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o PoSKYľľuľÍDoTACE ZRoZPoČľuKARLóřanśrÉHoKRAJE
(dále jen,,smlouva..)

Smluvní strany:

Kaľlovaľskýkľaj

Adresa sídla:
IdentiÍikaění ěíslo:

Závodni 353/88, 360 06 Karlovy Vary _ Dvory

Zastoupený:

Ing- arch. Vojtěchem Frantou, uvolněný člen Zastupitelstva
Karlovarského

70891 168

DIČ:

Bankovní spojení

c270891t68

kľaje pro lrŁeňství, cestovní ruch a

UNESCO

případně dalšíúěty:

Datová

schľánka:

AdministĄící odbor: ođborkultury, památkové péče,lŁeňství a cestovního
ľuchu
(dále jen,,posĘrtovatel")

a

INFOCENTRUM MESTA Karlovy Vary,

o.p.s.

sídla:
Husovo náměstí zjoĺz,^saool Karlovy Vary
číslo: 26330725
DIČ:
CZ2633o725
Právní forma:
obecně pľospěšná společnost
Zastoupená: Radkem Volfem, ľeáitel
Registrace ve veřejném Ęstříku: o 48 vedená u Krajského soudu
v Plzni
Adresa
Identifikaění

Bankovní spojení:

E-mail:

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

(společně jako,'smluvní strany.,)

článet I.

1.

V souladu se zákony č,. 12?!2099'ľ::'ä'"j::ľ",ŕ.ä.t,zÍizení),ve znění pozdějších předpisů,
aě'250/2000 sb., orozpočtových pravidlecĹ rizemn-ích rozpočtÍi,ve znění po"oě;sĺclr'predpisĺí
(dále také ,ÄPÚR*; a vsouladu . Progru."- pro poskytoväní
dotací zrozpočtu Karlovarského
kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu v raĺôu*fuem kraji (dále jeŕ
,,doáční program,.)
po_sĘrtovatel poskytuje přijemci dotaci na úěel uvedený v
článku ń. .rntoul.y u iri;".." tuto dotaci

přijímá.

1.

2.

článek tr.
Výše dotace, její účela údaje o dotaci
Poskýovatel poskýuje příjemci dotaci z rozpoétu poskýovatele v kalendářním roce, ve výši
u na iiě"l podle ridajů uvedených v odstavci 2. tohoto článku' Výše dotace můžebý snížena
s ohlederrna maximální přípustnou výši podpory v režimu de minimis a to dle aktuálního stavu
v registru podpor de minimis v den podpisu sľúouvy.
Úoaie o dotaci:
Dotace se poskytuje v kalendářním roce:
Dotace se poskytuje ve qýši:
(Slovy: devadesáttisíc korun ěesĘch)
Dotace se poskýuje na účel:

2019
90.000

Kč

Karlovy Vary jako brána do regionu

-

maľketingová kampaň

Platba dotace bude opatřena variabilním symbolem

1.

článek III.
Způsob posĘtnutí dotace
Dotace bude příjemci poukázána jednorźtzově do 30 pracovních dnů od uzavření smlouvy,
a to formou bezhôtovostního převodu na bankovní účetpříjemce uvedený výše v smlouvě. Platba
bude opatřena variabilním symbolem uvedeným v odstavci 2- čl. II.

2.

Dotace je poskýována forľrou zźůohys povinností následného vyričtování.

1.

čhnek IV.
Zókladní povĺnnosti pffj emce
Příjemce je povinen řídit se Pravidly pro příjem a hodnocení tádosti, poskytnutí a finanění
vyiorádání dôtace z rozpoětu Karlovarského kľaje progľamu uvedeným v odst. 1 čl. I schválenými
Radou Karlovarského kľaje usnesením čísloRK 147Il12lI8 ze dne 17.12.2018' zveřejněnými na
úřední desce poskýovatele a touto smlouvou.

2.

Příjemce je povinen pouŽít poskynuté finanění prostředky maximálně hospodárným způsobem'
Příjemce je povinen použítposkýnuté finančnípľostředky qýhradně k úěelu uvedenému v článku
II. imlouvy a v souladu se specifikací uvedenou v předchozím odstavci tohoto článku. Příjemce
tyto prostřódĘ nesmí poskýnout jiným pľávnickým nebo szickým osobám (pokud nejde o úhĺady
spojené s realizací účelu,na kteý byly posĘrtnuty). Dále příjemce Ęrto prostředky nesmí použít
iuáury, pohoštění,mzdy pľacovníkůnebo funkcionářů příjemce či příjemce samotného, penále,
úroĘz úvěrů,náhrady škod, pojistné, pokuty, úhrady dluhu apod.

3.

Příjemce je povinen vyěerpat posĘltnuté finanění pľostředĘ nejpozději do 2.12.2019-

4.

Pokud příjemce vede úěetnictvínebo daňovou evidenci musí bý úěetníoperace související
. po'Lytnutou dotací odděleně identifikovatelné od ostatních úěetních opeľacív úěetnictví
nébo duňové evidenci příjemce. To znamená, że űěętní operace související s dotací musí
bý účtovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (např' na zvláštním účetnímstředisku).

5.

Příjemce je dále povinen:

a)
b)
'

realizovat projekt v souladu s ustanoveními Pravidel pro posĘrtování příspěvků z ľozpočtu
Karlovaľského kraje na podporu aktivit v cesto'ľním ruchu v Karlovarském kraji, schválenými
usnesením č. RK l47lll2ll8 ze dne 17. lŻ. Ż0l8 a usnesením é. zK369112118 zę dne 13. 12.
201 8.

vyuźítpříspěvek kuhrazení činnostíspojených srealizaci daného projektu uvedeného
vpředloženéŻádostio poskýnutí dotace zrozpoétuKarlovaľskéhokľaje, č,. j.KKJ474/KR/19
zedne 6.2.2019.
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6.

Příjemce je povinen se na financování projektu podílet vlastní spoluúčastíve qýši min. 25
s posĘrtnuté dotace, tj. 22'500 Kě.

7.

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

%o

odboru pľostřednictvím podatelny posĘrtovatele ztwěrečnéfinanění vypořádání dotace
lŻ.20t9,
resp. do dne ukoněení smlouvy v případě ěl' vII (rozhodující je datum doručenífinančního

na předepsaném foľmuláři, které příjemce opatří svým podpisem' a to nejpozději do 16.

vypořádání dotace na podatelnu posĘrtovatele). Formulář finanění vypořádání dotace je přílohou
vyhlášení dotaěního pľogľamu nebo informací o individuálních dotacích aje zveřejněn na intemetu
posĘrtovatele v sekci Dotace http://www.kr-karlovarsky.c/dotace/StranĘlPrehled_dotace.aspx.

8.

Příjemce je povinen společně s finaněním vypořádáním dotace předložit kopie veškeých dokladů
vztahujících se k posĘrtnuté dotaci. Ke každému dokladu musí bý přiložen doklad o jeho úhradě
(bankovní ýpis ěi pokladní doklad). Doklady, zejména faktury tj. úěet za provedenou práci
nebo zboží,kteľébylo dodáno, musejí bý omačeny identifikací dotace (zkľáceným nźzvem dotace
platby bez vyúětovźnítétozźiohy/dílěi platby nelze považovat
apod.). Doklad o rihľadě zźůohyldílč,í
za doklad k závěrečnému Íinančnímuvypořádání dotace azauznatelný ýdaj.

9.

Spolu s finančnímvypořádáním dotace je příjemce povinen předložit administrujícímu odboru
vyhodnocení použitíposkýnuté dotace s popisem realizace a zhođnocenímrealizovaných aktivit.

je povinen zveřejnit vhodným způsobem, żę na pľojekt (akci) obdržel dotaci
poskýovatele'
a to na weboqých stránkách, pokud je mázřizeny, na pľopagaěních, informačních
od
materiálech, pokud je vydtná k pľojektu, na pozvánkách, slovně prezentovat posĘrtovatele
v médiícha na tiskoqých konfeľencích pořádaných u příležitosti projektu, oficiálně poz-łat zástupce
posĘrtovatele na konání akce, distńbuovat tiskové mateńály posĘrtovatele mezi hosty apod.
Příjemce je povinen obdobným způsobem prezentovat pľojekt Karlovarského kraje ,,Żirý kľaj", a to
viditelným umístěním loga projektu na propagaěních materiálech, dále viditelným umístěním loga
na pódiu (případně v rámci viđeopľojekce)a při distľibuci pľopagačníchmateľiálůprojektu (logo a
informace o pľojektu |ze ziskat na www.zivykłaj.cz). odpodpisu smlouvy po dobu rea|izace
projektu umístípřijemce na webov'ých stránkách, pokud je má z-řízeny, aktivní odkaz www.krkarlovarsĘ.cz awww.zivyl,'raj.cz. Návrh způsobu propagace předloží příjemce poskýovateli do l0
kalendářních dnů od podpisu smlouvy k odsouhlasení (souěasně si vyzvedne tiskové materiály
posĘrtovatele k distribuci). Pľopagaci posĘrtovatele je příjemce povinen doložit při závěrečném
finaněním vypořádání dotace (např. audio/video ztvnarl, fotografie, materiály). Příjemce odpovídá
za spľávnost loga posĘltovatele, pokud je uvedeno na propagačníchmateľiálech (pľavidla pro užití
loga poskyovatele viz www.kr-karlovarsĘ.cz, odkaz KarlovarsĘ kraj _ Poslqrtování symbolů
a ztśtit) a loga pľojektu ,,iivy krai* viz www.zivykraj 'cz zźúožkaTouľismpľofessionals."

10. Příjemce

11. Nevyěerpanéfinančnípľostředkydotacejepříjemcepovinenvľátitnejpozdějidotermínupředložení

závěľečnéhofinančního vypořádání dotace uvedeného v čl. IV. odst. 7, a to formou
bezhotovostního převodu na úěet poskýovatele uvedený ýše. Platba bude opatřena vaľiabilním
symbolem uvedeným v odst. 2 č,l.L

12. Příjemce je rovněŽ povinen vľátit poskytnuté finanění pľostředĘ na účetuvedený v odst. 10
tohoto článku, jestliže odpadne účel'na kteý je dotace poskýována, a to do 10 pracovních dnů
ode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti doz-łi. Platba bude opatřena variabilním symbolem

uvedenýmvodst.2č,|.L

13. Před vrácením nevyčerpaných finančních pľostředků zpět na účetposĘrtovatele je přfiemce
o této skutečnosti povinen infoľmovat administrující odbor prostřednictvím aviza, kteľéje přílohou
formuláře finančnívypořádání dotace.
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je povinen pruběžně informovat posĘrtovatele o všech změnách, které by mohly
při vymáhání zadrżených nebo neoprávněně použiĘých prostředků dotace zhoršit jeho pozici
věřitele nebo dobýnost jeho pohledávĘ.

14. Příjemce

15. Příjemce je zejména povinen oznámit posĘrtovateli do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo
k události, skuteěnosti, kteľémají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik, transformaci,
sloučeníči splynutí s jiným subjektem, zľušeníprávnické osoby s likvidací, zahá|ení insolvenčního
Íízení,změnu statutárního orgánu příjemce, změnu vlastnického vztahu příjemce k věci, na niŽ se
dotace posĘltuj e, apod.

16. V případě, że nastanou skutečnosti uvedené v předchozím odstavci' je příjemce povinen zajistit
při přeměně právnické osoby nebo jejího zrušení,aby pľáva 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 posĘrtnuté dotace obdobně
dle odst. 7 článku [V. smlouvy' a to ke dni likvidace.
17.

Je-li příjemce veřejným zadavatelem nebo splní příjemce definici zadavatele podle zakona
Sb., o zadávání veřejnýchzakázek, ve znění pozdějšíchpředpisů, je povinen postupovat
při výběru dodavatele podle tohoto zátkona.
č). 13412016

18. Je-li příjemce plátcem dané zpřidané hodnoty' a pokud má u zdanitelných plnění přijatých
v souvislosti s financováním daného projektu nĺárok na uplatnění odpočtu daĺě z přidané hodnoty
v plné qýši, krácený nebo v poměľnéýši, nemůžeuplatnit v závěrečnémvyičtování tuto ýši
náľoku na odpoěet dané z přidané hodnoty jako uznatelný ýdaj/náklad.

19. Příjemce je povinen hradit náklady, které uplatňuje z dotace, pouze z bankovního úětu příjemce,
kteý je uveden v záhlavi smlouvy, popř. z peněžní hotovosti převedené z tohoto bankovního účtu

do pokladny příjemce. Úhrada nákladů z jiného bankovního účtunež z tlětll příjemce,
kteýjeuveden v záhlaví smlouvy, je přípustná pouze v případě, kdy před uskuteěněním úhrady

nákladů byly peněžníprostředĘ dotace či jejich část bezhotovostně převedeny na bankovní úěet,
ze kterého byla úhrada nákladů uskutečněna' Příjemce je povinen doložit převod peněžních
prostředků mezi bankovními účý.

čhnekV.

Kontrolní ustanovení

1.

Příslušnéorgány posĘrtovatele jsou oprávněny zejména v souladu se zákonem č' 3201200l Sb.,
o finančníkontrole ve veřejné správě a o změně někteých ákonů (zttkon o ťrnančníkontľole),
ve znénípozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č).25512012 Sb', o kontrole (kontrolní řád)'
ve znění pozdějších předpisů a dalšímiplatnými právními předpisy kontľolovat dodržení podmínek,
zanichž,byla dotace poskýnuta, včetně podmínek vyplývajícíchze smlouvy, a příjemce je povinen
tuto kontrolu strpět.

2.

Příjemce je povinen v pruběhu tľvání smlouvy, i po skončeníúčinnostismlouvy, vytvářet
podmínky k provádění kontľoly a umožnit kontrolu čerpánía vyuźiti dotace. V této souvislosti je
příjemce povinen zejménaumožnit kontľolním orgánům nahlédnout do úěetníevidence azátmamtl
o poskytované sluŽbě, v případě, Že je povinen úěetníevidenci vést, popř. vstupovat do
souvisejících prostor. Příjemce je povinen umoŽnit výkon kontroly dle odst. 1 tohoto článku,
poskýnout potřebnou součinnost všem osobám oprávněným k pľovádění kontroly. Přijemce je
povinen předložit kontrolním orgánům poskýovatele kdykoliv na vyżádźník nahlédnutíveškeré
účetnízáznamy vztahujícíse k účeludotace a předmětu smlouvy, umoŽnit kontľolu souvisejících
skutečností(dále jen ,,podklady") a sĘět i předložení veške4ých účetníchz.áznamű, které nemají

přímý vztah

k předmětu smlouvy (např. v případě nepřímých spo|ečných nákladů);
v odůvodněných případech umoŽnit kontľolním orgánům zajištění oľiginálních účetníchzźtzľ'amtl
vě. podkladů.
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3.

Přiiemce je povinen na žádost posĘrtovatele písemně posĘrtnout doplňujícíinfoľmace' případně
do|ožit dalšídokumený, souvisejícís plněním účeluposkytnuté dotace.

4.

Přijemce je v rámci výkonu kontľolní ěinnosti dle odst. l tohoto článku povinen umožnit kontrolu
a předložit kontrolním orgánům poskýovatele k nahlédnutí veškeré průkazné účetnízáznamy
ýkajícíse daného účelua posĘrtnuté dotace.

1.

článeľvl.
DůsledĘ porušenípovĺnnostípříjemce
V případě, že příjemce nesplní některou ze sých povinností stanovených v odst. 3, 4,8,9, 12, 13,
74, 15, 18 ěl. IV.' popř. porušíjinou povinnost nepeněžitépovahy vyplývajícíz této smlouvy,

nespoěívajícívšak v neoprávněném použití pľostředků dle odst. 2 tohoto ělánku, považuje se toto
jednání za porušení rozpočtovékázně ve smyslu ustanovení $ 22 RPÚR' Příjemce je v tomto
případě povinen pľovéstv souladu s ustanovením $ 22RPÚR odvod za porušení ľozpoěiové kázně
ve qýši 5 % (slovy: pět pľocent) poskytnuých finaněních prostředků, dle této smlouvy, do rozpoětu
posĘltovatele.
2.

V případě, že příjemce neprokáže způsobem stanoveným v ěl. IV. odst. l, 2, 5, 6, 7, 16 pouŹití
ťlnaněníchpľostředků v souladu s čl. IV' odst. 2, popř. použije poskytnuté prostředĘ, případně
jejich část, kjinému účelu,neź je uvedeno v ělánku tV. odst. 1 této smlouvy, považují
se týo prostředky, případně jejich ěttst, za prostředĘ neoprávněně použitéve smyslu ustanovení
$ 22 RPÚR. Přijemce je v tomto případě povinen provésl v soulaďu s ustanovenŁn $ 22 RPÚR
odvod za porušení rozpoětové kánně do ľozpočtu poskýovatele.

3.

Vpřípadě, Že příjemce nesplní některou ze sých povinností stanovených věl. IV. odst. 10, 11
této smlouvy, považuje se toto jednání zazadrženi peněžníchprostředků ve smyslu ustanovení $
22 RPÚR. Přiiemce je v tomto případě povinen prov3st v soulađus ustanovenĺm$ zzRPÚR odvoň
za porušení rozpočtovékŁně do rozpoětu posĘtovatele.

4.

Veškeréplatby v důsledku porušení povinností příjemce provede příjemce foľmou bezhotovostního
převodu na účetposkýovatele uvedený ýše a opatří je variabilním symbolem a specifickým
symbolem a písemně infoľmuje poskýovatele o vrácení peněžních prostředků na jeho účet.

čbnek VlI.

1.

Ukončenísmlouvy
Smlouw lze ukončit na zźkladě písemné dohody smluvních stľan nebo qýpovědí.

2.

Kteľákoli smluvní strana je opľávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činíl měsíc a zač,ínábéźetl . dnem následujícím po dni doruěení výpovědi druhé
smluvní straně. V případě pochybností se má zato,Že výpověd'byla doruěena 5. pracowím 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 finančnívypořádání poskýnuté dotace obdobně podle odst. 7 článku fV. smlouvy,
a to ke dni ukoněení smlouvy.

1.

článek VIn.
Veřejná podpora
Podpoľa poskýnutá dle smlouvy byla smluvními stľanami vyhodnocena jako opatření
nezak|ádající veřejnou podporu podle čl. 107 odst. l Smlouvy o fungování ewopské unie (dříve čl.
87 odst. l Smlouvy o za|ožení Evropského společenství, kdyź však příjemce ýslovně bere
na vědomí, že kompetentním oľgánem k posouzení slučitelnosti poskýnuté podpory se spoleěným
trhem v případě, że by se jednalo o veřejnou podporu, je toliko Komise (ES). Komise (ES)
je oprávněna uložit přfiemci podpory navrácení veřejné podpory, spolu s příslušným úľokem.
Příjemce podpory podpisem této smlouvy stvľzuje, źebyl s touto skuteěností semámen.
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Ż.

Příjemce podpory dle této smlouvy se zavazuje vrátit poskýovateli bez zbyteč:néhoodkladu
posĘrtnutou podporu věetně úľokůpodle Nařízení komise v případě, Že se jeho pľohlášení
vpředchozím odstavci uvedené prokážejako nepravdivé, ěi pokud Komise (ES) ľozhodne podle
přímo aplikovatelného právního předpis buď o vrácení podpory, prozatímním navrácení podpory
nebo o pozastavení podpory.

Clánek VIII.
Veřejná podpora

1.

vyhodnocena jako opatření
nezakládající veřejnou podporu podle ěl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování evľopské unie (dříve ěl.
87 odst. 1 Smlouvy o za|ożeni Evropského spoleěenství, kdyż však příjemce qýslovně bere
na vědomí, Že kompetentním orgánem k posouzení slučitelnosti posĘrtnuté podpory se spoleěným
trhem v případě, źe by se jednalo o veřejnou podporu, je toliko Komise (ES). Komise (ES)
je oprávněna uložit příjemci podpory navrácení veřejné podpory, spolu s příslušným úľokem.
Příjemce podpory podpisem této smlouvy stvrzuje, żebyl s touto skuteěností semámen.

2.

Příjemce podpory dle této smlouvy se zavazvje wátit posĘrtovateli bez zbyteěného odkladu
posĘrtnutou podporu věetně úrokůpodle Nařízení komise v případě, Že se jeho pľohlášení
v předchozím odstavci uvedené prokéůejako nepravdivé, či pokud Komise (ES) rozhodne podle
přímo aplikovatelného právního předpisulbuď o vrácení podpory, prozatímnímnavľácení podpory
nebo o pozastavení podpory.

Podpoľa posĘrtnutá

dle smlouvy byla smluvními stranami

ČlánelĺIX.

1.

Zá.ľérečnáustanovení
posĘrtnutí
právní
není
nárok.
V případě dlouhodobých ěinností nebo opakovaných akcí
Na
dotace
nęvzniká uzavřením smlouvy automaticĘ nárok na posĘrtnutí dotace v následujících letech.

2.

Přijemce je povinen bezzbyteěného prodlení písemně 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 závazný předpis nestanoví jinak, řídíse vztahy dle smlouvy
příslušnými ustanoveními zákonů č,. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšíchpředpisů
a č,. 89/2012 Sb., oběansĘ zźlkoĺík,ve znění pozdějších předpisů.

4.

posĘrtovatel a
Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, znichż'3 obđrżí

5.

Smlouva ĺabyvá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

6.

7.

l příjemce'

Smlouva nabývá účinnostidnem zveřejnění vregistľu smluv dle zákona č.340/2015 Sb.'

o zvláštních podmínkách účinnostiněkteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(ztlkon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění
smlouvy v registru smluv provede posĘltovatel. Kontakt na doruěení oznámení o vkladu smluvním
protistranám je uveden v zélhlavi smlouvy u příjemce.

V případě, Že se některá ustanovení smlouvy stanou neplatnými nebo neúčinnými,zůstává platnost
a úěinnosti ostatních ustanovęní smlouvy zachovtna. Smluvní strany se zavanlji nahradit takto
neplatná nebo neúěinná ustanovení ustanoveními jejich povazę nejbližšímis přihlédnutím k vůli
smluvních stľan dle předmětu smlouvy.

l Nďízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22' bÍema 1999, kteým

Smlouvy o ES
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se stanoví prováděcí pľavidla k článku 93

I

8.

o posĘtnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodla v souladu s ustanovením $ 59 odst.
2 písm. a) zźtkona č). 129/2000 Sb., o krajích (krajské zÍízení),ve znění pozdějších předpisů, Rada
Karlovarského kľaje usnesením ě. RK 393l04ll9 ze dne 8. 4.2019.

Karlovy Vary
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i":rf
(příiemce) ĺ

R"d"k

Ing' arch. Vojtěch Fľanta

(poskytovatel)

!

Za správnost:

Mgr. &tonika Slipková
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