
Evidenční ěíslo smlouvy: KKO 1 001/201 9

vEŘEJNoPRÁvľÍ sľĺLoUvA
o PoSKYTNUTÍ DoTACE ZRoZPoČľu KARLoVARSKÉHo KRAJE

(dále jen,,smlouva")
Smluvní strany:

KarlovarsĘ kraj
Adresa sídla:
Identifikační číslo:
DIČ:
Zastoupený:

Závodni 353/88, 360 06 Karlovy Vary _ Dvory
70891 168
c270891168
Mgr' Danielou Seifertovou, náměstĘní hejtmanĘ pro oblast kultury a
památkové péěe

a

Bankovní spojení:

případně další účý:

Datová schľánka: siqbxt2
Administrující odbor: odbor kultury, památkové péěe, lŁeňství a cestovního ruchu
(dále jen,,posĘrtovatel")

MěstsĘ dům kultury Sokolov
Sídlo: 5. května 655,356 0l Sokolov
Telefon, fax: 
Identifikačníčíslo00377678
DIČ: CZoo377678
Právní forma: příspěvková orgaĺizace
Registrace ve veřejném rejstříku: obchodní Ęstřík, vedený Kĺajshým soudem v Plzni, v oddíle Pr,
vložka 988
Zastoupený: Mgr. Ladislavem Sedláčkem, ředitelem
Bankovní spojení:
Číslo úětu: 
E-mail: 
Je plátce DPH, nebude vyžadovat odpoěet.
(dále jen,,příjemce")

a

Město Sokolov
Sídlo:
Telefon, fax:
lČo:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Císlo účtu:
E-mail:
Není plátce DPH.
(dále j en,,zšizov atel")

Rokycanova 1929,356 20 Sokolov

00259586
paní Renatou oulehlovou, staľostkou



(společně jako 
',smluvní 

stľany")

Clánek I.
obecné ustanovení

1. V souladu se zákony ě. 12912000 Sb., o krajích (krajské zřízeni), ve znění pozdějších předpisů,
aé.250l2000 sb., oľozpoětoqých pravidlech územních rozpoětů' ve znění pozdějších předpisů
(dále také ,,RPÚR") a v souladu s Programem pro posĘrtování dotací z rozpoětu Karlovaľského
kraje na podporu kulturních aktivit (dále jen ,,dotační program") posĘrtovatel poskytuje příjemci
dotaci na úěel uvedený v článku II. smlouvy a příjemce tuto dotaci přijímá.

čHnek II.
Výše dotace' její űčel a údaje o dotaci

1. Poslqrtovatel posĘtuje příjemci dotaci z rozpoětu posĘrtovatele v kalendářním roce, ve v''ýši

a na účel podle údajů uvedených v odstavci 2. tohoto ělánku. Výše dotace může bý snížena
s ohledem na maximální přípustnou ýši podpory v ľežimu đe minimis a to dle aktuálního stavu
v registru podpor de minimis v den podpisu smlouvy.

2. Úoa.je o dotaci:
Dotace se poskytuje v kalendářním roce: 2019
Dotace se poskytuje ve ýši: 100.000 Kč

(Slovy: sto tisíc korun ěesĘch)
Dotace se posĘrtuje na úěel: IIURÁÁ PRÁZDNľ{Y, soKol,ovsKÝ ČľvRľułnłToN,

BAREVIYŕ ľĚH, TIMBERSPoRT
Platba dotace bude opatřena variabilním symbolem: 

čHneľ III.
Způsob posĘtnutí dotace

1. Dotace bude příjemci poukázána jednorázově do 30 pracovních dnů od uzavření smlouvy,
a to formou bezhotovostního převodu na bankovní účet zŕizovatele příjemce uvedený ýše
v smlouvě. Platba bude opatřena variabilním symbolem uvedeným v odstavci 2. ěl' il.

2. ZÍizovatel se zavazuje do 30 pracovních dnů ode đnejejího připsání na účet zÍizovatę|e převést

dotaci na úěet příjemce, uvedený qýše v smlouvě. Platba bude opaťena variabilním symbolem
a specificĘm symbolem.

3. Dotace je poskýována formou zźiohy s povinností následného vyiětování.

článek IV.
Zń|Ąĺďní povinnosti p říj emce

1. Přijemce je povinen řídit se Pravidly pro příjem a hodnocení žźtdostí, posĘrtnutí a finanční
vypořádání dotace zrozpoětu Karlovarského kĺaje programu uvedeným vodst. 1 ěl. I

schválenými Radou Karlovaľského kľaje usnesením č;islo I47IlIŻlI8 ze dne 17. 12. 2018,
zveřejněnými na úřeđní desce poskýovatele a touto smlouvou.

2. Příjemce je povinen pouŽít posĘrtnuté finanční prostředĘ maximálně hospodárným způsobem.
Příjemce je povinen použít posĘrtnuté finanění prosťedky výhľadně k účelu uvedenému v článku
II. smlouvy a v souladu se speciťrkací uvedenou v předchozím odstavci tohoto článku. Příjemce
t5rto prostředky nesmí poskýnout jiným právnickým nebo szickým osobám (pokud nejde o
úhĺady spojené s realizací ťlčelu, na kteý byly poskýnuty). Dále příjemce t5rto pľostředky nesmí
pouŽít na dary, pohoštění, mzdy pracovníků nebo funkcionářů příjemce či příjemce samotného,
penále, úroĘ z úvěľů, náhrady škod, pojistné, pokuty, úhrady dluhu apod. Příjemce je povinen
podílet se na realizaci pĄektu vlastními prostředĘ ve ýši minimálně 30 %o zposkýnuté dotace,
tj.30.000 Kč.
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3. Příjemce je povinen vyčerpat poskýnuté finanění pľostředĘ nejpozděj i do 23 . 9 . 2Ol9 .

4. Pokud příjemce vede účetnictví nebo daňovou evidenci musí bý účetní operace související
s posĘltnutou dotací odděleně identifikovatelné od ostatních účetních operací v účetnictví
nebo daňové evidenci příjemce. To mamená, że űč,etní operace související s dotací musí
bý účtovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (např. na zvláštním úěetním středisku).

5. Příjemce je dále povinen:
Dotace je neinvestiěního charakteru. PosĘltuje se žadatelům (pľávnicĘm osobám, fyzickým
osobám, územně samosprávným celkům a jimi zřizovaným organizacím) pouze k podpoře
kulturních aktivit. Dotace v této oblasti jsou určeny jen pľo Ęrto projeký a |ze ji použít qýhradně
ktěmto účelům:
a) podpora aktivit v oblasti kultury,
b) kultunrí akce,
c) projekty kulturního charakteru.

6. Dotace podléhá finaněnímu vypořádání. Příjemce je povinen provést a předloŽit administrujícímu
odboru prostřednictvím podatelny posĘrtovatele zźpěreěné finanční vypořádání dotace, včetně
použitého povinného spolupodílu ve qýši minimálně 30%o zposĘltnuté dotace' na předepsaném
formuláři, kteľé příjemce opatří sqým podpisem' a to nejpozději do 30. 9. 2019, resp. do dne
ukončení smlouvy v případě čl. VII (rozhodující je datum doruěení finančního vypořádání dotace
na podatelnu poskytovatele). Foľmulář finanční vypořádání dotace je přílohou vyhlášení
dotaěního pľogramu nebo informací o individuálních dotacích a je zveřejněn na intemetu
posĘrtovatele v sekci Dotace http://www.kr-karlovarsky.c/dotace/Stranky/Prehled-dotace.aspx.

7. Přiiemce je povinen spoleěně s finaněním vypořádáním dotace předloŽit kopie veškeých dokladů
vztahujících se k posĘrtnuté dotaci a použitému povinnému spolupodílu ve qýši minimálně 30%
z poskýnuté đotace. Ke každému dokladu musí b;ýt přiložen doklad o jeho úhradě (bankovní
výpis ěi pokladní doklad). Doklady, zejména faktury tj. účet za pľovedenou pľáci nebo zbożí,
které bylo dodáno, musejí bý označeny identifikací dotace (zkráceným názllęm dotace apod.).
Doklad o úhradě zálohy/dilčli platby bez vyúčtování této zálohy/dílč;i platby nelze povatovat za
doklad k závěrečnému finančnímu vypořádání dotace a za uznatelný r"ýdaj.

8. Spolu s finaněním vypořádáním dotace je přiiemce povinen předloŽit administrujícímu odboru
vyhodnocení pouŽití poskýnuté dotace s popisem realizace a zhodnocením realizovaných aktivit.

9. Příjemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem, Že na projekt (akci) obdržel dotaci
od poskytovatele, a to na webov''ých stránkách, pokud je má zÍizeny, na pľopagačních,
informaěních mateľiálech' pokud je vydává k projektu' na pozvánkách, slovně prezentovat
posĘrtovatele v médiích a na tiskových konfeľencích pořádaných u příležitosti projektu, oficiálně
pozvat zástupce poskýovatele na konání akce, distńbuovat tiskové materiály poskýovatele
mezi hosty apod. Příjemce je povinen obdobným způsobem pľezentovat projekt Karlovarského
lrłaje ,,Żiý kĺaj", ato viditeńým umístěním loga projektu na p.opaguěnícň materiálech, dále
viditelným umístěním loga na pódiu (případně v rámci videoprojekce) a při distribuci
propagaěních mateľiálů pľojektu (logo a informace o projektu |ze získat na www.zivylrłaj.cz).
od podpisu smlouvy po dobu realizacę pľojektu umístí přijemce na webových stránkách,
pokudje má zŕizeny, aktivní odkaz www.kr-karlovaľsĘ.cz a www.zivykraj.cz. Návľh způsobu
propagace předloží příjemce poskytovateli do 10 kalendářních dnů od podpisu smlouvy
k odsouhlasení (současně si vyzvedne tiskové materiály poskýovatele k distribuci). Pľopagaci
posĘrtovatele je přijemce povinen doloŽit při závěľeěném finaněním vypořádání dotace
(např. audio/video zttznam, fotogľafie, mateľiály). Příjemce odpovídá za správnost loga
posĘrtovatele, pokud je uvedeno na propagačních materiálech (pravidla pľo užiti loga
poskýovatele viz www'kľ-karlovarsĘ.cz, odkaz KarlovarsĘ kraj _ Poskytování symbolů
a záštit) a loga projektu ,,Żivy kłai* viz www.zivykraj .cz zźiožkaTourism profeśsionals."
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10. Nevyěerpané finanční prostředĘ dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději do teľmínu

předložení zavěreěného'finaněníńo 'yp"rĺa"'ĺiota3e 
uu9geného v ěl' IV' odst' 7' a to foľmou

bezhotovostního převodu přes účet r"än" zřizovatele na úěet posĘrtovatele vedený ýše' Platba

bude opatřenu nuiiuuĺlníďsymbolem uvedeným v odst' 2 ěl' il'

11. Příjemce je ľovněž povinen vrátit.poskýnuté ťrnanění prostředĘ na účet uvedený v odst' 10

tohoto článku, jestliže odpadne účel, nä Ĺt""y.1' dotace.poskýo'inu' uto do.10.pracovních dnů

ode dne, kdy se příjemce o této .tut"en"'ii 
"aäzví. Platba bude opatřena vaľiabilním symbolem

uvedeným v odst. 2 ěl' il'

12. Před vľácením nevyčerpaných finaněních prosfiedlĺu. 
"n.'l 

na úěet posĘrtovatele je příjemce

o této skutečnosti povinen informo;;';dÄi"istrující óduo. pľostřednictvim aviza, které je

přílohou formuláře finanění vypořádání dotace'

13. Příjemce je povinen průběžně informovat posĘrt9yalele o všech změnách' které by mohly

při vymáhán i zadrżených nebo _n19ľ.áunénj 
pouziĺy"t' pľostředků dotace zhoľšit jeho pozici

ncritäl. nebo dobytnost jeho pohledávĘ'

14. Příjemce je zejména povinen oznámit posĘrtovateli'do 10 pracovních dnů ode dne' kdy došlo

k události, skutečnosti, které mají n"bo -ohou mít za näsledek změnu statutárního orgánu

příjemce, změnu vlastnického vztaĹí-prĺjemce nebo zŕizovate|e kvěci, ĺa niż se dotace

posĘÍuje, apod.

15.Vpřípadě,Ženastanouskuteěnostiuvedenévpředchozímodstavci,jepříjemcepovinenzajistit
při přeměně p.uuni"ko osoby n"uo j"jĺľ,o zľulení, aby práva a povinńosti ze smlouvy přešly

na nástupnickou právnickou osobu_i.Ĺo poout 1ávľh ní ukoněeńí smlouvy' V případě zrušení

pľávnické osoby s likvidací p-u"o" p}ĺ"'Ác" finane''í vypořádání posĘrtnuté dotace obdobně

äle odst' 7 ělánku IV' smlouvy, a to ke dni likvidace'

16. Je-li příjemce veřejným zadavatelem nebo splní příjemce definici zadavate|e podle zákona

č,.13412016 Sb., o zadávźni vere3nych zakźĺLek, ve znění pozdějších předpisů' je povinen

po.*p*ut pri rýucru dodavatele podle tohoto zźlkona'

17. JeJi příjemce plátcem dané zpřidané hodnoty, a pokud má u zdanitelných plnění přijabých

v souvislosti s financováním danéh";.j"k " 
n,ĺr9]. nu uplatnění odpoětu daně zpřidané hodnoĘ

v plné v,ýši, kľácený nebo v ľ"'łę-ä d'ĺi n"tnm u.nr1tnit v závěieěném vyťlětování tuto qýši

nároku nu oapoe"iäa.re 
" 

pľiáané hodnoty jako umatelný výdaj/náklad.

18. Příjemce je povinen hradit náklady, které uplatňuje' z dotace' pouzę z bankovního úětu příjemce'

kteý je uveden v zźthlavísmlouvy, p"pr l ń*:ľ.h*ovosti převedené ztohoto bankovního úětu

do pokladny'olĺäľ".' ů'i''*d"',ieläuoĺ' z jiného bankovního úětu neŽ z úětu příjemce'

kteý je uveden v'zźthlavismlouvy, je přípustná p:u": v případě, kdy před' uskuteěněním úhrady

nákladů byly peněŽní prostředĘ aoi*! ei j"jich'ěást beÁotovostně převedeny na bankovní úěet'

ze kteľého byla úhľada nákladů urĹut.encnu. Příjemce je povinen doložit převod peněžních

prostředků mezi bankovními účty'

článek V.
Kontľolní ustanovení

1. Příslušné oľgány poskýovatel. j.*;;.á''ě"Y ]ej1éna 
v souladu se zákonem č' 320/2001 sb''

ofinaněníkontroleveveřejnésprávěuo"mcnenerc""y"ľ'ztkonű.(zźkonoťtnaněníkontrole),
veměnípozdějšíchpředpisri,avsouladusezákonemč,.'Ż55l2olŻSb.,okontrole(kontľolnířád)'
ve znění pozdějších předpisů 

" 

-J;iaí.' 
platnými právními předpisy kontrolovat dodržení

podmínek, Á-łi"nz by1a'dotace ň"'ryt'uiu, vletně podmínek vyplývajících ze smlouvy' a

prĺ3emce.ie povinen tuto kontľolu 
"*u''r,.u nka 4 z7
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2. Příjemce je povinen v pľuběhu trvání smlouvy, i po skončení riěinnosti smlouvy, vytvářet
podmínky k pľovádění kontroly a umožnit kontľolu ěerpání a vyużití dotace. V této souvislosti je
příjemce povinen zejména umožnit kontrolním orgánům nahlédnout do účetní evidence a
zéznamű o posĘtované službě, v případě, že je povinen úěetní evidenci vést, popř. vstupovat do
souvisejících prostoľ. Příjemce je povinen umožnit qýkon kontroly dle odst. l tohoto ělánku,
poskýnout potřebnou součinnost všem osobám opľávněným k provádění kontľoly. Příjemce je
povinen předložit kontrolním orgánům poskýovatele kdykoliv na vyźádáni k nahlédnutí veškeré
úěetní záznamy vztahujíci se k úěelu dotace a předmětu smlouvy, umožnit kontrolu souvisejících
skutečností (dále jen,,podklady") a sĘět i předložení veške4ých účetních zźunam:ů, které nemají
přímý vztah k předmětu smlouvy (např. v případě nepřímých spoleěných nrákladů);
v odůvodněných případech umožnit kontrolním orgánům zajištění originálních účetních záz:namtl
vě. podkladů'

Příjemce je povinen na žádost posýovatele písemně posĘrtnout doplňující informace, případně
doložit další dokument5l, související s plněním účelu posĘtnuté dotace.

4. Příjemce je v rámci ýkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto článku povinen umožnit
kontrolu a předložit kontrolním oľgánům poskýovatele k nahlédnutí veškeré průkazné účetní
záznamy ýkajici se daného účelu a posĘltnuté dotace.

Clánek VI.
DůsledĘ poľušení povĺnností příjemce

1. V případě, že příjemce nesplní některou ze sých povinností stanovených v odst. 3, 4,8, g, 12,
13,14,15, 18 ěl. rV., popř. poruší jinou povinnost nepeněžité povahy vyplývající z této smlouvy,
nespoěívající však v neoprávněném použití prostředků dle odst. 2 tohoto článku, považuje se toto
jednrání za porušení rozpoětové kĺŁně ve smyslu ustanovení, s 22 RPÚR. Příjemce je v tomto
případě povinen provést v souladu s ustanovenim $ 22 RPUR odvod za porušení rozpoětové
kázně ve \.ýši 5 % (slovy: pět procent) posĘltnuých finančních prostředků, dle této smlouvy, do
rozpoětu posĘrtovatele.

V případě, že příjemce neprokáže způsobem stanoveným v ěl. IV. odst. 1, 2,5, 6,7, 16 poużití
finaněních pľostředků v souladu s ěl. IV. odst. 2, popř. použije posĘrtnuté prostředĘ, případně
jejich část, kjinému úěelu, než je uvedeno v ělánku IV. odst. 1 této smlouvy, považují
se týo prostředĘ, případně jejich ětlst, za prostŤedĘ neoprávněně použité ve smyslu ustanovení
$ 22 RPIJR' Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovenim $ 22 RPÚR
odvod za poľušení rozpoětové kámě do rozpočfu posĘrtovatele.

3. Vpřípadě, že příjemce nesplní některou ze sých povinností stanovených včl. IV. odst. 10, 11
této smlouvy, považuje se toto jednání zazadržení peněžních prostředků ve smyslu ustanovení $
22 RPUR. Přijemce je v tomto případě povinen pľovést v souladu s ustanovením $ 22 RPÚR
odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu posĘrtovatele'

4. Veškeré platby v důsledku porušení povinností příjemce provede příjemce formou
bezhotovostního převodu na úěet posĘltovatele uvedený qýše a opatří je variabilním symbolem
a speciťlclcým symbolem a písemně infoľmuje posĘrtovatele o vľácení peněžních prostředků na
jeho účet.

článeľvn.
Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze ukončit nazátkladě písemné dohody smluvních stran nebo ýpovědí.

2. Kterákoli smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí l měsíc a zaěíná běžet 1. dnem následujícím po dni doručení ýpovědi
druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že ýpověd' byla doruěena
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Í;äT"l'* dnem od jejího odeslání' Ve výpovědní lhůtě mriže poskyto vatelzastavit posĘhrutí
Vpřípadě ukoněení l
provést finanční *j:l"':y 

dle.výše uvedených odstavcri toh
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1 Nařízení
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Rady (Es) č. 659/1999 zĺEs . ---- _e dne22. března 1999, kterým se stanovíprováděcípravidla 
k článku 93

stránka 6 z 7



8. o posĘrtnutí dotace a uzavÍení veřejnopľávní smlouvy rozhodla v souladu s ustanovením $ 59
odst. 2 písm. a) zátkona č,. 129/2000 Sb., o kľajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
Rada Karlovarského kľaje usnesením ě. RK394l04/l9 ze dne 8' 4.2019.

Za správnost:

KaľlovyVarydne 4 r /o(,

an" .....ł.9..-05.: .?0l9
(místo)

Karlovy VaľY dne, 
g -05- 20ĺg

posĘltovatel

Maľtin Karas
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