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(dále jen,,smlouva")
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Smluvní strany

Kaľlovarský kĘ

Adresa sídla:
Identifikační číslo:

DIČ:
Zastoupený:

Závodní 353/88' 360 06 Karlovy Vary
70891 168

c27089t168

- Dvory

radní pľo oblast Životního pľostředí, zemědělství

a energetiky

Bankovní spojení:

Komerění banka, a.s.

čísloúčt

Československá obchodní banka, a.s.
čís|oúětu

Česká spořitelna' a.s.

čísloúčtu
PPF banka, a.s.
čísloúětu
Datová

schľánka:

siqbxt2

Administrující odbor: odbor životníhoprostředí a zemědělství
(dále jen,,poskýovatel")
a

obec Těšovice
Adresa

sídla:

Těšovice Ż1,356 01 Těšovice

Identifikaěníčíslo:00670715

DIČ:
Právní forma:
Zastoupený:

CZo0670715

obec
starosta

Registrace ve veřejném ľejstříku:

Bankovní spojení: Komerění banka, a' s'
čísloričtu:

E-mail:

Nebude uplatňovat odpočet DPH.
(dále jen,,příjemce")
(spoleěně jako,,smluvní stľany")

1

Clánek I.
obecné ustanovení
V souladu se zákony ě. 1Ż9/Ż000 Sb., o krajích (kľajské zÍízení),ve znění pozdějších předpisů,
ač,.250/2000 Sb., o rozpočtoých pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějšíchpředpisů
(dále také ,,RPÚR") a v souladu s Progľamem pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského
kľaje na realizaci opatření na ochranu před povodněmiv územíchohrožených povodněmi (dále jen

,,dotačnípľogľam") poskytovatel poskytuje příjemci dotaci na úěel uvedený v ělánku II. smlouvy
a příjemce tuto dotaci přijímá.

článet n.

1.

2.

Výše dotace' její účela rĺdaje o dotaci
Poskytovatel poskytuje příjemci dotaci z rozpoětu poskýovatele 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 režimu de minimis, a to dle aktuálního Stavu
v registru podpor de minimis v den podpisu smlouvy.
Úaaie o dotaci:
Dotace se poskytuje v kalendářním ľoce:
2019
Dotace se poskytuje ve výši:
I03 769 Kč (včetně DPH)
(Slovy: sto tři tisíc sedm set šedesát devět korun českých)
Dotace se poskytuje na účel:
zpracovtní Digitálního povodňového
plánu obce Těšovice
Platba dotace bude opatřena variabilním symbolem:

1.

článek III.
Způsob posĘtnutí dotace
Dotace bude příjemci poukázána jednoľázově do 20 pracovních dnů od uzavření smlouvy,
a to formou bezhotovostního převodu na bankovní účetpříjemce uvedený qýše ve smlouvě. Platba
bude opatřena vaľiabilním symbolem uvedeným v odstavci 2. č,|'il.

2.

Dotace je poskytována formou zá'lohy s povinností následného vyúětování

1.

Clánek IV.
Základni povinnosti příj em ce
Příjemce je povinen řídit se Pravidly pro příjem a hodnocení Žádostí, poskytnutí a finanční
vypořádání dotace zľozpočtuKarlovarského kľaje pľogramu uvedeného vodst. l. čl. I.
schválenými Radou Kaľlovarského kraje usnesením čísloRK l471ll2l18 ze dne 17.lŻ'20l8,
zveřejněnými na riřední desce poskytovatele

2.

a touto sm|ouvou.

Příjemce je povinen pouŽít poskýnuté finančníprostředky maximálně hospodárným způsobem.
Příjemce je povinen použítposkýnuté finanění prostředky výhľadně k ričelu uvedenému v článku
II' smlouvy a v souladu se specifikací uvedenou v odst. 5' tohoto článku. Příjemce Ąrto pľostředky

nesmí poskýnout jiným pľávnickým nebo szickým osobám (pokud nejde o űhľady spojené
s realizací úěelu' na kteý byly poskytnuty). Dále příjemce Ęrto pľostředky nesmí pouźítna dary,
pohoštění, mzdy pľacovníkůnebo funkcionářů příjemce ěi příjemce samotného, penále, úroky
z úvěrů,náhrady škod, pojistné, pokuý, úhrady dluhu apod.

3.
4.

Příjemce

povinen vyčeľpatposkytnuté finanění prostředky nejpozději do data předloŽení

Pokud příjemce vedę účetnictvínebo daňovou evidenci, musí bý účetníoperace související
s poskýnutou dotací odděleně identifikovatelné od ostatních úěetních opeľací v účetnictví
nebo daňové evidenci příjemce. To znamená, źe űčetníopeľace související s dotací musí

bý

5.

je

závěľečnéhofinaněního vypořádání dotace.

účtovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (např. na zvláštním účetnímstředisku).

Příjemce je dále povinen

a)

Poskýnutou dotaci poużítna zpľacovźtníDigitálního povodňového plánu obce Těšovice
dle Smlouvy o dílo ze dne 2l .02.Ż019.
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b)

Dotace je investiěního/neinvestičníhocharakteru a|ze ji pouŽít výhľadně narealizaci opatření
na územíKarlovarského kraje zaměřených na:
- ochranu majetku souŽícíhopro veřejný ztĺjem,
- ochľanu majetku zajišťujícíhozákladní funkce obce (školy,zdravotní střediska, technická
infľastruktura, obecní úlřad apod.),
- ochranu obyvatel s trva|ým pobytem (objeký určenék trvalému bydlení),
_ zpracovźtnípovodňoých plánů,
která jsou v souladu s platnou Strategií ochľany před povodněmi pro 'űzemí Karlovaľského
kraje.

6.

Dotace podléhá finaněnímu vypořádání. Příjemce je povinen provést a předloŽit administrujícímu

odboru prostřednictvím podatelny poskýovatele závěreěné finančnívypořádání dotace
na předepsaném formuláři, kteľépříjemce opatří sým podpisem' a to nejpozději do Ż2,ll.2019,
ľesp. do dne ukončenísmlouvy v případě čl. VII (rozhodující je datum doručenífinaněního
vypořádání dotace na podatelnu poskýovatele). Formulář finančnívypořádání dotace je přílohou
vyhlášení dotačního progľamu nebo informací o individuálních dotacích aje zveřejněn na internetu
poskýovatele v sekci Dotace http://www.kr-karlovarsky'c/dotace/Stranky/Pľehled-dotace.aspĺ.

7.

Příjemce je povinen společně s finaněním vypořádáním dotace předložit kopie veškeých dokladů
vztahujícíchse kposkytnuté dotaci. Ke kaŽdému dokladu musí byt přiložen doklad o jeho úhradě

(bankovní ýpis či pokladní doklad). Doklady, zejména faktury tj. účetza pľovedenou práci
nebo zboŹí, které bylo dodáno, musejí b;/t oznaěeny identifikací dotace (zkráceným názvęm dotace
apod.). Doklad o úhradě ztilohyldilěí platby bez vyričtovánítéto zá,lohyĺdílrčiplatby nelze považovat
za doklad k závěreěnému finančnímu vypořádání dotace a za uznatelný ýdaj.

8.
9.

Spolu s finančnímvypořádáním dotace je příjemce povinen předložit administrujícímu odboľu
vyhodnocenípouźitíposkytnuté dotace s popisem ľea|izace a zhodnocením realizovaných aktivit.

Příjemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem, że na pľojekt (akci) obdrŽel dotaci

od poskytovatele, a to na webových stránkách, pokud je má zŕízeny, na propagaěních, informačních

mateľiálech, pokud je vydává k pľojektu' na pozvánkách, slovně prezentovat poskýovatele
v médiícha na tiskoých konferencích pořádaných u příležitosti pľojektu, oficiálně poz\ĺatzástupce
poskytovatele na konání akce, distľibuovat tiskové mateľiá|y poskýovatele mezi hosý apod.
Příjemce je povinen obdobným způsobem prezentovat projekt Karlovaľskéhokraje ,,Żivy kĺaj*,
a to viditelným umístěním loga projektu na propagaěních materiálech, dále vidite|ným umístěním
loga na pódiu (případně v ľámci videoprojekce) a při distribuci propagaěních mateľiálů pľojektu
(logo a informace o projektu lze získat na www.zivykraj.cz). od podpisu smlouvy po dobu

ĺealizacę projektu umístípříjemce na webových stránkách, pokudje má zŕízeny,aktivní

odkazwww'kr-kar|ovarsky'cz a www'zivykraj'cz. Pľopagaci poskýovatele je příjemce povinen
doloŽit pŕi záxéreénémfinaněním vypořádání dotace (např' audio/video záznam, fotografie,
materiály). Příjemce odpovídá za správnost loga poskýovatele, pokud je uvedeno na propagaěních
materiálech (pravidla pro užitíloga poskytovatele viz www.kľ-karlovarsky 'cz, odkaz Karlovarský
kraj - Poskytování symbolů azáštit) a loga projektu ,,Żivy kraj" viz www.zivykraj.cz zálożka

Tourism pľofessionals."

je příjemce povinen vrátit nejpozději do termínu
předložení závěrečného finančníhovypořádání dotace uvedeného v odst. 6', čl. IV., a to formou
bezhotovostního převodu na účetposkýovatele uvedený v'ýše. Platba bude opatřena vaľiabilním
symbolem uvedeným v odst' 2' ěl. L

10. Nevyčerpané finančnípľostředky dotace

11. Příjemce je rovněž povinen vľátit poskytnuté finančníprostředĘ na účetposkýovatele uvedený
ýše, jestliže odpadne účel,na který je dotace poskyována, a to do l0 pracovních dnů ode dne,
kdy se příjemce o této skutečnosti dozví. Platba bude opatřena variabilním symbolem uvedeným
v odst. 2' čl. II.
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12. Před vľácením nevyěerpaných finančníchpľostředků zpět na účetposkýovatele je příjemce
o této skutečnosti povinen infoľmovat administrující odbor prostřednictv ím avíza, které je přílohou
foľmuláře fi nančnívypořádání dotace.

13. Příjemce je povinen průběŽně informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly
přivymáhání zadrźených nebo neoprávněně použiých pľostředků dotace zhoršit jeho pozici
věřitele nebo dobýnost jeho pohledávky.

14. Příjemce je zejména povinen oznámit poskýovateli do l0 pracovních dnů ode dne, kdy došlo
k události' skutečnosti, kteľémají nebo mohou mít za následek změnu opľávněné osoby příjemce,
změnu vlastnického vztahu příjemce k věci, na niŽ se dotace poskytuje, apod.

15. V

případě, že nastanou skutečnosti uvedené v předchozím odstavci, je přijemce povinen zajistit,
aby pľáva a povinnosti ze smlouvy přešly na nového vlastníka věci, na niž se dotace poskytuje
nebo podat návrh na ukončenísmlouvy.

16. Je-li příjemce veřejným zadavatelem nebo splní příjemce definici zadavatele podle zákona
č,' 134ĺŻ016 Sb', o zadávání veřejných zakázek, ve znénípozdějších předpisů, je povinen
postupovat přiýběru dodavatele podle tohoto zákona.
17. Je-li příjemce plátcem daně zpřidané hodnoty, a pokud má u zdanitelných plnění přijĄých

v souvislosti s financováním daného projektu náľok na uplatnění odpočtu daně zpřidané hodnoĘ
v plné ýši, krácený nebo v poměrné ýši, nemůžeuplatnit v zálvěreč,némvyúčtovánítuto výši
nároku na odpočet daně z přidané hodnoý jako uznatelný výdaj/náklad.

18.

Příjemce je povinen hľadit náklady, které uplatňuje z dotace' pouze z bankovního účtupříjemce,
kteĘŕje uveden v záhlaví smlouvy, popř. zpeněžníhotovosti převedené z tohoto bankovního účtu

do pokladny příjemce. Úhľada nákladů z jiného bankovního účtunež z (létu příjemce,
kteý je uveden v záhlaví smlouvy' je přípustná pouze v případě, kdy před uskuteěněním úhrady

nákladů byly peněŽní prostředky dotace ěijejich část bezhotovostně převedeny na bankovní účei,
ze kterého byla úhrada nák|adů uskuteěněna. Příjemce je povinen doloŽit převod peněŽních
prostředků mezi bankovními účý.

článek V.
Kontľolníustanovení

1.

Příslušnéorgány poskýovatele jsou opľávněny zejména v souladu se zákonem č. 3201200l Sb.,
o finanění kontľole ve veřejné spľávě a o změně někteých zákonů (zákon o f,rnanění kontrole),
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č,. 255lŻ0l2 Sb', o kontrole (kontľolní řád),
ve znénípozdějších předpisů a dalšímiplatnými právními předpisy kontrolovat dodrženípodmínek,
zanichż byla dotace poskýnuta' včetně podmínek vyplývajícíchze smlouvy, a příjemce je povinen
tuto kontrolu strpět.

)

Příjemce je povinen v průběhu trvání smlouvy, i po skoněení účinnostismlouvy, vytvářet
podmínky k provádění kontroly a umoŽnit kontrolu čerpání avyużitídotace. V této souvislosti je
příjemce povinen zejména umožnit kontrolním orgánům nahlédnout do riěetní evidence azánnamil
o poskytované službě, v případě, że je povinen účetní
evidenci vést, popř. vstupovat
do souvisejících prostor. Příjemce je povinen umožnit výkon kontroly dle odst' 1. tohoto článku,
poskytnout potřebnou součinnost všem osobám opľávněným k provádění kontroly. Příjemce je
povinen předloŽit kontrolním oľgánům poskýovatele kdykoliv navyŽźńáník nahlédnutíveškeľé
úěetníztnnamy vztahujícíse k účeludotace a předmětu smlouvy, umožnit kontľolu souvisejících
skutečností (dále jen ,,podklady") a stľpět i předložení veškeých účetníchzáznami, které nemají

přímý vztah

k

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

v odůvodněných případech umoŽnit kontrolním oľgánům zajištění oľiginálních účetníchzáznamťl
vč. podkladů.
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3.

Příjemce je povinen na Žádost poskytovatele písemně poskýnout doplňujícíinfoľmace, případně
doloŽit dalšídokumen$ĺ, souvisejícís plněním účeluposkytnuté dotace.

4.

Příjemce je v rámci výkonu kontrolní činnosti dle odst.

1.

1

.

tohoto článku povinen umožnit kontrolu

a předloŽit kontrolním orgánům poskytovatele k nahlédnutí veškeré průkazné účetnízáznamy
ýkajícíse daného ličelu a poskytnuté dotace.

článek VI.
DůsledĘ poľušenípovinností příjemce
Vpřípadě' že příjemce nesplní některou ze sých povinností stanovených vodst. 4.,9.,l2.,73.,
l4., l5',l8. čl.IV., popř. poruší jinou povinnost nepeněžité povahy vyplývajícíz této smlouvy,

nespočívajícívšak v neopľávněném použitíprostředků dle odst. 2. tohoto,ělánku, považuje se toto
jednání za porušení rozpoětové kázně ve smyslu ustanovení s 22 RPUR. Příjemce je v tomto
případě povinen provést v souladu s ustanovenim$Ż2 RPÚR odvod za porušení ľozpočiovékázně
ve výši 5 % (slovy: pět pľocent) poskynuých finančníchpľostředků, dle této smlouvy, do ľozpoětu
poskýovatele'

2.

3.

V případě,

Že příjemce neprokáže způsobem stanoveným v ěl. IV. odst' l ',2', 5.,7 ., 8., 76' pouŽití
finančních prostředků v souladu s čl. IV. odst. 2., popř. použije poskytnuté prostředky, případně
jejich ěást, kjinému účelu'než' je uvedeno v článku IV. odst. 1. této smlouvy, povaŽují
Se tyto prostředky, případně jejich část, za prostředky neopľávněně pouŽité ve smyslu ustanovení
s 22 RPUR. Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením $ 22 RPÚR
odvod za poľušeníľozpočtovékázně do rozpočtu poskýovatele.

V případě, že příjemce nesplní některou ze sqých povinností stanovených v čl. IV. odst' 6., l0., 1 1.
za zadrżenípeněžních prostředků ve smyslu ustanovení
je
22
RPUR.
Příjemce
případě
v
tomto
povinen provést v souladu s ustanovenim $ 22 RPÚR
$

této smlouvy, povaŽuje se toto jednání

odvod za porušení ľozpoětové kázně do rozpočtu poskýovatele.

4.

Veškeréplatby v důsledku porušení povinností příjemce provede příjemce formou bezhotovostního
převodu na úěet poskytovatele uvedený qýše a opatří je variabilním symbolem a specifickým
symbolem a písemně informuje poskytovatele o vrácení peněŽních prostředků najeho účet.

čl vrr.

Ukončenísmlouvy

1.

Smlouvu lze ukončit nazźtk|adě písemné dohody smluvních stran nebo ýpovědí'

2.

Kterákoli smluvní stľana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez uđánídůvodu.
Výpovědní lhůta ěiní 1 měsíc a zač,ínábětet l. dnem následujícím po dni doľuěení výpovědi druhé
smluvní straně' V případě pochybností se má zato, że výpověd' byla doľuěena 5. pracovním dnem
od jejího odeslání. Ve qýpovědní lhůtě můžeposkytovatel zastavit poskytnutí dotace.

3.

V případě ukoněení smlouvy dle výše uvedených odstavců tohoto článku, je příjemce povinen
pľovéstfinančnívypořádání poskýnuté dotace obdobně podle odst. 6. článku IV. smlouvy,

a to ke dni ukončenísmlouvy.

1.

Clánek WII.
Veřejná podpoľa
Podpora poskýnutá dle smlouvy byla smluvními stľanami vyhodnocena jako opatření
nezakládající veřejnou podporu podle čl. l07 odst. l Smlouvy o fungování evľopské unie (dříve ěl.
87 odst. 1 Smlouvy o zaloŽení Evropského společenství, když však příjemce qýslovně bere
na vědomí, Že kompetentním orgánem k posouzení slučitelnosti poskýnuté podpory se společným
trhem v případě, że by se jednalo o veřejnou podporu, je toliko Komise (ES). Komise (ES)
je oprávněna uložit příjemci podpory navľácení veřejné podpory, spolu s příslušným úrokem.
Příjemce podpory podpisem této smlouvy stvľzuje, źebyl s touto skutečností seznámen.
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2.

Příjemce podpory dle této smlouvy se zavazuje vrátit poskytovateli bez zbyteč,néhoodklt
poskýnutou podporu věetně úrokůpodle Nařízení komise v případě' Že se jeho prohlášenĘ Ý
v předchozím odstavci uvedené prokáŹejako nepravdivé, ěi pokud Komise (ES) rozhodne podle{
přímo aplikovatelného pľávního předpisuJ. buď o vrácení podpory, prozatímnímnavľácení podporys
nebo o pozastavení

Yo
)

podpory.

E

článek IX.

1.

Záxěľečná ustanovení
Na poskytnutí dotace není právní nárok' V případě dlouhodobých ěinností nebo opakovaných akcí
nevzniká uzavřením smlouvy automatický nárok na poskytnutí dotace v následujících letech.

Ż.

Příjemce je povinen bez zbyteč,néhoprodlení písemně informovat administľujícíodboľ o jakékoliv
změně v údajíchuvedených v této smlouvě oh|edně jeho osoby a o všech okolnostech, které mají
nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle sm|ouvy.

3.

Pokud smlouva ěi zvláštní obecně zźuazný předpis nestanoví jinak, řídíse vztahy dle smlouvy
příslušnými ustanoveními zákonů č,. 50012004 Sb.' spľávní řád, ve znění pozdějšíchpředpisů
a é. 89ĺŻ0lŻ Sb., oběanský zákoník, ve znění pozdějšíchpředpisů.

4.

Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, znichŹ 3 obdržíposkýovatela

5.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stľan.

6.

Smlouva nabývá úěinnosti dnem podpisu smluvních stran.

7.

V případě, Že se někteľá ustanovení smlouvy

l

příjemce.

stanou neplatnými nebo neúčinnými,zůstává platnost
a účinnostiostatních ustanovení smlouvy zachována. Sm|uvní strany se zavazují nahľadit takto
neplatná nebo neúčinnáustanovení ustanoveními jejich povaze nejb|ižšímis přihlédnutím k vůli
smluvních stran dle předmětu smlouvy.

8. o

poskytnutí dotace a uzavŕeníveřejnoprávní smlouvy rozhodlo v sou|adu s ustanovením
$ 36 písm. c) příp' d) zákona č,. l29lŻ000 Sb., o krajích (kľajskézŕízení),ve znění pozdějších
předpisů, Zastupitelstvo Karlovarského kľaje usnesením č,. ZK l47/04ĺ19 ze dne25'04.2019.

Karlovy Vary

d""€"T.:.1P./3'.

'G)ł]o'ł,l.g*.

ar"./r).,.9. .2^2.4

(příiemce)

Za

správnost:

l NařízeníRady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. bÍema 1999,

Smlouvy o ES

kter1ým se stanoví pľováděcí pravidla
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k článku 93
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