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článek I.

obecné ustanovení

V souladu se zákony č,. IŻ9/Ż000 Sb., o kľajích (krajské zĺizeĺi), ve zněĺi pozdějších předpisů,
ač,.Ż50/Ż000 sp.,orozpočtoých pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
(dále také ,ÄPÚR") a v souladu s P.og'u-"- pro poskytoväní dotací zrozpoćtl Karlovarského
kľaje na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje (dále jen,,dotační
program") posĘrtovatel poskytuje příjemci dotaci na účel uvedený v článku II. smlouvy a příjemce
tuto dotaci přrjímá.

článek II.

Výše dotace' její účel a údaje o dotaci

l. Poskytovatel poskytuje příjemci dotaci z rozpoětu posĘrtovatele v kalendářním roce, ve ýši
a na účęl podle 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 staw
v registru podpor de minimis v den podpisu smlouvy.

2. Úoaje o dotaci:
Dotace se poskytuje v kalendářním roce: 2019
Dotace se poskytuje ve výši:
až50 "Á nákladů akce v kalendářním ľoce' maximálně však 450 000,00 Kč
(Slovy: ětyřistapadesáttisíckorunčesĘch)
Dotace se poskýuje na účel: pořízení nového dopľavního automobilu pro jednotku sboru
dobrovolných hasičů v souladu s vyhlášením účelové investiční dotace pro jednotĘ sboru
dobrovolných hasičů obcí Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím Hasičského záchrarného
sboru České republiĘ v rámci ,,Yýzw JSDH_V'-20I9: Pořízení nového dopravního automobilu
čj. MV - 46490-2lPo-ZS-20l8 zę đne26. dubnaŻ}I8* (dále jen,,podmínĘ MV.,).
Platba dotace bude opatřena variabilním symbolem : 

Clánek III.

Způsob poskytnutí dotace

1. Dotace bude příjemci poukázána jednorázově do 15 pľacovních dnů ode dne splnění podmínky
pro poskytnutí dotace dle bodu 2 tohoto článku, a to formou bezhotovostního převodu na bankovní
účet příjemce uvedený ýše v této smlouvě. Platba bude opatřena variabilním symbolem uvedeným
v odstavci 2. čl. il.

2. Podmínkou poskýnutí dotace je předložení rozhodnutí Ministerstva vnitra - Gęnerálního ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR o přidělení dotace příjemci zroryoětuMinisterstva vnitra ČR.

3. Dotace je poskýována formou záLohy s povinností následného vyričtování.

čHnek IV.

ZákJadní povinnostĺ příj emce

1. Příjemce je povinen řídit se Pravidly pro příjem a hodnocení Žádostí, poskýnutí a finanční
vypořádání dotace zrozpoětuKarlovarského kĺaje proglamu uvedeným v odst. l ěl. I schválenýnni
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Radou Karlovarského kľaje usnesením číslo RK l47lllŻll8 zę dne 17. |Ż.2018 (dále jen
,,pravidla")' zveřejněnými na úřední desce poskytovatele a touto smlouvou. Příjemce se dále
zavanlje, że zabezpeěi realízaci pĄektu obnovy poŽárni techníĘ dle podmínek MV.

2. Příjemce je povinen pouŽít posĘrtnuté finanční prostředĘ maximálně hospodárným způsobem.
Příjemce je povinen polżit posĘrtnuté ťrnanění prostředĘ ýhĺadně k účelu uvedenému v článku
II. smlouvy a v souladu se speciťrkací uvedenou v odstavci 5 tohoto ělánku. Příjemce tyto
prostředĘ nesmí posýnout jiným právnichým nebo ťyzicĘm osobám (pokud nejde o úhľady
spojené s realizací účelu, na kteý byly poskytnuty). Dále příjemce týo prostředky nesmí použít
na dary, pohoštění, mzdy pracovníků nebo funkcionářů příjemce či příjemce samotného, penále,
úroĘ zűvérü, náhrady škod, pojistné, pokuty, úhrady dluhu apod.

3. Příjemce je povinen vyěerpat poskýnuté finanění prostředĘ nejpozději do 31. l2.Ż0t9.

4. Pokud příjemce vede úěetnictví nebo daňovou evidenci, musí být úěetní operace související
s posĘrtnutou dotací odděleně identiťrkovatelné od ostatních účetních operací v účetnictví
nebo daňové evidenci příjemce. To znamená, żę űěetru operace související s dotací musí
být úětovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (např. na zvláštním úěetním středisku)'

5. Dotace je investičního charakteru a příjemce je povinen ji pouŽít výhradně k účelu poŕizeni nového
dopľavního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů zÍizenou příjemcem v souladu
s podmínkami MV' dotačním programem a pravidly.

6. Dotace podléhá ťrnaněnímu vypořádání. Příjemce je povinen provést a předloŽit administrujícímu
odboru prostřednictvím podatelny posĘrtovatele závěreéné finanční vypořádání dotace
na předepsaném formuláři, kÍeré příjemce opatří sým podpisem' a to nejpozději do 3l. 1. Ż0Ż0,
resp. do dne ukončení smlouvy v případě ěl. VII (rozhodující je datum doručení finančního
vypořádání dotace na podatelnu posĘrtovatele). Formulář ťrnanění vypořádání dotace je přílohou
vyhlášení dotačního pľogramu nebo informací o individuálních dotacích a je zveřejněn na intemetu
posĘrtovatele v sekci Dotace http://www.kr-karlovarskv.c/dotace/Strankv/Prehlęd-dotace.aspč.

7. Příjemce je povinen spoleěně s finančním vypořádáním dotace předložit kopie veškeých dokladů
vztahujících se k poskytnuté dotaci. Ke kaŽdému dokladu musí být přiložen doklad o jeho úhľadě
(bankovní výpis či pokladní doklad). Doklady, zejména faktury tj. účet za provedenou práci
nebo zboŹi, kteľé bylo dodáno, musejí byt označeny identiťrkací dotace (zkľáceným názyemdotace
apod.). Doklad o úhĺadě záIohyĺdi|č,ip|atbybezvyričtování této zá|ohy/dílčí platby nellzepovaŹovat
za doklađ k závěrečnému finančnímu vypořádání dotace a za lznatelný ýdaj.

8. Spolu s finaněním vypořádáním dotace je příjemce povinen předložit administrujícímu odboru
vyhodnocení pouŽití posĘrtnuté dotace s popisem ręalrizacę a zhodnocenimrealizovaných aktivit.

9. Příjemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem, że na projekt (akci) obdrŽęl dotaci
od poskýovatele, a to na weboých stránkách, pokud je mázÍizeny,na pľopagaěních, informačních
materiálech, pokud je vydává k projektu, na pozvtlnkách, slolmě prezentovat poskýovatele
v médiích a na tiskoých konferencích pořádaných u příleŽitosti projektu, oficiálně pozvat zástupce
posĘrtovatele na konání akce, distribuovat tiskové materiály posĘrtovatele mezi hosty apod.
Příjemce je povinen obdobným způsobem prezentovat projekt Kaľlovarského kraje ,,Živi kra1*,
a to viditelným umístěním loga projektu na propagaěních mateńálech, dále viditeln;im umístěním
loga na pódiu (případně v rámci videoprojekce) a při distribuci propagačních materiálů pľojektu
(logo a informace o pĄektu |ze ziskat na www.zivyl<raj.cz). od podpisu smlouvy po dobu ręalizace
projektu umístí příjemce na weboých stránkách' pokud je má zŕizeny, aktivní odkaz
www.kr-karlovarsĘ.cz a www.zivyŁ'raj.cz' Návrh způsobu propagace předloží příjemce
poskytovateli do 10 kalendářních dnů od podpisu smlouvy k odsouhlasení. Propagaci poskýovatele
je příjemce povinen doložit při závěrečném finančním vypořádání dotacę (např' audio/video
záznam, fotograťre, materiály)' Příjemce odpovídá Za správnost loga posĘrtovatele,
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pokudjeuvedeno na propagačních materiálech (pľavidla pro uŹiti loga poskytovatele viz
www.kr-karlovarsĘ'cz, odkaz KarlovarsĘ k'aj _ Poskytováńí symbolů uźasirt) a loga pĄektu
,,Żirý W aj" v iz ww w. zivykr aj .cz zálo Žka Tôuri sm pro fes s ional s.,.

10. Nevyčerpané Íinanční prostředĘ dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději do termínu předložęní
závěrečného finančního vypořádání dotace uvedęného v ěl' rV. đart. 6, a to formou
bezhotovostního převodu na účet posĘrtovatele vedený u Komerční banĘ, a.s., pobočka Karlovy
Vary, č. učtu Platba bude opatřena variabilním symĹolem,rvedeným v odsĺ.
2 čl. II'

11. Příjemce je rovněž povinen vrátit poskýnuté finanční pľostředky na účet uvedený vođst.
l0 tohoto článku, jestliže odpadne úěel, na kteý je dotace poskytována' a to do l0 pracovních dnů
ođe dne, kdy se příjemce o této skutečnosti đozví. Platbá buđe opatřena variabilním symbolem
uvedenýmvodst. Żćl.L

12. Před vrácením nevyčerpaných ťlnančních prostředků zpět na účet posĘrtovatele je příjemce
o této skutečnosti povinen informovat administrující odbor prostřednictvím áviza,kreré j" priloľ'o,,
formuláře finanční vypořádání dotace'

13. Příjemce je povinen pľůběŽně informovat posĘrtovatele o všech změnách, které by mohly
při vymáhání za&żených nebo neoprávněně pouŽitých prostředků dotace zĹoršit jeho poziói
věřitele nebo dobytnost jeho pohledávĘ

14. Příjemce je zejména povinen oznámit posĘrtovateli do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo
k události, skutečnosti, které mají nebo mohou mit za následek změnu oprávněné osoby pŕí1"-"",
změnu vlastnického vztahupříjemce k věci, na niž. se dotace poskytuje, ápod.

15. V případě, Že nastanou skutečnosti uvedené v předchozím odstavci, je příjemce povinen zajistit,
aby práva a povinnosti ze smlouvy přešly na nového vlastníka veci, ná ĺz ." dotace poskyuje
nebo podat náwh na ukoněení smlouvy.

1ó. Je-li příjemce veřejným zadavatelem nebo splní příjemce definici zadavatele podle zákona
č. l34/20l6 Sb., o zadávání veřejných zakźzek, ve zněnípozdějších předpisů, je povinen postupovat
při výběru dodavatelę podle tohoto zákona.

17. Je-li příjemce plátcem dané zpřidané hodnoty, a pokud má u zdanitelných plnění přijatých
v souvislosti s ťlnancováním daného projektu nárok na uplatnění odpočtu dině zlrĺaane_ľlđanoty
v plné výši, kľácený nebo v poměrné qýši, nemůže uplátnit v záv€rečném vyúčiování tuto ýjinároku na odpoěet daně zpřidané hodnoty jako uznatelný ýdaj/ĺáHad.

18. Příjemce je povinen hĺadit náklady, které uplatňuje z dotace, pouze z bankovního účtu příjemce,
kteý je uveden v záh]avi smlouvy, popř. z peněŽní hotovosti převedené z tohoto bankovníńo účtu
do pokladny příjemce. Uhrada nákladů z jiného bankovního účtu než z účtu příjemce,
ktery je uveden v ztlhlavi smlouvy, je přípustná pouzę v případě, kdy před uskutečnění- ĺt'rudy
nákladů byly peněžní prostředĘ đotace ěijejich část bezńotovostně přóvedeny na bankovní účeĺ,
ze kterého byla úhrada nákladů uskutečněna. Příjemce je povinen doložii převod peněžních
prostředků mezi bankovními účty.

článek V.

Kontľolní ustanovení

1. Příslušné orgány poskýovatele jsou oprávněny zejména v souladu se zákonem č. 320/200l Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů (zákon o finanční kontľole),
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu sę zákonem č,.255l2}l2 Sb., o kontrole (kontrolní řádi,
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ve Znění pozdějších předpisů a dalšími platnými právními předpisy kontrolovat dodľŽení podmínek,
zanichž byla dotace posĘrtnuta, včetně podmínek vyplývajících ze smlouvy, a příjemceJe povinen
tuto kontrolu strpět.

Ż. Příjemce je povinen v pruběhu trvání smlouvy, i po skončení účinnosti smlouvy, vytvářet
podmínky k provádění kontroly a umožnit kontrolu čerpání a vyuŹiti đotace. V této souvislostije 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 prostor. Příjemce je povinen umožnit ýkon kontroly dle odst. I tóhoto článku,
posĘrtnout potřebnou součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontľoly. Příjemce
je povinen předložit kontrolním orgánům poskýovatele kdykolív nivyżádźlnik nahlédnutí veškeré
účetní záznamy vztahujicí se k úěelu dotace a předmětu smlouvy, umoŽnit kontrolu souvisejících
skutečností (dále jen ,,podklady") a strpět i předloŽení veškeých účetních záznamtl, které nemají
přímý vú.ah k předmětu smlouvy (např. v případě nepřímých společných nákladů);
v odůvodněných případech umožnit kontrolním orgánům zajištění originálních účetních záznamtl
vč. podkiadů.

3. Příjemce je povinen na Žádost poskýovatele písemně posĘrtnout doplňující informace, případně
doloŽit další dokumenty, související s plněním účelu poskýnuté dotaóe.

4. Příjemce je v rámci ýkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto článku povinen umoŽnit kontrolu
a předložit kontrolním orgánům poskýovatele k nahlédnutí veškeré |růkazné účetní záznamy
týkajicí se daného účelu a poskytnuté dotace.

článek vl.

Důsledky poľušení povinností příjemce

V případě, Že příjemce nesplní některou ze sých povirností stanovených v odst. 3, 4,8, g, |2, 13,
14, 15, l8 ěl.IV., popř. poruší jinou povinnost nepeněžité povahy vyplývající z této smlouvy,
nespočívající však vneoprávněném pouŽití prostředků dle odst. 2 tohoto ělánku, považuje se toio
jednání za porušení rozpoětové kázně ve smyslu ustanovení $ 22 RPÚR. Příjémce je v tomto
případě povinen provést v souladu s ustanovenim $ ŻŻ RPÚR odvod za porušení rozpoětové kázně
ve v'ýši 5 % (slovy: pět procent) posĘrtnutých finančních prostředků, ďe teto smlouvy, do rozpočtu
poskýovatele.

Vpřípadě, že příjemce neprokáŽe způsobem stanoveným včl. IV. odst. l, 2,5,6,7, t6 poutiti
finančních prostředků v souladu s čl. IV. odst. 2, popř. pouŽije posĘrtnuté prostředĘ, přłpadně
jejich část, kjinému účelu, neż je uvedeno v článku tV. odst. l této smlouvy, povaŽují
ľ^tľ9!]ľtředĘ, případně jejích č,ást, za prostředĘ neoprávněně pouŽité ve smyslu ustanovení
$ 22 RPUR. Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovenim $ 22 RPÚR
odvod za porušení rozpočtové kt,r;ně do rozpočtu poskytovatele.

Vpřípadě, že příjemce nesplní některou ze sých povirľrostí stanovených včl. tV. odst. l0, 1l
tét^o sT|oľry, povaŽuje se toto jednání za zadržení peněŽních prostředků ve smyslu ustanovení
$ 22 RPUR. Příjemce je vtomto případě povinen provést v souladu s ustanovením $ 22 RPÚR
odvod za porušení rozpoětové kázně do rozpočtu posĘrtovatele.

Veškeré platby v důsledku porušení povirmostí příjemce provede příjemce formou bezhotovostního
převodu na účet posĘrtovatele uvedený ýše a opatří je variabihíń symbolem a písemně informuje
poskýovatele o vrácení peněŽních prostředků najeho účet.

1

2

3.

4.
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ct. vu.

Ukončení smlouvy

Clánek WII.

Veřejná podpoľa

článek IX.

Závérečná ustanovení

'ľťl'iliľy 
(Es) č' 65g/Egg ze dne 22. března1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93

Smlouvu lze ukončit nazákJaděpísemné dohody smluvních stľan nebo výpovědí.

Kterákoli smluvní strana je oprávněna tut-o smlouw písemně vypovědět bez udání důvodu.Výpovědní lhůta činí 1 měsíc aLačináběž.et 
.L 

dne1'áď;;;j;;; po dni doručení ,r'-ipovědi druhésmluvní straně' V případě pochybností se má zato, že"yp"'třiĹyra doručena 5. pracovním dnemod jejího odeslání' Ve výpôvěd''ĺ ľ'nto můŽe poskytouuí"t 
'uro.ri, 

poskytnutí dotace.

V případě ukončení 
'd.ol"y dle ýše uvedených odstavců tohoto článku, je příjemce povinen

ffiT:'.*Tŕ;ä.ľ'fr"'#. posýnuté dotaóe "bJ;';ě;;le odst. z eian]<u" Ń. smlou.,y,

I

2.

3.

1' Podpora poskytnutá dle smlouvy byla smluvními stranami vYhodnocena jako opatřen íneza1ádajiciveřejnou podporu podle ěl'rci odst. l. ň;''''l. fungo,ranĺ evropské unie (dřívečl' 87 odst' l Smlouvy o založeni Evropského spoleJerrstv i, když však příjemce ýslovně berena vědomí' Že kompetentním orgánem k ioso,rzeĺ slueitelnosti posĘrtnuté podpory se společnýmtrhem v případě' že by se jedňalo o .,réř"J.rou p"ap"ń,_l" toliko Komise @s;. romĺse (ES)je oprávněna uložit příjemci podpory nawícení *r";.rj iodpory, spolu s pffslušn;im úrokem.Příjemce podpory podpisem této sdoívy stvrzuje, żebyls touto skutečností seznámen.

2' Příjemce podpor1 dle této smlouvy 
"" ?3r??j? vrátit poskytovateli bez zbyteěného odkladuposkytnutou podporu včetně úrokí podle Naŕíz"ĺ Ĺoňi." v případě, že se jeho prohlášenív předchozím odstavci uvedené prokáŽe jako nepravdi"J, e_ĺ pokud Komise (ES) ľozhodne podle

ľ:ffi""Tjff;:ľľľ.iTľího iredpisuŕ Ĺ'a'" í.ä""J o*o"o ,prozatímnim navrácení podpory

1' Na poskytnutí dotace není právní nárok' V případě dlouhodobých činností nebo opakovaných akcínevzniká uzavřením smlouvy automaticlcý äa.i,Ĺ 
'" 

p".Ly'utí dotace v následujících letech.
2' Příjemce je povinen b.z 

7byt'eč;ného prodlení písemně informovat administrující odbor o jakékolivzměně v údajích uvedených v této smlou"e oiil"anlffi"o.ouy a o všech oŕoinou""ł' které majínebo by mohly mít vliv na p'nění jeho povinnostĺ poále snĺouvy'

3' Pokud smlouva či zvláštní obecně ztlvazný předpis nestanoví jinak, ffdí se vztahydle smlouvypříslušnými ustanoveními zákonů ĺ. soo'nooą šu , .|J*i iá!, ve zněni pozdějších předpisůa č,.89/2012 Sb., občansĘ zákoník, ve znění po'ac;śĺ"ń predpisů.

4' Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, znicbž2 obdržiposkytovatel a l příjemce.
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5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

6. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

V případě, že se některá ustanovení smlouvy stanou neplatnými nebo neúčinnými, zůstává platnost
a účinnosti ostatních ustanovení smlouvy zachována. Smluvní Stľany se zavanlji nahrađit takto
neplatná nebo neúěinná ustanovení ustanoveními jejich povaze nejbližšími s přihlédnutím k vuli
smluvních stran dle předmětu smlouvy.

o poskytnutí dotace a uzavŕęni veřejnoprávní smlouvy rozhodlo v souladu s ustanovením
$ 36 písm. c) příp. d) zákona č,. l29l20OO Sb., o kľajích (krajské zŕizeni), ve znění pozdějších
předpisů'ZastupitelstvoKarlovarskéhokrajeusnesenímč. ZK93lo4llgzędnę25'4.2Ol9.

a"" ./.Q:..Q"..b./ęLľ!?lplę'.
(místo)

dne '..2.ł..:0.0:. 20]gKarlovy Vary

357 08, KRAJKoVÁ 295
lto 259 41í

Za správnost

Dana Twdá

(příjemce)(posĘrtovatel)

referent
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