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o POSKYTNUTÍ DOTACE ZRoZPoČľuKARLOVARSKÉHo KRAJE
(dále jen,,smlouva")

Smluvní strany:

Karlovaľský kľaj

Adresa sídla:
IdentiÍikaění ěíslo:

oIČ:

Zävodnt 353/88, 360 06 Karlovy Vary _ Dvory
70891 168

c270891168

Zastoupený:
Bankovní spojení:

ělen rady

Komerčníbanka, a.s.

čísloúět

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

úětu
úětu

PPF banka,
Datová schránka:

Administrující odbor:

a.s.

úětu

ěíslo
siqbxt2

životníhoprostředí a zemědělství

(dále jen,,poskytovatel")
a

Živá stľáň, z.s.
Adresa

sídla:

Identifikaěníčíslo 04798376

forma:
Zastoupený:
Právní

spolek

Ęstříku: Krajsky soud v Plzni, oddíl L,vložka7534
Bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s.
ěíslo úětu:
E-mail:
Není plátce DPH'
Registrace ve veřejném

(dále jen,,příjemce")

1.

Clánek I.
Obecné ustanovení
V souladu se zákony ě. 129/2000 Sb., o kľajích (kľajské zÍízení),ve znění pozdějších předpisů,
ač;.25012000 sb., o rozpoětoqých pravidlech územních rozpoětů, ve znění pozdějších předpisů
(dále také ,,RPÚR"; a v souladu s Programem pro poskytovĺání dotací zrozfoětu raľlovaľského
kraje na podporu ochľany životního prostředí a environmentální ýchovy, vzdělání a osvěý (dále
jen
program") poskytovatel poskytuje příjemci dotaci na úěel uvedený v ělánku
',dotační
II. smlouvy a příjemce tuto dotaci přijímá.

ĺ.

2.

Clánek II.
Výše dotace' její r'iěel a údaje o dotaci
Poslqrtovatel poskytuje příjemci dotaci z rozpoětu posĘrtovatele v kalendářním roce, ve ýši
a na účelpodle údajůuveđenýchv odstavci 2. tohoto ělánku. Výše dotace můžebý sníŽena
s ohledem na maximální přípustnou výši podpory v režimu de minimis a to dle aktuálního stavu
v registru podpor de minimis v den podpisu smlouvy.
Úoa;e o dotaci:
Dotace se poskytuje v kalendářním
2019
Dotace se poskyruje ve
52880'67 Kě
(Slovy: padesát dva tisíc osm set osmdesát korun ěesĘch a šedesát sedm haléřů)
Dotace se poskytuje na
údržbaovocného stromořadí a
zachování původníchdľuhůovocných dřevin na pozemku p.ě. 986 v katashálním územíStráň
Platba dotace bude opatřena vaľiabilním

ýši:
úěel:

roce:

symbolem:

čHnek III.
Způsob posĘtnutí dotace

1.

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

2.

Dotace je poskytována formou zá|ohy s povinností násleđnéhovyúčtování.

1.

2.

článek IV.
Zák|adni povinnosti p říj emce
Příjemce je povinen řídit se Pravidly pľo přijem a hodnoceni Žádosti, posĘrtnutí a finanění
vypořádání dotace z rozpoětu Karlovarského kaje progľamu uvedeným v odst. l ěl. I schválen1imi
Radou Karlovaľského kľaje usnesením éíslol47Il1Żl|8 ze dne 17' 12.2OL8, zveřejněnými na
úřední desce poskytovatele a touto smlouvou.
Příjemce je povinen použítposýnuté finančníprostředky maximálně hospodárným způsobem.
Příjemce je povinen použítposĘrtnuté finančníprostředky v'ýhľadně k rĺěelu uvedenému v ělánku
II. smlouvy a v souladu se speciťrkací uvedenou v předchozím odstavci tohoto článku. Příjemce
Ęrto

prostředĘ nesmí poskytnout jiným právnicĘm nebo Ąlzickým osobám (pokud nejde o úhĺady
spojené s realizací účelu,na kteqý byly poskýnuty). Dále příjemce qfto pľostředky nesmí použít
na dary' pohoštění, mzdy pracovníkůnebo funkcionářů příjemce ěi příjemce samotného, penále,
úroĘ z úvěrů'náhrady škod, pojistné' pokuý, úhľadydluhu apod.

3.

Příjemce

je

závěreěného

4.

povinen vyěerpat posĘrtnuté finanění pľostředĘ nejpozději do dne předložení
fi

nančníhovypořádaní dotace.

Pokud příjemce vede účetnictvínebo daňovou evidenci musí bý úěetníoperace související
s poskýnutou dotací odděleně identifikovatelné od ostatních účetníchoperací v účetnictví
Strźnka2 z']

nebo daňové evidenci příjemce. To znamená, że űěetní operace související s dotací musí
bý úětovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (např. na zvláštním účetnímstředisku)'

5.

Příjemce je dále povinen použítfinanění prostředĘ na účeldotace uvedený v čl. il odstavci 2'

6.

Dotace podléhá finančnímu vypořádání. Příjemce je povinen provést a předloŽit administrujícímu
odboru prostřednictvím podatelny posĘrtovatele závěľečnéfinančnívypořádání dotace
na předepsaném formuláři, kteľépříjemce opatří svým podpisem, a to nejpozději do 22,11 .2019
resp. do dne ukoněení smlouvy v případě čl' vil (rozhodující je datum doruěení finaněního
vypořádání dotace na podatelnu posĘrtovatele). Formulář ťrnanění vypořádání dotace je přílohou
vyhlášení dotaěního progľamu nebo informací o individuálních dotacích aje zveřejněn na internetu
posĘrtovatele v sekci Dotace http://www.k-karlovarsky.czldotace/StrarĘlPrehled-dotace'aspx.

7.

Příjemce je povinen společně s finaněním vypořádáním dotace předložit kopie veškerých dokladů
vztahujících se k posĘrtnuté dotaci. Ke kaäémudokladu musí bý přiložen doklad o jeho úhradě
(bankovní výpis ěi pokladní doklad)' Doklady, zejména faktury tj. liěet za pľovedenou pľáci
nebo zboži, které bylo dodáno, musejí bý omaěeny identifikací dotacę (zkráceným názvęm dotace
apod.). Doklad o úhradě ztiohyldílěi platby bez vyriětování této záúohyldílč:iplatby nelze považovat
za doklad k závěreěnému finaněnímu vypořádání dotace azaumatelný výdaj.

8.

Spolu s finaněním vypořádáním dotace je příjemce povinen předložit administrujícímu odboru
vyhodnocení použití poskýnuté dotace s popisem realrizace a zhodnocenimĺea|izovaných aktivit.

9.

Příjemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem, że na projekt (akci) obdržel dotaci
od poskýovatele,ato na weboých stránkách, pokud je mázřizeny, na propagaěních, informačních
materiálech, pokud je vydává k projektu, na pozvánkách, slovně pľezentovat posĘrtovatele
v médiícha na tiskov'ých konferencích pořádaných u příležitosti projektu, oficiálně pomat zástupce
poskýovatele na konání akce, distribuovat tiskové materiály posĘrtovate|ę mezihosty apod.
Příjemce je povinen obdobným způsobem pľezentovat pľojekt Karlovarského kľaje ,,Żirý kraj", a to
viditelným umístěním loga projektu na propagačníchmateriálech, dále viditeln;ým umístěním loga
na pódiu (případně v rámci videoprojekce) a při distribuci propagaěních mateľiálů projektu (logo a

informace o projektu |ze ziskat na www.zivykraj.cz). odpodpisu smlouvy po dobu ręaLizace

projekru umístípříjemce na weboqých stránkách, pokud je má zŕízeny, aktivní odkaz www.krkaľlovarsĘ 'cz a www .zivyk'raj 'cz' Návľh způsobu propagace předloží příjemce posĘrtovateli do 1 0
kalendářních dnů od podpisu smlouvy k odsouhlasení (současně si vyzvedne tiskové mateľiály
posĘrtovatele k distribuci). Propagaci poskýovatele je příjemce povinen doloŽit při závěreěném
finančnímvypořádání dotace (např' audio/video zilzna'm, fotografie, materiály). Příjemce odpovídá
za sprármost loga posĘrtovatele, pokud je uvedeno na propagaěních materiálech (pravidla pro užití
loga poskytovatele viz www'kĺ-karlovarsĘ.cz, ođkazKarlovarsĘ kľaj _ Poskytování symbolů
azźśtit)a loga projektu ,,Żivy kłai* viz www.zivykraj.czzźl|oŹka Tourism pľofessionals."
10. Nevyěeľpané finančníprostředĘ dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději do termínu předložení
závěrečného finaněního vypořádání dotace uvedeného v ěl. IV. odst. 6, a to formou bezhotovostního

převodu na účetposĘltovatele uvedený výše' Platba bude opatřena variabilním symbolem
uvedeným v odst. 2 ó|' ll.

11. Příjemce je rovněž povinen vľátit poskytnuté finančnípľostředĘ na ťlčetuvedený v odst' 10
tohoto článku, jestliže odpadne účel,na kteqý je dotace poskytována, a to do l0 pracovních dnů
ode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti dozvi. Platba bude opatřena vaľiabilnímsymbolem
uvedeným v odst. 2 čl. II.
12. Před vrácením nevyěerpaných finančních prostředků zpět na účetposĘrtovatele je příjemce
o této skutečnosti povinen infoľmovat administĄící odboľ pľostřednictvím aviza, které je přílohou
formuláře finančnívypořádání dotace'
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13. Příjemce je povinen pruběžně informovat posĘrtovatele o všech změnách,
které by mohly
při vymáhánizadrżenýchnebo neoprávněně pđužiýchprostředků dotace
zhoršitjeho pozici věřitele
nebo dobytnost jeho pohledĺávky.

14' Příjemce je zejména povinen oznámit poskytovateli do l0 pracovních dnů
ode dne, kdy došlo
kudálosti' skuteěnosti' které mají nebo moĹou mít za náslôdek příjemcůvzźnik, transformaci,
sloučeníči splynutí s jiným subjektem' zrušení pľávnické osoby s litvĺdací,zabájeniinsolveněního
řizení, změnu statutĺárního orgánu přijemce, změnu vlastnickéĹo vztahu pŕĺ3".""
k věci, na niž se
dotace poskytuje, apod.

15' V případě, že nastanou skutečnosti uvedené v předchozím odstavci' je příjemce povinen
zajistit
při přeměně právnické. osoby nebo jejího zruśení,aby práva u pouinnošti
ze smlouvy přešý
na-nástupnickou pľávnickou osobu nebo podat návľh nď ukončenísmlouvy. V případě
ziusenĺ
právnické osoby s likvidací pľovede příjemce finančnívypořádání posĘtńuté
áotace obdobně
dle odst. 6 článku tV. smlouvy, a to ke dni likvidace'
1ó' Je-li příjemce veřejným zadavatelem nebo splní přijemce definici zadavatele
podle zákona
č'}' 134/Ż016 Sb., o zadávání veřejnýchzakázek,ie
ncnĺpozdějších předpisů, je povin_en postupovat
přiýběľu dodavatele podle tohoto zálkona.
17' Je-li příjemce plátcem daně zpřidané hodnoĘ, a pokud má u zdanitelných plnění
přijafých
v souvislosti s financováním daného projekťu náľok na uplatnění odpočtu daÁc
zpĺiaane^nooŕoty
v plné qýši, krácený nebo v poměrné qýši, nemůžeuplätnit v závěiečném
vyúčiovánĺtuto q;íi
nároku na odpočet daně zpřidané hodnoĘ jako uznatelňý
ýdaj/nź*Jad,.
18' Přijemce je povinen_hľadit náklady, které uplatňuje z dotace' pouze z bankovního
úětu příjemce,
kteý je uveden v záhlavi smlouvy, popř. zpencziĺhotovosti pievedené z tohoto
bankovního účtu
do pokladny příjemce. Úhrada nákladů^z jiného bankovního úětu neŽ z úětu příjemce,
kteýjeuveden v záhlaví smlouvy, je přípushá pouze v případě' kdy před
uskuteěněním úhrady
nákladů byly peněžníprostředĘ dotacä eije.jĺcn_oest bezhotóvostně přävedeny
na bankovní úěeĹ
ze kterého byla rihrada nákladů uskutečňěna. Přijemce je povinen doložii převođ
peněžních
prostředků mezi bankovními úěty.

čIánek V.

1.

Příslušné.o.ĘányposĘrtovate":r"ľliläl'"?"ľllilä:'"souladu

se zákonem ě. 320/200l Sb.,

o finanění kontrole ve veřejné spľávě a o zm8ně ňen""1i.ł'
zákonů (zákon o finančníkontrole),
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem ě.'255/20|2
Sb.' o kontľole (kontrol ni ŕádj',

vezněni pozdějších předpisů

a đalšími
platnými právními předpisy kontiolovat dodrženípodmínek,
zanichž, byla dotace posĘrtnuta, včetn8 podmínék vypl5lvä;ĺcĺôh
že smlouvy, a příjemceje povinen

tuto kontrolu strpět.

2'

Příjemce je povinen v pruběhu trváni
.smlouvy, i po skončeníúčinnostismlouvy, vytvářet
podmínky k provádění kontľoly a umožnit
kontrólu ěerpání a vyllżiti dotace. V této souvislosti je
přiiemce povinen zejménaumožnit kontrolním oľgánům nahlédnout
do úěetníevidence aziunamtl
o poskytované službě, v případě, že je poviněn účetní
evidenci vést, popř. vstupovat do
souvisejícíchprostoľ. Příjemce je povinen umoŽnit qýkon kontroly dle
odst.'l tohoto článku,
poskytnout potřebnou součinnost všem osobám oprávněn;;m k provađenĺ
kontroly. Příjemce jé
povinen předloŽit kontľolnímorgánům poskytovatôle kdyŕoliv ia
vyżádánik nahlédnutíveškeré
účetnízáznarĺry vztahujici se k účeludotace a předmětu śmlouvy, umožnit
kontrolu souvisejících
skutečností (dále jen ,,podklady") a sĘět i přďložení veškeýcĹ účetních
z,źunamű,které nämají
stnźlnka 4
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přímý vztah

k

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

v odůvodněných případech umoŽnit kontľolním orgánům zajištění oľiginálních úěetníchztnnamtl
vě. podkladů'

3.

4.

1.

Příjemce je povinen na žádost poskýovatele písemně posĘrtnout doplňujícíinfoľmace' případně
doloŽit dalšídokumenty, související s plněním úěelu posĘltnuté dotace.
Příjemce je v rámci výkonu kontľolní ěinnosti dle odst. 1 tohoto článku povinen umožnit kontľolu
a předložit kontľolním orgánům poskýovatele k nahlédnutí veškeré průkazné účetnízáznamy
ýkajícíse daného úěelu a posĘrtnuté dotace.

článek VI.
DůsledĘ porušenípovinností příjemce
V případě' že příjemce nesplní někteľou ze sých povinností stanovených v odst. 3, 4,8,9,12,13,
14, 15,18 ěl.IV., popř. porušíjinou povinnost nepeněžitépovahy vyplývajícíz této smlouvy,

nespoěívajícívšak v neopľávněném pouŽití pľostředků dle odst' 2 tohoto.článku, považuje se toto
jeonanĺ zä porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení $ 22 RPÚR. Příjemce je v tomto
případě povinen pľovést v souladu s ustanovením $ 22 RPUR odvod za porušení ľozpoětové kźLzné
ve ýši 5 % (slovy: pět procent) poskytnu{ých finaněních prostředků, dle této smlouvy, do rozpoětu
posĘrtovatele.

Ż.

V případě, že příjemce nepľokáže způsobem stanoveným v ěl. IV' odst. 1, Ż,5,6,7, |6 pouŹití
finaněních pľostředků v souladu s čl. tV. odst. 2, popř. použije posĘrtnuté pľostředĘ, případně
jejich část, kjinému ličelu, než je uvedeno v ělánku IV. odst. l této smlouvy, povaŽují
se týo prostředky, případně jejich část, za prostředĘ neoprávněně použitéve smyslu^us9i"-'-9ľ
$ 22 RPUR. Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovenim $ 22 RPUR
odvod za porušení rozpočtovékázně do rozpoětu posĘrtovatele.

3.

Vpřípadě' že příjemce nesplní některou ze sqých povinností stanovených včl. tV. odst. 10, 11
této smlouvy, považuje se toto jednání zazadrŽeni peněžníchprostředků ve smyslu ustanovení $
22 RPÚR. Příjämce je v tomto prĺpadě povinen provést v soulađus ustanovením$ 22RPÚR odvod
za porušení rozpoětové kĺĺznědo ľozpoětu posĘrtovatele.

4.

Veškeréplatby v důsledku porušení povinností příjemce provede příjemce formou bezhotovostního
převodu na riěet posĘrtovatele uvedený ýše a opatří je variabilním symbolem a specificĘm
symbolem a písemně informuje posĘrtovatele o vrácení peněžníchprostředků na jeho úěet.

čl vĺ.

1.
2

3.

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

Kterákoli smluvní stľana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činíl měsíc a zaěínáběžet 1. dnem následujícím po dni doľuěení vypovědi druhé
smluvní straně. V případě pochybností se má zato,że výpověď byla doľuěena 5. pracovním dnem
od jejího odeslání. Ve vypovědní lhůtě můžeposĘrtovatel zastavit posĘltnutí dotace.

V případě ukončenísmlouvy dle výše uvedených odstavců tohoto článku, je příjemce povinen
pľovéstfinanění vypořádání poskýnuté dotace obdobně podle odst. 6 článku [V. smlouvy,
a to ke dni ukoněení smlouvy.

čHnekvĺtr.

1.

Veřejná podpoľa

Podpora poskytnutá dle smlouvy byla smluvními stranami vyhodnocena jako opatření nezakládajici
veřejnou podporu podte čl. 107 odst. l Smlouvy o fungování evľopskéunie (dříve čl. 87 odst. 1

Smlouvy

o

za|ożeni Evropského společenství,kđyżvšak příjemce výslovně bere na vědomí,
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že kompetentním orgánem k posouzení slučitelnosti poskýnuté podpory se spoleěným trhem
v případě, že by se jednalo o veřejnou podporu, je toliko Komise (ES)' Komise (ES) je oprávněna
uložit příjemci podpory navrácení veřejné podpory, spolu s příslušným úrokem' Příjemce podpory
podpisem této smlouvy stvrzuje, źebyl s touto skutečností seznámen.

2.

Příjemce podpory dle této smlouvy se zavazuje vľátit poskytovateli bez zbyteěného odkladu
posĘrtnutou podpoľu věetně úrokůpodle Nařízeníkomise v případě, že se jeho prohlášení
jako nepravdivé, či pokud Komise (ES) rozhodne podle
v předchozím odstavci uvedené pľokĺíže
přímo aplikovatelného pľávního předpisul buď o vrácení podpory, prozatímnímnavľácení podpory
nebo o pozastavení podpory.

článeľuĺ.

1.

Závéreění ustanovení
Naposkytnutí dotace neníprávní nárok. V případě dlouhodobých ěinností nebo opakovaných akcí
nęvzniká uzavřením smlouvy automaticĘ nárok na posĘrtnutí dotace v následujících letech.

Ż.

Příjemce je povinen bezzbsĺtećného pľodlenípísemně informovat administrující odbor o jakékoliv
změně v údajíchuvedených v této smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, kteľémají
nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle smlouvy.

3.

Pokud smlouva či zvláštní obecně zźnazný předpis nestanoví jinak, řídíse vztahy dle smlouvy
příslušnými ustanoveními zákonů ě' 500i2004 Sb', spľávní řád, ve znění pozdějších předpisů
a č,. 89/Ż012 Sb., oběansĘý zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4.

Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních'

5.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran'

6,

Smlouva nabývá úěinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č,. 34012015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnostiněkteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zźkoĺo registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění
smlouvy v ľegistru smluv pľovede posĘrtovatel. Kontakt na doručeníoznźlmení o vkladu smluvním
protistľanám je uveden v zźlhlavi smlouvy u příjemce.

7.

V přípađě,že se některá ustanovení smlouvy stanou neplatnými

znichź2 obdrŹi posĘrtovatel a 1 příjemce

nebo neúěinnými, zůstává platnost
a úěinnosti ostatních ustanovení smlouvy zachována. Smluvní stľany se zavazuji nahrađittakto
neplatná nebo neúěinná ustanovení ustanoveními jejich povazę nejbližšímis přihlédnutím k vůli
smluvních stran dle předmětu smlouvy.

lNařízení Rady (ES) č.659/1999 zę dne22.bŤema 1999, kteým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93
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8.

o poskytnutí dotace a uzavření veřejnopľávní smlouvy ľozhodla v souladu s ustanovením $ 59 odst.
2 písm' a) zźkona č,. 129lŻ000 Sb', o krajích (kĺajskézłízení),ve znění pozdějšíchpředpisů, Rada
Karlovarského kraje usnesením ě. RK 4a7l04l|9 ze dne 8. 4. Ż0l9.
Karlovy Vary
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