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o PoSKYTNUTÍ DoTACE ZRoZPoČľuKARLoVARSKÉHO KRAJE
(dále jen

Y

',smlouva")

kĺaj

úřad
a

Smluvní strany:

Kaľlovaľský kraj
Adresa sídla:
Identifikační číslo:

DIČ:

Ev' č.:

LisĘĺpĺĺl':

Zźryodĺi353/88, 3ó0 06 Karlovy Vary _ Dvory

číclojednacl:

70891 168

c270891168
člen ľady

Zastoupený:
Bankovní spojení:

Komerčníbanka, a.s.

ěísloúět

Československá obchodní banka, a.s.
ěíslo
Česká spořitelna, a.s.

úětu

Datová schránka:
Administrující odbor:
(dále

čísloúčtu
PPF banka, a.s.
čísloúčtu
siqbxt2
Životního pľostředí a zemědělství

jen,'poskýovatel")

Junák - česĘskaut, středisko Arnika HoľníSlavkov, z.s.

sídla:
ěíslo:
forma:
Zastoupený:
Adresa
Identifikaění
Právní

62638513
poboěný spolek

Registľace ve veřejném rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl L, vložka 38345
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
čísloúětu:

E-mail:

Není plátce DPH.
(dále jen,,příjemce")

zemšdělství

q,{t
Došlo

ililililtilt

,f,

článek I.

1.

Obecné ustanovení
V souladu se zákony č,. 129ĺ2000 Sb., o kľajích (krajské zŕízení),ve znění pozdějších předpisů,
ač,.25O12OO0 Sb., o rozpočtoqých pravidlech územních ľozpočtů,ve znění pozdějších předpisů
(dále také ,,RPÚR") a v souladu s Programem pro poskytování dotací z rozpoćtu Karlovarského
kraje na podporu ochľany životního pľostředí a environmentální rnýchovy, vzdělání a osvěý (dále
jen
pľogľam") poskýovatel poskýuje příjemci dotaci na úěel uvedený v ělánku
',dotační
příjemce
tuto dotaci přijímá.
II. smlouvy a

článelĺĺ.

1.

2.

Výše dotace' její účela údaje o dotacĺ
Poskýovatel poskytuje příjemci dotaci z rozpoětu posĘrtovatele v kalendářním roce, ve výši
a na účelpodle údajůuvedených v odstavci 2. tohoto článku. Výše dotace můžebý snížena
s ohledem na maximální přípustnou výši podpory v ľežimu de minimis a to dle aktuálního StaW
v ľegistru podpor de minimis v den podpisu smlouvy'
Úaaie o dotaci:
2019
Dotace se poskýuje v kalendářním
58756'30 Kč
Dotace se poskyuje ve
(Slovy: padesát osm tisíc sedm set padesát šest korun česĘch a třicet haléřů)
podpora ěinnosti skautských oddílů
Dotace se poskyuje na
v Horním Slavkově
Platba dotace bude opatřena variabilním

ýši:
účel:

ľoce:

symbolem:

článeľIII.
Způsob poskytnutí dotace
I

Dotace bude příjemci poukázána jednoľázově do 21 kalendářních dnů od uzavření smlouvy,
a to formou bezhotovostního převodu na bankovní úěet příjemce uvedený výše v smlouvě. Platba
bude opatřena variabilním symbolem uvedeným v odstavci 2. ěl. il.

Ż.

Dotace je poskytována formou zálohy s povinností následného vyúčtování.

článek Iv.
Zá.Jĺ.]adní povin nosti

p

říj emce

1. Příjemce je povinen řídit se Pravidly pro příjem a hodnoceni

żádosti, poskytnutí a finanční
vypořádání dotace z rozpoětu Kaľlovarského kĺaje programu uvedeným v odst. 1 ěl. I schválenými
Radou Karlovarského kraje usnesením číslo1471112ll8 zę dne l7. 12.2018, zveřejněnými na
úřední desce poskytovate|e a touto smlouvou.

Ż. Příjemce je povinen

použítposkytnuté finančníprostředky maximá|ně hospodáľným způsobem.
je
povinen pouźítposkýnuté finančníprostředky výhradně k účeluuvedenému v článku
Příjemce
II. smlouvy a v souladu se specifikací uvedenou v předchozím odstavci tohoto článku. Příjemce Ęrto
prostředky nesmí poskýnout jiným právnickým nebo Ą'zickým osobám (pokud nejde o úhĺady
spojené s realizací účelu,na kteý byly poskytnuty). Dále příjemce Ęrto pľostředky nesmí použít
na dary, pohoštění,mzdy pľacovníkůnebo funkcionářů příjemce ěi příjemce samotného, penále'
úroky z úvěľů'náhľady škod' pojistné, pokuý, úhrady dluhu apod.

je

3.

Příjemce

4.

Pokud příjemce vede účetnictvínebo daňovou evidenci musí bý úěetníopeľace související
s poskýnutou dotací odděleně identifikovatelné od ostatních účetníchoperací v úěetnictví

povinen vyěeľpat poskytnuté finančníprostředky nejpozději do dne předložení

závěreěného finančníhovypořádaní dotace'
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nebo daňové evidenci příjemce.

To znamená, Že űěetní operace související s dotací musí

být účtovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (např. na zvláštním úěetním středisku).

5.

Příjemce je dále povinen použítfinanění pľostředĘ na úěel dotace uvedený v ěl. II odstavci 2.

6.

Dotace podléhá finančnímu vypořádání. Příjemce je povinen provést a předložit administrujícímu
odboru prostřednictvím podatelny posĘrtovatele závěrečné finančnívypořádání dotace
na předepsaném foľmuláři, kteľépříjemce opatří sým podpisem, a to nejpozději do 22.1l .2019
resp. do dne ukoněení smlouvy v případě čl. vII (rozhodující je datum doruěení finaněního
vypořádání dotace na podatelnu poskýovatele). Foľmulář finančnívypořádání dotace je přílohou
vyhlášení dotačního progÍamu nebo infoľmací o individuálních dotacích aje zveřejněn na internetu
posĘrtovatele v sekci Dotace http://www.kr-karlovarsky.czldotace/Strank-v/Prehled-dotace.aspx.

7.

Příjemce je povinen společně s finančnímvypořádáním dotace předloŽit kopie veškerých dokladů
vztahujících se k poskytnuté dotaci' Ke každémudokladu musí bý přiložen doklad o jeho úhľadě
(bankovní výpis ěi pokladní doklad). Doklady, zejména faktury tj. účetza pľovedenou práci
nebo zbożí,které bylo dodáno, musejí bý oznaěeny identifikací dotace (zkráceným názvem dotace
apod.). Doklad o úhradě zttlohy/dilč;i p|atby bez vyúčtovánítéto z.źiohyldílč,í
platby nelze povaŽovat
za doklad k závěreěnému finančnímuvypořádání dotace azauznatelný výdaj.

8.

finančnímvypořádáním dotace je příjemce povinen předĺoŽit administrujícímu odboru
vyhodnocení použitíposkýnuté dotace s popisem rea|izace a zhodnocením realizovaných aktivit.

9.

Přiiemce

Spolu

s

je

povinen zveřejnit vhodným způsobem, źe na projekt (akci) obdržel dotaci

od poskýovatele, a to na webových stránkách, pokud je máztizeny, na propagaěních, infoľmačních
materiálech, pokud je vydává k projektu, na pozvánkách, slovně pľezentovat posĘltovatele
v médiícha na tiskových konfeľencích pořádaných u příležitosti pľojektu' oficiálně ponat zástupce
posĘrtovatele na konání akce, distribuovat tiskové materiály posĘrtovatele mezi hosty apod.
Příjemce je povinen obdobným způsobem prezentovat pľojekt Karlovaľského kľaje ,,Żivy kĺaj", a to
viditelným umístěním loga pľojektu na pľopagačníchmateriálech, dále viditelným umístěním loga
na pódiu (případně v rámci viđeoprojekce)a při distribuci propagaěních matęľiálů projektu (logo a

informace o projektu |ze ziskat na www.zivyÝłaj.cz). od podpisu smlouvy po dobu ręalizace

projektu umístípřijemce na weboých stránkách, pokud je má zŕizeny, aktivní odkaz www.krkarlovarsĘ.czawww.zivykraj'cz. Návrh způsobu pľopagace předloží příjemce poskýovateli do 10
kalendářních dnů od podpisu smlouvy k odsouhlasení (souěasně si vyzvedne tiskové materiály
poskýovatele k distribuci). Propagaci poskytovatele je přijemce povinen doložit při závěľeěném
finaněním vypořádání dotace (např. audio/video záznam, fotogľafie, materiály). Příjemce odpovídá
za sprá'ĺnost loga posĘrtovatele, pokud je uvedeno na propagačníchmateľiálech (pľavidla pro uŽití
loga posĘrtovatele viz www.kľ-karlovarsĘ.cz, odkaz Karlovarský kľaj - Poskýování symbolů
a záštit) a loga projektu ,,Żivý kraj* viz www.zivybaj.cz záloŽka Touľism pľofessionals."
10. Nevyčeľpanéfinanění prostředky dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději do termínu přeđložení
závěľečnéhofinaněního vypořádání dotace uvedeného v čl' tV. odst. 6, a to formou bezhotovostního

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

uvedeným v odst. 2 čl. il.

11. Příjemce je rovněž povinen vrátit poskýnuté finančnípľostředky na účetuvedený v odst. 10
tohoto článku' jestliže odpadne úěel, na kteý je dotace poskýována, a to do 10 pracovních dnů
ode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti doní' Platba bude opatřena variabilním symbolem
uvedeným v odst. 2 č|. II.

12. Před vľácením nevyěeľpaných finančních prostředků zpět na úěet poskýovatele je příjemce
o této skuteěnosti povinen informovat administrující odboľ prostřednictvím avíza,kteľe3e pľitohou
formuláře finanění vypořádání dotace.
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13. Příjemce je povinen průběžněinformovat poskýovatele o všech změnách, které by mohly
při vymáhán í zadrżenýchnebo neoprávněně použiých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele
nebo dobytnost jeho pohledávky.
14. Příjemce je zejména povinen oznámit poskýovateli do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo
k události, skutečnosti, kteľémají nebo mohou mit za následek příjemcův zánik, transformaci,
sloučeníěi splynutí s jiným subjektem, zrušení právnické osoby s likvidací' zahź|eníinsolvenčního
ŕízeni,změnu statutárního orgánu příjemce, změnu vlastnického vztahu příjemce k věci, na niž se
dotace posĘrtuje, apod.
15.

V případě, že nastanou skutečnosti uvedené v předchozím odstavci, je příjemce povinen zajistit
připřeměně právnické osoby nebo jejího zrušení,aby práva a povinnosti ze smlouvy přešly
na nástupnickou právnickou osobu nebo podat návrh na ukoněení smlouvy. V případě zrušení
právnické osoby s likvidací provede příjemce finanění vypořádání poskytnuté dotace obdobně
dle odst. 6 článku IV. smlouvy, a to ke dni likvidace.

1ó.

Je-li příjemce veřejným zadavatelem nebo splní příjemce definici zadavatele podle zákona
č,. 134l2ol6 Sb., o zadávání veřejnýchzakázek, ve znění pozdějšíchpředpisů, je povinen postupovat

při ýběľu dodavatele podle tohoto zákona.

17. Je-li příjemce plátcem daně zpřidané hodnoty, a pokud má u zdanitelných plnění přijĄch
v souvislosti s ťrnancováním daného projektu náľok na uplatnění odpoětu daně zpřidané hodnoty
v plné qýši, kľácený nebo v poměrné qýši, nemůžeuplatnit v zźpěreěném vyúčtovánítuto výši
náľoku na odpočet daně zpřidané hodnotyjako uznatelný výdaj/náklad'
18. Příjemce je povinen hľadit náklady' které uplatňuje zdotace, pouze z bankovního účtupříjemce,
kteý je uveden v ztlhlaví smlouvy, popř. z peněžní hotovosti převedené z tohoto bankovního úětu

do pokladny příjemce. Úhrada nákladů z jiného bankovního úětu než z ťlětu příjemce,
kteýjeuveden v zźlhlavísmlouvy' je přípustná pouze v případě, kdy před uskuteěněním úhrady

nákladů byly peněžnípľostředky dotace čijejich část bezhotovostně převedeny na bankovní úěet,
ze kterého byla úhľada nákladů uskutečněna. Příjemce je povinen đoložitpřevod peněžních
prostředků mezi bankovními účty.

článet v.
Kontľolníustanovení

1.

Příslušnéoľgány poskýovatele jsou oprávněny zejména vsouladu se zákonem ě.32012001 Sb.,
o finančníkontrole ve veřejné spľávě a o změně někteých zákonů (zákon o finančníkontrole),
ve znění pozdějších předpisů' a v souladu se zákonem č,. 25512012 Sb., o kontrole (kontľolní řád),
ve znění pozdějších předpisů a dalšímiplatnými pľávními předpisy kontrolovat dodľženípodmínek,
zanichž.Ĺyla dotace poskýnuta, včetně podmínek vyplývajícíchze smlouvy, a příjemce je povinen
tuto kontľolu strpět.

Ż.

Příjemce je povinen v pľůběhutrvání smlouvy, i po skončeníúěinnosti smlouvy, vývźiÍet
poämínkyk pľovádění kontroly a umožnit kontľolu čeľpánía vyużiti dotace. V této souvislosti je
pľí3"'n"" povinen zejména umožnit kontľolním oľgánům nahlédnout do úěetníevidence azáznamil
_o
poskytované služĺě,v případě, Že je povinen úěetníevidenci vést, popř. vstupovat do
sđuvisó3ícíchprostor. Příjemce je povinen umožnit qýkon kontľoly dle odst. l tohoto ělánku,
poskytňout poiř"bnou součinnost všem osobám opľávněným k provádění kontroly. Příjemce je
povinen pľełtozit kontrolním orgánům poskýovatele kdykoliv navyžádáni k nahlédnutíveškeré
úo.tnĺ,irnu^y vztahujícíse k ričelu dotace a předmětu smlouvy, umožnit kontrolu souvisejících
skutečností (dále jen ,,podklady") a strpět i předložení veškeqých účetníchztnnamű, kteľénemají
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1

přímý vztah

k

předmětu smlouvy (např. v případě nepřímých spoleěných nákladů);

v odůvodněných případech umožnit kontľolním orgánům zajištění originálních účetníchzźnnamtl
vč. podkladů.

3.

4.

Příjemce je povinen na žádost poskytovatele písemně poskýnout doplňujícíinformace, případně
doložit dalšídokumenĘl, souvisejícís plněním účeluposĘltnuté dotace.
Příjemce je v ľámci qýkonu kontrolní ěinnosti dle odst.

1

tohoto článku povinen umožnit kontrolu

a předložit kontľolním orgánům poskýovatele k nahlédnutí veškeré průkazné účetníztunamy
ýkajícíse daného úěelu a posĘrtnuté dotace.

článek vl.

1.

DůsledĘ poľušenípovinností příjemce
V případě, že příjemce nesplní někteľou ze sých povinností stanovených v odst. 3, 4, 8,9,12, 13,
14, 15, l8 čl.IV', popř. poľušíjinou povinnost nepeněžitépovahy vyplývající ztéto smlouvy,

nespoěívajícívšak v neoprávněném pouŽití prostředků dle odst. 2 tohoto článkü, považuje se toto
jednání za porušení ľozpoětovékáině ve smyslu ustanovení $ 22 RPÚR. Přijemce je v tomto
případě povinen provést v souladu s ustanovenim $ 22 RPUR odvod za porušení rozpočtovékázně
ve qýši 5 % (slovy: pět pľocent) poskytnuqých finančníchprostředků, đletéto smlouvy, do ľozpočtu
posĘrtovatele.

2.

V případě' že příjemce nepľokáže způsobem stanoveným v ěl. IV. odst. 1, 2,5,6,7,16 poużití
finančních prostředků v souladu s čl. IV. odst. 2' popř. použije posĘrtnuté prostředky, případně
jejich část, kjinému úěelu, neŹ je uvedeno v článku IV. odst. 1 této smlouvy, povaŽují
se týo pľostředĘ, případně jejich ěást, za pľostředky neoprávněně použitéve smyslu ustanovení
$ 22 RPÚR. Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovenim $ 22 RPÚR
ođvodza poľušenírozpočtovékázně do rozpoětu poskýovatele.

3.

Vpřípadě, že příjemce nesplní některou ze sých povinností stanovených včl. IV. odst. 10, l1
této smlouvy, považuje se toto jednání za zadrźeni peněžních prostředků ve smyslu ustanovení $
22 RPÚR. Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovenim $ 22 RPÚR odvod
za poľušeníľozpoětové kázně do rozpočtu poskýovatele.

4.

Veškeré platby v důsledku poľušenípovinností příjemce provede příjemce formou bezhotovostního

I

Ukončenísmlouvy
Smlouvu lze ukoněit nazákladě písemnédohody smluvních stľan nebo qýpovědí

převodu na účetposkýovatele uvedený vyše a opatří je vaľiabilním symbolem a specificĘm
symbolem a písemně informuje poskýovatele o vľácení peněŽních prostředků na jeho úěet.

čl vrr.

Ż.

Kteľákoli smluvní strana je opľávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udáni důvodu.
Výpovědní lhůta činíl měsíc azaěiná běŽet 1. dnem následujícím po dni doručeníqýpovědi druhé
smluvní straně. V případě pochybností se má zato, že výpověď byla doručena 5. pľaco'rním dnem
od jejího odeslání. Ve qýpovědní lhůtě můžeposkýovatel zastavit poskýnutí dotace.

3.

V případě ukončenísmlouvy dle výše uvedených odstavců tohoto článku, je příjemce povinen
provést finanění vypořádání posĘrtnuté dotace obdobně podle odst. 6 článku IV. smlouvy,
a to ke

1.

dniukoněení smlouvy.

článek VIII.
Veřejná podpora
Podpora posĘrtnutá dle smlouvy byla smluvními stranami vyhodnocenajako opatření nezakládajíci
veřejnou podpoľu podle čl. l07 odst' 1 Smlouvy o fungování evľopskéunie (dříve ěl. 87 odst. l

Smlouvy

o

za|oźeníEvropského spoleěenství, kdyż však příjemce qýslovně bere navědomí,
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se společným trhem
v případě, Že by se jednalo o veřejnou podpoľu, je toliko Komise (ES). Komise (ES) je opľávněna
uložit příjemci podpory navrácení veřejné podpory, spolu s příslušným úľokem. Příjemce podpory
podpisem této smlouvy stvľzuje, Źebyls touto skutečností seznámen.
že kompetentním orgánem k posouzení slučitelnosti poskýnuté podpory

2.

Příjemce podpory dle této smlouvy se zavazuje vrátit poskýovateli bez zbýeěného odkladu
poskýnutou podpoľu včetně úrokůpodle Nařízení komise v případě' že se jeho prohlášení
v předchozĺm odstavci uvedené proktůe jako nepravdivé, ěi pokud Komise (ES) ľozhodne podle
přímo aplikovatelného pľávního předpisu1 bud'o vľácení podpory, pľozatímnímnavľácení podpory
nebo o pozastavení podpory.

Clánek IX.

1.

Závěreóná ustanovení
Naposkytnutí dotace není právní nárok. V případě dlouhodobých činnostínebo opakovaných akcí
nęvzniká uzavřením smlouvy automatický nárok na posĘrtnutí dotace v následujících letech.

Ż.

Příjemce je povinen bezzbýeěného pľodlenípísemně informovat administrující odbor o jakékoliv
změně v údajíchuvedených 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 zźwazný předpis nestanoví jinak, řídíse vztahy dle smlouvy
příslušnými ustanoveními zákonů č,' 50012004 Sb., spľávni Íád, ve zněni pozdéjšíchpředpisů
a č,.8912012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4.

Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, znichźŻobdrżí poskýovatel a

5.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlurmích stran.

6.

Smlouva nabývá účinnostidnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č,. 340lŻ015 Sb., o
zvláštních podmínkách úěinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějšíchpředpisů. Smluvní strany se dohodly' že uveřejnění
smlouvy v registru smluv provede poskýovatel' Kontakt na doručeníoznámení o vkladu smluvním
protistľanám je uveden v ztlhlaví smlouvy u příjemce'

7.

V případě, že se někteľá ustanovení smlouvy

1

příjemce.

stanou neplatnými nebo neúěinnými, zůstává platnost

a účinnostiostatních ustanovęní smlouvy zachována. Smluvní strany se zavazují nahradit takto
neplatná nebo neúčinnáustanovení ustanovenímijejich povaze nejbližšímis přihlédnutím k vůli
smluvních stľan dle předmětu smlouvy.

l Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 zę dnę 22. bŤezna 1999, kteým sę stanoví prováděcí pľavidla k článku 93
Smlouvy o ES
SÍránka6

z7

I

8.

o poslqytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodla v souladu s ustanovením $ 59 odst.
z iĺsm. a) zźkonač,.12g/2oooSb., o krajích (krajské zšízeni), ve znění pozdějších předpisri, Rada
Karlovarského kľaje usnesením ě. RK 407/04/19 zę dĺe 8. 4.20t9.
Karlovy Vary

one

íJ.s,. k 8.

!l,.s.!ęu.Łey-.
(místo)

dne

(příjemce)
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