Evidenění číslosmlouvy: KK00873
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2019

vEŘEJNoPRÁvľÍ snĺLoUvA

o PoSKYTNUTÍ DoTACE ZRoZPoČľuKARLOVARSKÉHo KRAJE
(dále jen,,smlouvď')

Smluvní strany:

Karlovarský kľaj
Adresa sídla:
Identifikaění ěíslo:

Ztryoďĺi 353/88, 360 0ó Kaľlovy Vary _ Dvory
70891 168

DIČ:

c27089tr68

Zastoupený:

Ing. arch. Vojtěchem Fľantou, uvolněný člen Zastupitelstva Karlovarského
kraje pro lázeňství, cestovní ruch a UNEsCo

Bankovní spojení:
případně dalšíúěĘ

scbĺĺánka:siqbxt2
Administrující odbor: odbor kultury, památkové péěe, lázeňství a cestovního ruchu
Datová

(dále jen,,posĘrtovatel")

a

KIS Mariánské Lázně s.ľ.o.

sídla:
ěíslo:
DIČ:
Právní forma:
Zastoupený:

Hlavní tÍida47l28,3530l Maľiánské Lázně
25208438
CZ252O8438
Společnost s ručenímomezeným
Bc. Barborou Tintěrovou, jednatel
Registrace ve veřejném rejstříku: C 8476 vedená u Kľajského soudu v Plzni
Bankovní spojení:
Adľesa
Identiťlkační

E-mail:
Není plátce DPH.
(dále jen,,příjemce")
(spoleěně jako,,smluvní strany")

článek l.

1.

obecné ustanovení
V souladu se ákony č). 129/2000 Sb., o kľajích(krajské zÍízení),ve znění pozdějších předpisů,
aě.250/2000 sb., o rozpoětoqých pľavidlech územních ľozpočtů,ve znění pozdějšíchpředpisů
(dále také ,,RPÚR") a v souladu s ProgIamem pro posĘrtování dotací zrozpoćtu Karlovarského
kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu v Karlovarském kraji (dále jen ,,dotaění progľam")
posĘrtovatel poskytuje příjemci dotaci na účeluvedený v článku II. smlouvy a příjemce tuto dotaci
přijímá.

článet n.

1.

2.

Výše dotace' jejÍ účela űdaje o dotaci
Poskýovatel posĘrtuje příjemci dotaci z rozpoětu posĘrtovatele v kalendářním roce, ve ýši
a na úěel podle údajůuvedených v odstavci 2. tohoto článku. Výše dotace můžebý snížena
s ohledem na maximální přípustnou ýši podpory v ľežimu de minimis a to dle aktuálního stavu
v registru podpor de minimis v den podpisu smlouvy.
Úaaje o dotaci:
Dotace se poskytuje v kalendářním roce:
Dotace se poskytuje ve qýši:
(Slovy: devadęsáttisíc korun ěesĘch)
Dotace se poskýuje na úěel:

20r9
90.000

Kč

Stezka spisovatelů (priorita l)

infotabule, letáĘ, pracovní listy

Platba dotace bude opatřena variabilním symbolem:

článektrI.

1.
2.
1

2.

3.
4.

Způsob posĘtnutí dotace
Dotace bude příjemci pouklŁána jednoľŁově do 30 pracovních dnů od uzavření smlouvy,
a to foľmou bezhotovostního převodu na bankovní úěet příjemce uvedený v'ýše v smlouvě. Platba
bude opatřena variabilním symbolem uvedeným v odstavci 2. čl. il.
Dotace je posĘrtována formou zálohy s povinností následného vyriětování.

Clánek IV.
ZĹk|adní povinnosti příj emce
Příjemce je povinen řídit se Pravidly pro přijem a hodnoceni źádosti, posĘrtnutí a finanění
vypořádání dotace z rozpoětu Kaľlovaľskéhokraje progľamu uvedeným v odst. 1 čl. I schválenými
Radou Karlovarského kľaje usnesením čísloRK I47l/l2ll8 ze dne 17 ' I2.20l8, zveřejněnými na
úřednídesce poskytovatele a touto smlouvou.
Příjemce je povinen pouŽít posĘrtnuté finančníprostředĘ maximálně hospodárným způsobem.
Příjemce je povinen pouźit poskytnuté finanění prostředky výhľadně k úěelu uvedenému v ělánku
II. smlouvy a v souladu se specifikací uvedenou v předchozím odstavci tohoto článku. Příjemce
týo pľostředky nesmí poskýnoutjiným pľávnicĘm nebo ýzickým osobám (pokud nejde o úbľady
spojené s realizací účelu,na kteý byly posĘrtnuty). Dále příjemce Ęrto prostředky nesmí použít
na dary, pohoštění, mzdy pracovníků nebo funkcionářů příjemce či příjemce samotného, penále,
úroĘz úvěľů,náhrady škod, pojistné, pokuty, úhĺadydluhu apod.
Přijemce je povinen vyčerpat poskýnuté finanění prostředĘ nejpozději do 2. 12. 2019.

Pokud příjemce vede účetnictvínebo daňovou evidenci musí být úěetníoperace související
operací v úěetnictví
s poskytnutou dotací odděleně identifikovatelné od ostatních účetních
nebo daňové evidenci příjemce. To znamená, źe űěetní operace související s dotací musí
byt účtoványodděleně od ostatních aktivit příjemce (např. na zvláštním účetnímstředisku).

5.

Příjemce je dále povinen:

a)

b)

realizovat pľojekt v souladu s ustanoveními Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu
Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu v Karlovarském kraji, schválenými
usnesením ě. RK 147lllŻll8 ze dne 17.12.2018 a usnesením ě. ZK369112/18 ze dne 13.12.
201 8.

vyużítpříspěvek kuhľazení ěinností spojených srealizaci daného projektu uvedeného
KK/614/KR/l9

v předloŽené Żádosti o poskýnutí dotace z rozpoětu Karlovarského kľaje, č. j.
ze dne 14.2.2019.
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6.

Přiiemce je povinen se na financování pľojektu podílet vlastní spoluúěastí ve
s posĘrtnuté dotace' tj. 22.500 Kč,.

7.

Dotace podléhá finančnímuvypořádání. Příjemce je povinen provést a předložit administrujícímu

qýši min. 25

%o

odboru prostřednictvím podatelny posĘtovatele zźlvéreěnéfinanění vypořádání dotace
Ż0lg,
resp. do dne ukoněení smlouvy v případě čl' VII (rozhodující je datum doruěení finaněního
vypořádání dotace na podatelnu posĘrtovatele). Formulář ťlnančnívypořádání dotace je přílohou
na předepsaném formuláři, které příjemce opatří svým podpisem' a to nejpozději do 1ó. 12.

vyhlášení dotačního programu nebo infoľmací o individuálních dotacích a je zveřejněn na intemetu
posĘrtovatele v sekci Dotace http://www.kr-karlovarsky.c/dotace/Stranky/Preh1ed-dotace.aspx.

8.

Příjemce je povinen spoleěně s finaněním vypořádáním dotace předložit kopie veškeých dokladů
vztahujících se k poskýnuté dotaci. Ke každému dokladu musí bý přiložen doklad o jeho úhradě

(bankovní výpis či pokladní doklad). Doklady, zejména faktury tj. úěet za provedenou práci
nebo zbożí,které bylo dodiáno, musejí bý označeny identifikací dotace (zkľáceným náz-łemdotace
apod.). Doklad o úhradě ztĺlohyldílč,íplatbybez vyúčtovénitéto
zálohy/di|ěíplatby nelze považovat
za doklad k závěľeěnému finaněnímu vypořádání dotace a za umatelný ýdaj.

9.

Spolu s finančnímvypořádáním dotacę je příjemce povinen předloŽit administrujícímu odboru
vyhodnocení použitíposĘrtnuté dotace s popisem realizacę a zhodnocenimrealizovaných aktivit.

10. Příjemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem, že na pĄekt (akci) obdľželdotaci
od posĘrtovatele, a to na weboqých stľánkách, pokud je má zřízeny,na propagačních,informaěních
materiálech, pokud je vydává k pľojektu, na pozvánkách, slovně prezentovat posĘltovatele
v médiícha na tiskov'ých konferencích pořádaných u příležitosti projektu, oficiálně pozvatzástupce

posĘrtovatele na konání akce, distribuovat tiskové materiály posĘrtovate\e mezihosty apod.
Přiiemce je povinen obdobným způsobem prezentovat projekt Karlovaľského kaje ,,Żirý kraj", a to
viditelným umístěním loga projektu na propagačníchmateriálech, dále viditeln1ým umístěním loga
na pódiu (případně v ľámci videoprojekce) a při distribuci propagačníchmateľiálů projektu (logo a
informace o projektu lze získat na www.zivykraj.cz). od,podpisu smlouvy po dobu realizace
projektu umístípřijemce na weboqých stránkách, pokud je mä zÍízeĺy,aktivní odkaz www.krkarlovarsĘ.czawww.zivyk'raj.cz.NávľhzpůsobupropagacepředložípříjemceposĘrtovatelido 10
kalendářních dnů od podpisu smlouvy k odsouhlasení (současně si vyzvedne tiskové mateľiály
posĘrtovatele k distribuci). Propagaci posĘrtovatele je příjemce povinen doložit při závěreěném
ťlnančnímvypořádání dotace (např. audio/video ztlzľľlam, fotograťre, materiály). Příjemce odpovídá
za sprármost loga poskýovatele, pokud je uvedeno na propagačníchmateľiálech (pravidla pro užití
loga poskytovatele viz www.kr-karlovarsĘ.cz, odkaz KarlovarsĘ kraj _ Poskytování symbolů
a Zźśtit)a loga projektu ,,Żivy kłai* viz www.zivykraj .cz zálożkaTourism professionals."

11. Nevyěeľpané finančníprostředky dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději do teľmínu předložení

závěreěného finančníhovypořádání dotace uvedeného v čl. IV. odst. 7, a to formou
bezhotovostního převodu na účetposkýovatele uvedený ýše. Platba bude opatřena vaľiabilním
symbolem uveden;ým v odst. 2 ěl.L

12. Příjemce

je rovněž povinen vrátit

poskytnuté finanění prostředĘ na účetuvedený v odst. 10

tohoto ělánku, jestliže odpadne účel,na kteý je dotace poskýována, a to do 10 pracovních dnů
ode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti dozví. Platba bude opatřena variabilním symbolem
uvedeným v odst. Ż ěl. il.

13. Před vrácením nevyěerpaných ťrnančníchprostředků zpět na úěet posĘftovatele je příjemce
o této skuteěnosti povinen infoľmovat administĘícíodbor prostřednictvím avíza, které je přílohou
formuláře fi nančnívypořádání dotace.
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14. Příjemce je povinen průběžněinformovat posĘrtovatele o všech změnách, které by mohly
při vymáhání zadrtených nebo neoprávněně použiých prostředkri dotace zhoršit jeho pozici
věřitele nebo dobytnost jeho pohledávĘ.
15. Příjemce je zejména povinen oznámit posĘrtovateli do 10 pracovních dnri ode dne, kdy došlo
k události, skuteěnosti, které mají nebo mohou mít za následek přijemcův záĺik, transformaci,
slouěení či splynutí s jiným subjektem, zrušení právnické osoby s likvidací, zahźĄeníinsolveněního
ŕízení,změnu statutárního oľgánu příjemce, změnu vlastnického vztahu příjemce k věci, na niž se
dotace poskytuje, apod.

1ó. V případě, że nastanou skuteěnosti uvedené v předchozím odstavci, je příjemce povinen zajistit
při přeměně právnické osoby nebo jejího zrušení,aby práva a povinnosti ze smlouvy přešly
na nástupnickou právnickou osobu nebo podat návrh na ukončenísmlouvy' V případě zrušení
právnické osoby s likvidací provede příjemce finanění vypořádání posĘltnuté dotace obdobně
dle odst. 7 článku ľV. smlouvy, a to ke dni likvidace.

t7. Ję-li příjemce veřejným zadavatelem nebo splní příjemce definici zadavate|e podle zakona
veřejnýchzakánek, ve zrění pozdějšíchpředpisů, je povinen postupovat
při ýběru dodavatele podle tohoto zttkona.
č,. 13412016 Sb., o zadávání

18.

Je-li příjemce plátcem daně z přidané hodnoý, a pokud má u zdanitelných plnění přijaých
v souvislosti s financováním daného projektu nárok na uplatnění odpoětu daně zpřidané hodnoý
v plné ýši, krácený nebo v poměrné ýši, nemůžeuplatnit v źvěrečnémvyričtovánítuto qýši
nároku na odpočet daně z přidané hodnotyjako uznatelný výdaj/náklad.

19. Přiiemce je povinen hradit náklady' které uplatňuje z dotace' pouze z bankovního účtupříjemce,
kteý je uveden v zźlhlavi smlouvy, popř. z peněžní hotovosti převedené z tohoto bankovního účtu

do pokladny příjemce. Uhrada nákladů z jiného bankovního úětu než z űětu příjemce,
ktery je uveden v zálh|aví smlouvy, je přípustná pouze v případě, kdy před uskuteěněním úhľady

nákladů byly peněžnípľostředĘ dotace ěi jejich část bezhotovostně převedeny na bankovní úěet,
ze kteľého byla úhrada nákladů uskuteěněna. Příjemce je povinen doložit převod peněŽních
prostředků męzi bankovními účĘ.

čHneľv.

Kontľolní ustanovení

1

2.

Příslušnéorgány posĘrtovatele jsou oprávněny zejména v souladu se zákonem č. 320/200l Sb.,
o finančníkontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů (zákon o Íinančníkontľole)'
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem ě.255/2012 Sb., o kontľole (kontrolni řád),
ve znění pozdějších předpisů a dalšímiplatnými právními předpisy kontrolovat dodrženípođmínek,
zanichźbyla dotace posĘrtnuta, včetně podmínek vypl;ývajícíchze smlouvy, a příjemce je povinen
tuto kontrolu strpět.

Příjemce je povinen v průběhu trvání smlouvy, i po skončeníúčinnostismlouvy' vytvářet
podmínky k pľovádění kontroly a umožnit kontrolu ěerpání a vyuźiti dotace. V této souvislosti je
příjemce povinen zejménaumožnit kontrolním orgánům nahlédnout do účetníevidence azáznamtt

službě, v případě, že je povinen riěetní evidenci vést, popř. vstupovat do
souvisejících prostoľ' Přijemce je povinen umožnit vykon kontroly dle odst. l tohoto ělánku,
posĘrtnout potřebnou souěinnost všem osobám opľávněným k provádění kontroly' Příjemce je
povinen předložit kontľolním orgánům poskytovatele kdykoliv na vyžÁdáník nahlédnutíveškeré
účetnízźunamy vztahujícíse k účeludotace a předmětu smlouvy, umožnit kontľolu souvisejících
skuteěností (dále jen,,podklady") a sĘět i předložení veškeých účetníchzaznamů, které nemají
přímý vztah k předmětu smlouvy (např. v případě nepřímých spoleěných nákladů);
o poskytované

v odůvodněných případech umožnit kontrolním orgánům zajištění originálních účetníchzá.znamil
vč. podkladů.
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3.
4.

Příjemce je povinen na žádost posĘrtovatele písemně posĘrtnout đoplňující
infoľmace, případně
doložit dalšídokumenĘr, souvisejícís plněním účeluposkýnuté dotace.
Příjemce je v ľámci ýkonu kontrolní činnosti dle odst.

l tohoto ělánku povinen umožnit kontrolu
a předloŽit kontľolním orgánům poskýovatele k nahlédnutí veškeré prukazné úěetnízáunamy
ýkajícíse daného účelua posĘrtnuté dotace.

čHneľvl.

1.

DůsledĘ poľušenípovinností příjemce
V případě, že příjemce nesplní někÍerou ze sých povinností stanovených v odst. 3, 4,8,9, 12,13,
14, 15, l8 čl. IV., popř. porušíjinou povinnost nepeněžitépovaĘ vyplývajícíz této smlouvy,

nespoěívajícívšak v neoprávněném použití prostředků dle odst. 2 tohoto článku, považuje se toto
jednaní za porušení ľozpočtovékázné ve smyslu ustanovení $ 22 RPÚR. Příjemce je v tomto
případě povinen provést v souladu s ustanovením $ 22RPÚR odvod za porušení rozpočtovékáně
ve ýši 5 % (slovy: pět procent) poskytnuých finančníchprostředků, dle této smlouvy, do rozpoětu
posĘrtovatele.

2.

Vpřípadě, že příjemce neprokáže způsobem stanoveným věl. IV. odst. 1,2,5,6,7,1'6pouźiti
finaněních prostředků v souladu s ěl. IV. odst. 2, popř. použije poskytnuté prostředĘ, případně
jejich ěást, kjinému úěelu, neż je uvedeno v článku [V. odst. l této smlouvy, považují
se týo prostředĘ, případně jejich ěást, za prostředĘ neoprávněně použitéve smyslu ustanovení
$ 22 RPÚR. Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovenim $ 22 RPÚR
odvod za porušení ľozpočtovékámé do rozpoětu poskýovatele.

3.

Vpřípadě, že příjemce nesplní některou ze sých povinností stanovených včl. IV. odst. 10, 11
této smlouvy, považuje se toto jednání zazadrżeni peněžních prostředků ve smyslu ustanovení $
22 RPÚR. Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovenim $ 22 RPÚR odvod
za porušení rozpočtovékźLzně do ľozpoětu posĘrtovatele.

4.

Veškeréplatby v důsledku porušení povinností příjemce pľovede příjemce formou bezhotovostního
převodu na účetposĘrtovatele uvedený ýše a opatří je vaľiabilním symbolem a specificlc.im
symbolem a písemně informuje posĘrtovatele o vrácení peněžníchprostředků na jeho úěet.

článek VII.

I

Ukončenísmlouvy
Smlouvu lze ukončit nazźlkladě písemné dohody smluvních stran nebo vypovědí.

2.

Kterákoli smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta ěiní 1 měsíc azaěíná běžet 1. dnem následujícím po dni doručenívypovědi druhé
smluvní stľaně. V případě pochybností se má zato,że ýpověď byla doruěena 5. pracovním dnem
od jejího odeslání. Ve ýpovědní lhůtě můžeposĘrtovatel zastavit poskýnutí dotace'

3.

V případě ukoněení smlouvy dle qýše uvedených odstavců tohoto článku, je příjemce povinen
provést ťrnančnívypořádání poskýnuté dotace obdobně podle odst. 7 článku IV. smlouvy,
a to ke dni ukončenísmlouvy.

článekvľľ.

1.

Veřejná podpoľa
Podpora poskýnutá dle smlouvy byla smluvními stľanami vyhodnocena jako opatření
nezak|ádajicí veřejnou podpoľu podle čl. l07 odst. 1 Smlouvy o fungování evropské unie (dříve ěl.
87 odst. l Smlouvy o za|oźeni Evropského společenství,když' však příjemce ýslovně bere

na vědomí, že kompetentním orgánem k posouzení slučitelnosti poskytnuté podpory se společným

trhem v případě, że by se jednalo o veřejnou podporu, je toliko Komise (ES). Komise (ES)
je opľávněna uložit příjemci podpory navrácení veřejné podpory, spolu s příslušným úľokem.
Příjemce podpory podpisem této smlouvy stvľzuje, žebyl s touto skuteěností seznámen.
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2.

Příjemce podpory dle této smlouvy se zavazuje vrátit posĘrtovateli bez zbýeěného odkladu
posĘrtnutou podporu včetně úrokůpodle Nařízení komise v případě, že se jeho prohlášení
v předchozím odstavci uvedené prokźňejako nepravdivé, či pokud Komise (ES) rozhodne podle
přímo aplikovatelného právního předpisulbuď o vrácení podpory, prozatímnímnavrácení podpory
nebo o pozastavení podpory'

článek VItr.
Veřejná podpora

1.

Podpora posĘltnutá

dle smlouvy byla smluvními stranami

vyhodnocena

jako

opatření

nezakládající veřejnou podporu podle ěl. l07 odst. l Smlouvy o fungování evropské unie (dříve ěl.
87 odst. Smlouvy o za|ożení Evropského společenství, když' však příjemce ýslovně bere
na vědomí, že kompetentním orgánem k posouzení sluěitelnosti poslýnuté podpory se společným
trhem v případě, że 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 skuteěností sezrámen.

l

Ż.

Příjemce podpory dle této smlouvy se zavazuje vrátit posĘrtovateli bez zb1Ąeěného odkladu
poskytnutou podporu včetně úľokůpodle Nařízení komise v případě, že se jeho prohlášení
v předchozím odstavci uvedené prokáže jako nepravdivé, ěi pokud Komise (ES) rozhodne podle
přímo aplikovatelného právního předpisu buď o vrácení podpory, pľozatímnímnavrácení podpory
nebo o pozastavení podpory.

Clánek DĹ

1.

2.
3.

Záĺľérečnáustanovení
NaposĘrtnutí dotace není právní nárok. V případě dlouhodobých ěinností nebo opakovaných akcí
nevmiká uzavřením smlouvy automaticĘ nárok na poskýnutí dotace v následujících letech.
Příjemce je povinen bezzbyteěného prodlení písemně informovat administrující odboľ o jakékoliv
změné 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.

Pokud smlouva ěi zvláštníobecně závazný předpis nestanoví jinak, řídíse vztahy dle smlouvy
příslušnými ustanoveními zákonů ě. 500lŻ004 Sb., spľávní řád, ve znění pozdějších předpisů
a ě. 89/2012 Sb., občansĘ zátkoník, ve znění pozdějších předpisů.

4.

Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních,

5.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran'

znichž3 obdrŹí poskýovatel a l

příjemce.

6.

Smlouva nabývá úěinnosti dnem zveřejnění vregistľu smluv dle zákona č.340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnostiněkteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zźtkon o ľegistru smluv)' ve znění pozdějších předpisů. Smluvní stľany se dohodly, že uveřejnění
smlouvy v registru smluv provede poskýovatel. Kontakt na doručeníoznámení o vkladu smluvním
protistranám je uveden v záhlavi smlouvy u přijemce.

7.

V případě, že se některá ustanovení smlouvy

stanou neplatnými nebo neúčinnými,zůstává platnost
a úěinnosti ostatních ustanovení smlouvy zachována. Smluvní strany se zavazuji nahradit takto
neplatná nebo neúčinnáustanovení ustanoveními jejich povaze nejbližšímis přihlédnutím k vůli
smluvních stran dle předmětu smlouvy.

l Nařízení Rady (ES) ě.

Smlouvy o ES

65911999

ze

dne 22. bÍema 1999,

stÍá.'i'ka6

kteým se stanovĺ prováděcí pravidla k článku 93

z7

l

8.

o posĘltnutí dotace auzavŕeniveřejnoprávní smlouvy ľozhodla v souladu s ustanovením $ 59 odst.
2 písm. a) zźkona č). 129/2000 Sb.' o krajích (krajské zÍízeĺí),ve znění pozdějších předpisů' Rada
Karlovarského kľaje usnesením č. RK 393/04/19 ze dne 8. 4.2019.

Karlovy Vary

dn"?,.6,7:(ť

ľ. .]/.Aľł.....

Ing. arch' Vojtěch

(místo)

a," .(.?.,'ĺ.:..u:l!

Bc. Barboľa Tintěrová
(příiemce)

(poskytovatel)

Za správnost:

M;''M;Ĺ;'siioL"'a
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