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Clánek I.

Obecné ustanovení

1. V souladu se zákony č,. lŻ9l2000 Sb., o kľajích (krajské zÍizeni), ve znění pozdějších předpisů,
ač'25012000 Sb., orozpoětoých pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
(dále také ,,RPÚR") a v souladu s Progľamem pro poskýování dotací ztozpoětu Karlovarského
kraje na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kľaje (dále jen ,,dotační
pľogľam") posĘĺtovatel poskytuje příjemci dotaci na účel uvedený v ělánku II. smlouvy a příjemce
tuto dotaci přtjímá.

článek II.

Výše dotace' její účel a údaje o dotaci

1. Poskýovatel poskýuje příjemci dotaci z rozpoétu posĘrtovatele v kalęndářním roce, ve ýši
a na účel pođle údajů uvedených v odstavci 2. tohoto článku. Výše dotace může být snížena
s ohledem na maximální přípustnou ýši podpory v režimu de minimis a to dle aktuálního stavu
v registru podpor de minimis v den podpisu smlouvy.

2. Úĺaie o dotaci:
Dotace se poskýuje v kalendářním roce: 2019
Dotace se poskytuje ve výši:
aź 50 o/" nákladů akce v kalendářním ľoce' maximálně však 450 000'00 Kč
(Slovy: čtyřistapadesáttisíckorunčeshých)
Dotace se poskytuje na úěel: pořízení nového dopľavního automobilu pro jednotku sboru
dobrovolných hasičů v souladu s vyhlášením účęlové investiění dotace pro jednotĘ sboru
dobrovolných hasičů obcí Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím Hasiěského záchranného
sboru České republiĘ v rámci ,,Yýzw JSDH-V2 20l9: Pořízení nového dopravního automobilu
čj. MV - 46490-ŻlPo-ZS-2018 ze dne 26. dubna 2018" (dále jen 

',podmínĘ MV").
Platba dotace bude opatřena vańabilním symbolem: 

článek IIl.

Způsob poskytnutí dotace

1. Dotace bude příjemci poukázána jednoľázově do 15 pracovních dnů ode dne splnění podmínky
pro posĘrtnutí dotace dle bodu 2 tohoto ělánku, a to formou bezhotovostního převodu na bankovní
účet příjemce uvedený výše v této smlouvě' Platba bude opatřena variabilním symbolem uvedeným
v odstavci 2. ě|.L

2. Podmínkou poskýnutí dotace je předloŽení rozhodnutí Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství
Hasičského záchľanného sboru ČR o přidělení dotace příjemci zrozpoćtuMinisterstva vnitra ČR.

3. Dotace je poskýována formou zá|ohy s povinností následného vyniětování.

článek IV.

Zák|adní povinnosti příjemce

1. Příjemce je povinen řídit se Pravidly pro příjem a hodnocení žádostí' poskýnutí a finanční
vypořádání dotace z rozpočtu Karlovarského kraje programu uvedeným v odst. l čl. I schválenými
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Radou Kaľlovarského kraje usnesením číslo RK |47|ll2ll8 ze dne 17' 12' 2018 (dále jen
,,pravidla")' zveřejněnými na úřední desce poskytovatele a touto smlouvou' Příjemce sę dále
zavazllje, Že zabezpeč,i realizaci projektu obnovy pożámi techniĘ dle podmínek MV.

2. Příjemce je povinen pouŽít posĘrtnuté finanční pľostředĘ maximálně hospodárným způsobem.
Příjemce je povinen poużit poskýnuté finanční prostředĘ ýhľadně k účelu uvedenému v článku
II' smlouvy a v souladu se specifikací uvedenou v odstavci 5 tohoto ělánku. Příjemce týo
prostředĘ nesmí posĘrtnout jiným pľávnicĘm nebo fyzicĘm osobám (pokud nejde o úhľady
spojené s realizací účelu, na kteý byly poskytnuty). Dále příjemce tyto prostředĘ nesmí pouźit
na dary, pohoštění, mzdy pľacovníků nebo funkcionářů příjemce či příjemce samotného, penále,
úľoĘ z úvěľů' náhĺady škod' pojistné, pokuty' úhrady dluhu apod.

3. Příjemce je povinen vyčerpat poskytnuté finanční prostředĘ nejpozději do 31. 12.201'9.

4. Pokud příjemce vede účetnictví nebo daňovou evidenci, musí být účetní operace související
s posĘrtnutou dotací odděleně identifikovatelné od ostatních účetních operací v úěetnictví
nebo daňové evidenci příjemce. To znamená, źe ućeIru operace související s dotací musí
bý účtovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (např. na zvláštním účetním středisku).

5. Dotace je investičního charakteru a příjemce je povinen ji poużit ýhĺadně k účelu pořízení nového
dopravního automobilu pro jednotku sboru dobľovolných hasičů zÍizenou příjemcem v souladu
s podmínkami MV, dotačním programem a pľavidly.

6. Dotace podléhá finančnímu vypořádání' Příjemce je povinen provést a předloŽit administrujícímu
odboru prostřednictvím podatelny posĘrtovatele závéręěné finanění vypořádání dotace
na předepsaném formuláři, které příjemce opatří sým podpisem' a to nejpozději do 31. 1.20Ż0,
resp. do dne ukončęní smlouvy v případě č1. vII (rozhodující je datum doruěení ťrnančního
vypořádání dotace na podatelnu posĘrtovatele). Formulář ťrnanční vypořádání dotace je přílohou
vyhlášení dotačního programu nebo informací o individuálních dotacích a je zveřejněn na intemetu
posĘrtovatele v sekci Dotace http://www.kĺ-karlovarsky.czldotace/StranĘ/Preh1ed-dotacę.aspx.

7. Příjemce je povinen společně s finaněním vypořádáním dotace předloŽit kopie veškerych dokladů
vztahujících se k poskýnuté dotaci. Ke každému dokladu musí bý přiložen doklad o jeho úhĺadě
(bankovní wýpis či pokladní doklad). Doklady, zejména faktury tj. účet za provedenou práci
nebo zbożi, které bylo dodáno, musejí byt označeny identifikací dotace (zkráceným názvemdotace
apod.). Doklad o úhľadě zźiohyldi|č,iplatby bez vyričtování této zá|ohyldílěí platby ne|zepovažovat
za doklad k závěrečnému finaněnímu vypořádání dotace azauznate|ný výdaj'

8. Spolu s ťrnaněním vypořádáním dotace je příjemce povinen předložit administrujícímu odboru
vyhodnocení použití posĘrtnuté dotace s popisem rea|izacę a zhodnocením realizovaných aktivit.

9. Příjemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem, Źe ĺa projekt (akci) obdrŽel dotaci
od poskýovatele, a to na weboých stránkách, pokud je mázŕizeny, na propagačních, informaěních
materiálech' pokud je vydává k projektu, na pozsłánkách, slovně prezentovat poskytovatele
v médiích a na tiskoých konferencích pořádaných u příležitosti pľojektu, oficiálně pozvat zástupce
posĘrtovatele na konání akce' distribuovat tiskové materiály posĘrtovatele mezi hosty apod'
Příjemce je povinen obdobným způsobem prezentovat prqekt Karlovarského kraje ,,Živg kra1*,

a to viditelným umístěním loga projektu na propagačních materiálech, dále viditelným umístěním
loga na pódiu (případně v ľámci videoprojekce) a při distribuci propagačních matęriálů projektu
(logo a infoľmace o projektu |ze získat na www.zivylłaj.cz). od podpisu smlouvy po dobu rea|izacę
projektu umístí příjemce na weboých stľánkách, pokudjemá zÍizeny, aktivní odkaz
www.kľ_kar1ovarsĘ'cz a www.zivyV,ĺaj.cz. Návrh způsobu propagace předloží příjemce
posĘrtovateli do l0 kalendářních dnů od podpisu smlouvy k odsouhlasení. Propagaci posĘrtovatele
je příjemce povinen doložit při závěrečném ťrnančním vypořádání dotace (např. audio/video
záznam, fotogľafie, materiály). Příjemce odpovídá za správnost loga poskytovatele,
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pokudjeuvedeno na propagaěních mateľiálech (pravidla pro uŽití loga poskýovatele viz
www.kr-karlovaľsĘ.cz, odkaz Karlovarský kraj _ PosĘĺtování symbolů azáśtit) a loga projektu
,,Żivy krai* viz www.zivy\<raj.cz záložka Tourism professionals."

10. Nevyěerpané finanění prostředĘ dotace je příjemce povinen wátit nejpozději do termínu předložení
závěrečného finančního vypořádání dotace uvedeného v ěl. [V. odst. 6, a to formou
bezhotovostního převodu na účet posĘrtovatele vedený u Komerční banĘ, a.s., pobočka Karlovy
Vary, č. tlćtu  Platba bude opatřena variabilním symbolem uvedeným v odst.
2 č,|.L

11. Příjemce je rovněž povinen vrátit posĘltnuté finanční prostředky na účet uvedený v odst.
10 tohoto článku, jestliže ođpadne účel, na kteý je dotace poskytována, 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. il.

12. Před vrácením nevyčerpaných ťrnaněních prostředků ryét na účet poskytovatele je příjemce
o této skuteěnosti povinen informovat administrující odbor prostřednictvím aviza, které je přílohou
formuláře finanění vypořádání dotace.

13. Příjemce je povinen pruběžně informovat posĘrtovatele o všech změnách, které by mohly
při vymáháni zadrżených nebo neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici
věřitele nebo dobytnost jeho pohledávĘ.

14. Příjemce je zejména povinen oznámit posĘrtovateli do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo
k události' skuteěnosti, kteľé mají nebo mohou mit za následek změnu opľávněné osoby příjemce,
změnu vlastnického vztahu příjemce k věci, ĺaruŹ se dotace poskytuje' apod.

15. V případě' že nastanou skutečnosti uvedené v předchozím odstavci, je příjemce povinen zajistit,
aby práva a povinnosti ze smlouvy přešly na nového vlastníka věci, na niž se dotace poskytuje
nebo podat návrh na ukončení smlouvy.

1ó. Jełi příjemce veřejným zadavatelem nebo splní příjemce definici zadavate|ę podle zákona
ć. 134lŻ016 Sb., o zadávání veřejnýchzakázek, ve znění pozdějších předpisů, je povinen postupovat
při výběru dodavatele podle tohoto zákona.

17. Je_li příjemce plátcem daně zpřidané hodnoty, a pokud má u zdanitelných plnění přijatých
v souvislosti s ťtnancováním daného projektu nárok na uplatnění odpočtu daně z přidané hodnoty
v plné ýši, kĺácený nebo v poměrné výši, nemůŽe uplatnit v závéreéném vy.tičtování tuto ýši
nároku na odpoěet dané z přidané hodnotyjako uanatelný výdaj/náklad.

18. Příjemce je povinen hĺadit náklady, které uplatňuje z dotace' pouze z bankovního účtu příjemce,
kteý je uveden v ztlh|avi smlouvy, popř. z peněŽní hotovosti převedené z tohoto bankovního úětu
do pokladny příjemce. Úhrada nákladů z jiného bankovního účtu než z účtu příjemce,
kteý je uveden v záh7avi smlouvy' je přípustná pouze v případě, kdy před uskutečněním úhrady
nákladů byly peněŽď prostředĘ dotace ěi jejich část bezhotovostně převedeny na bankovní účet,
ze kterého byla úhrada nákladů uskutečněna. Příjemce je povinen doloŽit převod peněžních
prostředků mezi bankovními účty.

článet v.

Kontľolní ustanovení

1. Příslušné oľgány posĘrtovatele jsou opľávněny zejména v souladu se zákonem č. 32012001 Sb.'
o ťrnanění kontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů (zákon o finanční kontrole),
ve znění pozdějších předpisů' a v souladu se zákonem č.25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
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3.

4.

Ve Znění pozdějších předpisů a dalšími platnými právními předpisy kontrolovat dodržení podmínek,
zanichž byla dotace posĘrtnuta, věetně podmínek vyplývajících ze smlouvy' a příjemce je povínen
tuto kontrolu strpět.

2. Příjemce je povinen v pruběhu trvání smlouvy, i po skončení úěinnosti smlouvy, vývářet
podmínky k provádění kontroly a umožnit kontrolu čerpání a vyltiti dotace. V této souvislosti
je příjemce povinen zejména umoŽnit kontrolním orgánům nahlédnout do účetní evidence
a záznamű o poskýované službě, v případě, že je povinen účetní evidenci vést, popř' vstupovat
do souvisejících pľostor. Příjemce je povinen umoŽnit ýkon kontroly dle odst. 1 tohoto ělánku,
posĘrtnout potřebnou součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Příjemce
je povinen předloŽit kontrolním orgánům poskýovatele kdykoliv navyźádáník nahlédnutí veškeré
účetní záznamy vztaIujici se k účelu dotacę a předmětu smlouvy, umožnit kontrolu souvisejících
skutečností (dále jen,'podklady") a strpět i předloŽení veškeých účetních zźnnamű, které nemají
přímý vztah k přeđmětu smlouvy (např. v případě nepřímých společných nákladů);
v odůvodněných případech umoŽnit kontrolním orgánům zajištění originálních účetních záznamtl
vě. podkladů.

Příjemce je povinen na żádost posĘrtovatele písemně posĘrtnout doplňující informace, případně
doložit další dokumenty' související s plněním účelu posĘrtnuté dotace.

Příjemce je v rámci ýkonu kontrolní činnosti dle odst. l tohoto ělánku povinen umoŽnit kontrolu
a přeđložit kontľolním orgánům poskýovatele k nahlédnutí veškeré průkazné účetní záznamy
týkajici sę daného účelu a posĘrtnuté dotace.

článek vI.

DůsledĘ poľušení povinností příjemce

1. V přípađě, Že pffjemce nesplní některou ze svých povinností stanovených v odst. 3,4,8, g,12,13,
14, 15, 18 ěl.IV., popř. poruší jinou povirľrost nepeněžité povahy vyplyvajici ztéto smlouvy,
nespočívající však v neoprávněném použití prostředků dle odst. 2 tohoto článku, považuje se toto
jednání za porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení $ 22 RPÚR. Příjemce je v tomto
případě povinen provést v souladu s ustanovením $ 22 RPÚR odvod za porušení rozpočiové kázně
ve ýši 5 % (slovy: pět procent) posĘrtnutých finančních prostředků, dlę této smlouvy, do rozpočtu
posĘrtovatele.

V případě' Že příjemce nepľokáže způsobem stanoveným v čl' IV. odst. 1, 2, 5, 6,7, 16 pouźiti
finančních prostředlai v souladu s čl. IV. odst' 2, popř' pouŽije posĘrtnuté prostředĘ, případně
jejich část, kjinému účelu, neŹ je uvedeno v článku IV. odst. 1 této smlouvy, povaŹuji
se týo prostředĘ, případně jejich ěást, za pľostředĘ neoprávněně použité ve smyslu ustanovení
$ 22 RPUR. Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu S ustanovenim $ 22 RPÚR
odvod za porušení rozpoětové kázně do rozpočtu posĘrtovatele.

3. Vpřípadě' že příjemce nesplní některou ze sých povinností stanovených včl. IV. odst. l0, l1
této smlouvy, povaŽuje se toto jednání za zadrž'eni peněžních prostředků ve smyslu ustanovení
$ 22 RPUR. Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovenim $ 22 RPÚR
odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu posĘrtovatele.

4. Veškeľé platby v důsledku porušení povinností příjemce provede příjemce formou bęzhotovostního
převodu na účet posĘrtovatele uvedený výše a opatří je variabilním symbolem a písemně informuje
posĘrtovatele o wácení peněŽních prostředků na jeho účet.

.,
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článek VIII.

Veřejná podpora

1' Podpoľa poskytnutá dle smlouvy byla smluvními stranami vyhodnocena jako opatření nezaąádajici
veřejnou podporu podle čl' 107 odst. l Smlouvy ó rungorraĺ ewopské unie (dřivečl' 87 odst. 1 Smlouvy o zalożen Ewopského společěnstvĺ,taýz však příjemce ýslovně bere
na vědomí, Že kompetentním orgánem k posouzení slučitelnosti pôskytnuté päopo.y se společným
trhem v případě, že by se jednalo o veřejnou podporu, je toiiko Komise 1ľs;. romĺse 1Ěs;je oprávněna uloŽit příjemci podpory nawácení veiejné iodpory, spolu s pĺĺ.l rsr'y- úrokem.
Příjemce podpory podpisem této smlouvy stvrzuje, žebyls touto skutečností sezĺlámen.

2' Příjemce podpory dle této smlouvy se zavazuje vrátit poskytovateli bez zb5łeěného odkladuposkýnutou podporu včetně úrol'ĺ:ti podle Nařízení komise v případě, ze só ieho prohlášení
vpředchozím odstavci uvedené prokáżejako nepľavdivé, či pokud komise (ES) rozhodne podle
přímo aplikovatelného právního předpisul buď o vrácení podpory, prozatímním navrácení połpory
nebo o pozastavení podpory.

čl. vrr.

Ukončení smlouvy

l' Smlouvu lze ukončit nazáklađěpísemné dohody smluvních stran nebo qipovědí.

Ż' Kterákoli smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez ud6ni důvodu.
V)ýpovědní lhůta činí l měsíc azač,inélběŹet l' dnem náslädujícĺm pób"ĺ doručení v-ipovědi druhé
smluvní straně. V případě pochybností se má zato, že qipověd'byia doručena 5. pracovním dnem
od jejího odeslání. Ve výpovědní lhůtě můŽe poskytorrui"l zastavítposkytnutí dotace.

3' V případě ukončení smlouvy dle v'ýše uvedených odstavců tohoto článku, je příjemce povinen
pľovést finanční vypořádání posĘrtnuté dotace obdobně podle odst. z eieniĺu [V. smlouvy,
a to ke dni ukoněení smlouvy.

Clánek IX.

Zá,ľérečná ustanovení

1 Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. bŕezna 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93
Smlouvy o ES

l' Na poskytnutí dotace není právní nárok. V případě dlouhodobých ěinností nebo opakovaných akcí
nevzniká uzavřením smlouvy automaticĘ nárok na poskytnuti dotacę v následujících letech.

2' Příjemce je povinen bezzbyteč,ného prodlení písemně informovat administrující odbor o jakékoliv
změně v údajích uvedených v této smlouvě ohledně jeho osoby a o všech oŕolnostech, kteľé mají
nebo by mohly mít vliv na plnění jeho poviĺľlostí poále smlouvy.

3' Pokud smlouva či zvláštní obecně závazný předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy dle smlouvy
příslušnými ustanoveními zákonů ě. 5O0/2oO4 Śb., správní řád, ve znění pozdějších předpisí
a č,. 89/2012 Sb., občansĘ zákoník, ve znění pozdějšícň předpisů'

4' Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z ruchž 2 obdrŹiposkytovatel a l příjemce.
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5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran

6. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění vregistru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.'
o zvláštních podmínkách účinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zźkon o registru smluv), ve zněni pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, Že uveřejnění
smlouvy v registru smluv provede posĘrtovatel' Kontak1na doručení oznámení o vkladu smluvním
protistranám je uveden v záh|avi smlouvy u příjemce.

7 ' V případě, že se někÍerá ustanovení smlouvy stanou neplatnými nebo neúčinnými, ztlsttwá platnost

a účirľrosti ostatních ustanovení smlouvy zachována. Smluvní strany se zavazllji nahradit takĺo
neplatná nebo neúčinná ustanovení ustanoveními jejich povazę nejbliŽšími s přihlédnutím k vuli
smluvních stran dle předmětu smlouvy.

8. o poskytnutí dotace a tlzavÍeni veřejnoprávní smlouvy rozhodlo v souladu s ustanovením

$ 36 písm. c) příp' d) zákona č,. IŻ9l2000 Sb', o krajích (kľajské zŕizeni), ve znění pozdějších
předpisů, Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č,. ZK93l04l|9 ze dne 25' 4.2019'

Za správnost:

Dana Twdá

ä
*

ĺ

a|ł

!sV*vdne ....2 .7..:0$.-. 2019Karlovy Vary

(posĘrtovatel)

referent
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