce

1. V případě, že příjemce nesplní někteľou ze sých povinností stanovených v odst. 3, 4,8,9,12, 13,
14, 15, l8 čl.IV., popř. poruší jinou povinnost nepeněŽité povahy vypl;ývající ztéto smlouvy,
nespoěívající však v neoprávněném použití prostředků dle odst. 2 tohoto článku, povaŽuje se toto
jednání za poľušení rozpoětové kázně ve smyslu ustanovení $ 22 RPÚR. Příjemce je v tomto
případě povinen provést v souladu s ustanovením $ 22RPÚR odvod za porušení rozpočtové kázně
ve výši 5 % (slovy: pět pľocent) poskýnuqých finančních prostředků, dle této smlouvy, do rozpoětu
posĘrtovatele.

Ż. V případě' že příjemce neprokáže způsobem stanoveným v čl. tV. odst. l, 2, 5, 6, 7 , 16 pouźití
finaněních prostředků v souladu s čl. IV. odst. 2, popř. použije poskytnuté prosťedĘ, případně
jejich část, kjinému úěelu, než, je uvedeno v članku IV. odst. l této smlouvy, považují
se týo prostředĘ, případně jejich ěást, za prostředĘ neoprávněně použité ve smyslu ustanovení
$ 22 RPÚR. Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovenim $ 22 RPÚR
odvod za poľušení ľozpočtové kázľrě do rozpočtu poskýovatele.

3. Vpřípadě, že příjemce nesplní některou ze sých povinností stanovených věl' IV. odst. 10, 11

této smlouvy, považuje se toto jednání zazadrtęní peněžních pľostředků ve smyslu ustanovení $
22 RPÚR. Příjemce je v tomto případě povinen pľovést v souladu s ustanovęnim$2}RPÚR odvod
za porušení rozpoětové kázně do ľozpočtu poskýovatele.

4. Veškeré platby v důsledku poľušení povinností příjemce pľovede příjemce foľmou bezhotovostního
převodu na účet poskýovatele uvedený vyše a opatří je variabilním symbolem a specifickým
symbolem a písemně infoľmuje poskýovatele o vrácení peněžních prostředků na jeho účet.

cl. vII.
Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze ukončit naztkladě písemné dohody smluvních stľan nebo ýpovědí

Ż. Kterákoli smluvní stľana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udtlní důvodu.
Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a zaěíná běžet 1. dnem následujícím po dni doľučení ýpovědi druhé
smluvní straně. V případě pochybností se má zato,Źe ýpověď byla doľučena 5. pracormím dnem
od jejího ođeslání' Ve ýpovědní lhůtě může poskýovatel zastavit posĘrtnutí dotace.

3. V případě ukoněení smlouvy dle výše uvedených odstavců tohoto článku, je příjemce povinen
provést finanční vypořádání poskýnuté dotace obdobně podle odst. 6 ělánku IV. smlouvy,
a to ke dni ukoněení smlouvy.

Clánek VIII.
Veřejná podpoľa

1. Podpora poskýnutá dle smlouvy byla smluvními stranami vyhodnocena jako opatření nezakládajicí
veřejnou podpoľu podle čl. l07 odst. 1 Smlouvy o fungování evľopské unie (dříve ěl. 87 odst. 1

Smlouvy o zalożęni Evľopského společenství, kdyż však příjemce výslovně bere na vědomí,
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že kompetentním orgánem k posouzení slučitelnosti poskýnuté podpory se společným trhem
v případě, že by se jednalo o veřejnou podpoľu, je toliko Komise (ES). Komise (ES) je opľávněna
uložit příjemci podpory navľácení veřejné podpory, spolu s příslušným úľokem' Příjemce podpory
podpisem této smlouvy stvrzuje, žeby| s touto skutečností seznámen.

2. Příjemce podpory dle této smlouvy se zavazuje vrátit posĘrtovateli bez zbýeěného odkladu
posĘrtnutou podporu věetně úroků podle Nařízení komise v případě, že se jeho prohlášení
v předchozím odstavci uvedené prokaže jako nepľavdivé, či pokud Komise (ES) rozhodne podle
přímo aplikovatelného právního předpisul buď o vľácení podpory, prozatímním navrácení podpory
nebo o pozastavení podpory.

Clánek IX.
Zá.ľéreóná ustanovení

1. Na posĘrtnutí dotace není pľávní náľok. V případě dlouhodobých ěinností nebo opakovaných akcí
nevzniká uzavřením smlouvy automaticĘ náľok na posĘltnutí dotace v následujících letech.

2. Příjemce je povinen bezzb1neěného prodlení písemně infoľmovat administrující odbor o jakékoliv
změně v údajích uvedených v této smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které mají
nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle smlouvy.

3. Pokud smlouva či zvláštní obecně zéuazný předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy dle smlouvy
příslušnými ustanoveními zákonů č,. 50012004 Sb., správní řád, ve zněni pozdějších předpisů
a č:.8912012 Sb., občansĘ zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4. Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, znichŽ2 obdrżí poskýovatel a 1 příjemce

5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlurmích stran.

6. Smlouva nabývtt účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č,. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o ľegistru smluv
(zakon o ľegistru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní stľany se dohodly, že uveřejnění
smlouvy v ľegistru smluv provede posĘrtovatel. Kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvním
protistľanám je uveden v zźlhlaví smlouvy u příjemce.

V případě, že se někteľá ustanovení smlouvy stanou neplatnými nebo neúěinnými, zůstává platnost
a účinnosti ostatních ustanovení smlouvy zachována. Smluvní strany se zavazuji nahradit takto
neplatná nebo neúčinná ustanovení ustanoveními jejich povaze nejbližšími s přihlédnutím k vůli
smluvních stran dle předmětu smlouvy.

l Nařízení Rady (ES) č. 659/|999 ze dne 22. bŕęzľla 1999, kteým se stanoví prováděcí pľavidla k článku 93
Smlouvy o ES
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8. o poskýnutí dotace auzavřeni veřejnoprávní smlouvy rozhodla v souladu s ustanovením $ 59 odst'
2 písm. a) zákona ě. 12912000 Sb.' o krajích (kľajské zÍizení), ve znění pozdějších předpisů, Rada
Karlovarského kraje usnesením ě. RK 407104119 ze dne 8. 4. Ż019.

o,,".l9,.S' .cęĺ.1v t\.Ę94Ĺ.....ł!ł. !I...
(místo)

(příjemce)

%.9d""?.!:.łKarlovy Vary
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