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článek I.

obecné ustanovení

V souladu se zákony č)' I29l21oo Sb., o krajích (krajské zŕizeĺi), ve znění pozdějších předpisů,

ač,.25Ol2OOo Sb., o rozpoětových pravidlech úzęmních rozpočtů' ve znění pozdějších předpisů

ĺaai"iáLe "*p-,ń,,) 
a v roulađ., . P.ogru.rr"- pro poskytování dotací zrozpoćtu Karlovarského

kĺaje na podporujednotek sborů dobrovolných ńasiěů obcí Kaľlovarského kľaje (dálejen,,dotaění

progru-i; pôskyt-ovatel poskytuje příjemci dotaci na účel uvedený v čtánku II' smlouvy a příjemce

tuto dotaci přijímá.

Clánek II.

Výše dotace, její účel a údaje o dotaci

Poshrtovatel posĘrtuje příjemci dotaci z rozpoćtu posĘrtovatele v kalendářním roce, ve výši

u nu íč"l podĺe údajů uveáených v odstavci 2. tohoto ělánku. Výše dotace můŽe být snížena

s ohledem na maximální přípustnou ýši podpory v reŽimu de minimis a to dle aktuálního stavu

v regístru podpor de minimis v den podpisu smlouvy'

Úoa;e o dotaci:
Dotace se poskýuje v kalendářním roce: 2019

Dotace se posĘltuje ve výši:
aź50'/o oĺLluoů akce v kalendářním ľoceo maximálně však 450 000'00 Kč
(Slovy: ětyřistapadesáttisíckoruněeslcých)
Ďotaóe sé pos(ytu.1e na účel: pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku sboru

dobrovolnýct' ľLasieri v souladu s vyhlášením úěelové investiční dotace pro jednotĘ sboru

dobrovolných hasičů obcí Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím Hasičského záchrarného

.u"- e"'ŕe republiĘ v rámci ,,Yýzw JSDH-V'-2019: Pořízení nového dopravního automobi1u

ě j . MV - 464go-2lPcj_lzs-zo t a ze dne 26. dubna ŻOI8* (dále jen ,,podmínĘ MV")'
Pĺatba dotace bude opatřena variabilním symbolem: 

1

Ż

1.

Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude příjemcipoukáztnajednoľázově do 15 pracovních dnů ode dne splnění podmínky

pro poskytnutí dôtace d:le bodu 2 tóhoto ělánku, a to formou bezhotovostního převodu na bankovní

Łe .ŕprĺ3é-"e 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 - Generálního ředitęlství

Hasičského záchĺanného sboru CR o přidělení dotace příjemci z rozpoétuMinisterstva vnitra ČR.

3. Dotace je poskýována formou zźiohy s povinností následného vytiětování'

čbnek III.

článelĺ IV.

Zź.ł.ladní povinnosti příjemce

1. Příjemce je povinen řídit se Pravidly pro příjem a hodnocení žádostí, poskýnutí a finanění

vypořádání dotace z rozpoětuKarlovarského kraje progĺamu uvedeným v odst' 1 č1. I schválenými
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Radou Karlovarského kľaje usnesením číslo RK |47lllŻll8 ze dnę 17' |2.2018 (dále jen
,,pravid1a"), zveřejněnými na úřední desce poskytovatele a touto smlouvou. Příjemce se dále
zavazuje, Že zabezpeči ręalizaci projektu obnovy poŹárni techniĘ dle podmínek MV.

2. Příjemce je povinen poużit poskýnuté finanční prostředĘ maximálně hospodárným způsobem.
Příjemce je povinen pouŽit poskýnuté finanční prostředĘ výhľadně k účelu uvedenému v článku
II. smlouvy a v souladu se specifikací uvedenou v odstavci 5 tohoto článku. Příjemce tyto
prostředĘ nesmí posĘrtnout jiným právnicĘm nebo ýzicĘm osobám (pokud nejde o úhľady
spojené s reaIizaci účelu, na kteý byly poskýnuty). Dále příjemce týo prostředky nesmí porlŹit
na dary, pohoštění, mzdy pracovníků nebo funkcionářů příjemce či příjemce samotného, pinále,
úľoĘ zuvérü, náhĺady škod, pojistné, pokuty, úhĺady dluhu apod.

3. Příjemce je povinen vyčerpat posĘrtnuté finanční prostředĘ nejpozději do 31. 12.20tg.

4. Pokud příjemce vede účetnictví nebo daňovou eviđenci, musí byt účetní operace související
s posýnutou dotací odděleně identiťrkovatelné od ostatních úěetních operací v účetnictví
nebo daňové evidenci příjemce. To znamená, Źe űč,etru operace související s dotací musí
být účtovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (např' na zvláštním účetním středisku).

5. Dotace je ĺnvestičního charakteru a příjemce je povinen ji pollžitýhľadně k účelu pořízení nového
dopravního automobilu pľo jednotku sboru dobrovolných hasičů zŕizeĺou příjemcem vsouladu
s podmínkami MV, dotačním programem a pľavidly.

6. Dotace podléhá finančnímu vypořádání. Příjemce je povinen provést a předložit administrujícímu
odboru prostřednictvím podatelny poskýovatele závěreč,né finanční vypořádání dotace
na předepsaném formuláři, které příjemce opatří svým podpisem' a to nejpozději do 31. l.20Ż0,
resp. do dnę ukončęní smlouvy v případě čl' VII (rozhodující je datum doručení finaněního
vypořádání dotace na podatelnu posĘrtovatele). Formulář finanční vypořádání dotace je přílohou
vyhlášení dotačního proglamu nebo infoľmací o individuálních dotacích a je zveřejněn na intemetu
poskýovatele v sekci Dotace dotace/

7. Příjemce je povinen spoleěně s finančním vypořádáním dotace předloŽit kopie veškeých dokladů
vztahujících se k poskytnuté đotaci. Ke kaŽdému dokladu musí být přiložen dokiad o jeho úhradě
(bankovní výpis či pokladní đoklad). Doklady, zejména faktury tj. účet za pľovedenou práci
nebo zboži, které bylo dodáno, musejí byt označeny identifikací dotace (zkrácen1ým nánĺemdotacę
apod.). Doklad o úhradě zálohylđilčí platby bez vyričtování této zálohy/dílčí platby n e|ze považovat
za doklad k závěrečnému ťtnančnímu vypořádání dotace a zauznatę|ný výdaj.

8. Spolu s finaněním vypořádáním dotace je příjemce povinen předloŽit administrujícímu odboru
vyhodnocení použití posĘrtnuté dotace s popisem realizacę a zhodnocením realizovaných aktivit.

9. Příjemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem' Že na projekt (akci) obđrŽel dotaci
od posĘĺtovatele, a to na weboých stránkách, pokud je mázŕizeny,na propagaěních, informačních
materiálech, pokud je vydává k projektu, na pománkách, slovně prezentovat posĘrtovatele
v médiích a na tiskoých konferencích pořádaných u příležitosti projektu, oficiálně po^ratzástupce
posĘrtovatele na konání akce, distríbuovat tiskové materiály posĘrtovatele mezi hosty apod.
Příjemce je povinen obdobným způsobem prezentovat projekt Karlovarského kraje ,,Żivy kĺa1*,
a to viditelným umístěním loga projektu na propagačních materiálech, dále viditelným umístěním
loga na póđiu (případně v rámci videoprojekce) a při distribuci propagačních materiálů projektu
(logo a inťormace o projektu lzeziskat na www.zivykľaj.cz). od podpisu smlouvy po dobu ręa|izace
projektu umístí příjemce na webových stránkách, pokudjemá zÍizeny, aktivní odkaz
www.kľ-karlovarsĘ'cz a www.zivyhaj.cz. Náwh způsobu propagace předloží příjemce
poskytovateli do l 0 kalendářních dnů od podpisu smlouvy k odsouhlasení. Propagaci poskytovatele
je příjemce povinen doloŽit při závěrečném finančním vypořádání dotace (např. audio/video
záznam, fotografie, materiály). Pffjemce odpovídá za správnost loga poskýovatele,
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pokudjeuvedeno na propagačních materiálech (pravidla pro uŽití loga poskýovatele vizwww'kr-karlovarsĘ'cz, odkaz Karlovarský kraj _ ľoskytovańí symbolů uźastit) a 1ogaprojektu
,,Żirý kr aj" v iz www. z i vykraj' cz zá|o žka T-ouri sm p-f"ś ionul...,

10' Nevyčerpané finanční prostředĘ dotace je příjemce povinen vrátitnejpozději do termínu předloŽenízávěrečného finančního vypořádání dotače uvedeného v čl. rV' oart. 6, a to formoubezhotovostníh9 
9i9vodu na účet posĘrtovatele vedený u Komerční banĘ, a.s', pobočka Kar1ovyVary, č. űétv Platba bude opatřeĹa variabilním symbolem uvedeným v odst.2 č)l'il.

11' Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky na účet uvedený v odst.l0 tohoto článku, jestliŽe odpadne úěe| na kteý je dotace poskytována, a to do l0 pracovních dnůode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti dožvi. Platba bude opatřena variabilním symbolemuvedenýmvodst' 2čl.I'

12' Před vrácením nevyčerpaných finančních. prostředků zpět na účet posĘrtovatele je příjemce
o této skutečnosti povinen informovat administrující odboi prostřednictłi^áríru,které je přílohouformuláře finanční vypořádání dotace'

13' Příjemce je povinen pruběŽně informovat posĘrtovatele o všech změnách, které by mohlypři vymáhání zadrtenýc.h nebo neopľávněn8 po"zity'"ł' prostředků dotace zĹoršit jeho pozicivěřitele nebo dobytnost jeho pohledávĘ

14' Příjemce je zejména povinen oznámit poskytovateli do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlok události, skuteěnosti, které mají nebo mohou mit zanásledek změnu oprávněné osoby příjemce,změnu vlastnického vztahupříjemce k věci, narużse dotace poskytuje, äpod.

15' Vpřípadě, že nastanou skutečnosti uvedené vpředchozím odstavci, je příjemce povinen zajistit,aby pľáva a povinnosti ze smlouvy přešly na nového vlastníka vcci, ná .riz ," dotace poskytujenebo podat návrh na ukončení smlorlvy.

16' JeJi příjemce veřejným zadavatelem.nebo splní příjemce deťrnici zadavatele podle zákona
č)' 134lŻ016 Sb', o zadávání veřejných zakének u" 

'"e"ĺ 
pozdějších př"dpi.ů, j;;ovinen postupovatpři ýběru dodavatele podle tohoto zákona.

17' Je-li příjemce plátcem daně zpřidané hodnoty, a pokud má u zdanltelných plnění přijatýchv souvislosti s ťlnancováním daného proiektu nárok ńa uplatnění odpočtu daně zpřidané hodnotyv plné qýši, kľácený nebo v poměrné ýši, nemůŽe .rplätnit v ztlvěrečném vyičtování tuto \^ýšinároku na odpočet daně zpřidané hodnoiy jako uznatelný ýdaj/náklad.

18' Příjemce je povinen hÍadit náklady, které uplatňuje z dotace , pouzęz bankovního účtu pffjemce,
ktery je uveden v,.zźthlaví:ťou]y, popŕ. zpeněžní hotovosti převedené z tohoto bankovního účtudo pokladny příjemce. Úhľada ńalĺua,i^ z jiného bankovního účtu neŽ z učt,- příjemce,kteý je uveden v záhlavi smlouvy, je pĘustná pouze v případě, kdy před u.tut.errcĺm úhradynákladů byly peněžní pľostředĘ dotacé ei.ieiĺcntast bezńotovostně převedeny na bankovní účet,zę lcterého byla úhľada nákladů uskuteeňcna. Příjemce je povinen doložit převod peněžníchprostředků mezi bankovními účty.

I Příslušné oľgány posĘrtovatele jsou oprávněny zejména v souladu se zákonem č. 32012001 sb',o finanční kontrole ve veřejné správě ä o zmone ňcn""y"ľ' zákonů (zákon o finanční kontrole),vę znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č.'255/2OI2 Sb., o kontrole (kontrolní řád),

Clánek V

Kontľolní ustanovení
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Ve Znění pozdějších předpisů a dalšími platnými právními předpisy kontrolovat dodrŽení podmínek,
zanictlż byla dotace posĘrtnuta, včetně podmínek vyplývajicích ze smlouvy, a příjemce je povinen
tuto kontrolu strpět.

2. Příjemce je povinen v pruběhu trvání smlouvy, i po skoněení účinnosti smlouvy, vytvářet
podmínky k pľovádění kontroly a umožnit kontrolu čerpání a vyutiti dotace. V této souvislosti
je příjemce povinen zejména umožnit kontrolním orgánům nahlédnout do účetní evidence
a záznamű o poskytované službě, v případě, že je povinen účetní evidenci vést, popř. vstupovat
do souvisejících pľostoľ' Příjemce je povinen umoŽnit ýkon kontroly dle odst. i tót'oto ělánku,
poskytnout potřebnou součinnost všem osobám opľávněným k prováđění kontroly. Příjemce
je povinen předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv navyŽádáník nahlédnutí věškeré
účetní zźnnamy vztahujíci se k úěęlu dotace a předmětu smlouvy, umoŽnit kontrolu souvisejících
skutečností (dále jen ,,podklady") a strpět i předložení veškeých účetních záznamü, které nemají
přímý vztah k předmětu smlouvy (např. v případě nepřímých společných nák]adů);
v odůvodněných případech umoŽnit kontrolním orgánům zajištění originálních účetních záznamťl
vč. podkladů.

3. Příjemce je povinen na žádost posĘrtovatele písemně poskýnout doplňující informace, případně
doloŽit další dokumenty, související s plněním účelu poskýnuté dotaóe.

4. Příjemce je v rámci ýkonu kontrolní čirľrosti dle odst. l tohoto ělánku povinen umožnit kontrolu
a předložit kontrolním oľgánům poskýovatelę k nahlédnutí veškeré průkazné účetní záznamy
týkajici se daného účelu a posĘrtnuté dotace.

článek VI.

DůsledĘ poľušení povinností příjemce

1. V případě, že příjemce nesplní někÍerou ze svých povirľrostí stanovených v odst. 3,4,8, g, 12, 13,
14, 15, 18 čl. IV., popř. poruší jinou povirmost nepeněŽité povahy vyplývající z této smlouvy,
nespočívající však v neoprávněném použití prostředků dle odst. 2 tohoto článku, povaŽuje se toio
jednání za porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení $ 22 RPÚR. Příjemce jě v tomto
případě povinen provést v souladu s ustanovením $ ŻŻ RPÚR odvod za porušení rozpočiové kázně
ve ýši 5 % (slovy: pět procent) posĘrtnutých finančních prostředků, dlę této smlouvy, do rozpoětu
poskýovatele.

2. Vpřípadě, že příjemce neprokáže způsobem stanoveným věl. IV. odst. 1, 2,5,6,7,16pouŹiti
finančních prostředků v souladu s čl. IV. odst. 2, popř. použije posĘĺtnuté prostředĘ, připadně
jejich ěást, kjinému účelu, neŹ je uvedeno v ělánku tV. odst. 1 této smlouvy, povaŽují
se týo prostředĘ, případně jejich ěást, za prostředĘ neopľávněně použité 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 poskytovatele.

3. Vpřípadě, Že příjemce nesplní někÍerou ze sých povinností stanovených včl. tV. odst. 10, 11
této smlouvy, povaŽuje se toto jednání za zadrżení peněžních prostředků ve smyslu ustanovení
$ 22 RPUR. Příjemce je v tomto případě povinen provést v soulađu s ustanovenim $ 22 RPÚR
odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpoětu poskytovatele.

Veškeré platby v důsledku porušení povinností příjemce provede příjemce ťormou bezhotovostního
převodu na účet posĘrtovatele uvedený ýše a opatří je variabilním symbolem a písemně informuje
poskýovatelę o vrácení peněžních prostředků najeho účet.

4.
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ct. vlr.

Ukončení smlouvy

Smlouvu lze ukončit naztil<l,adě písemné dohody smluvních stran nebo w-ýpovědí.

Kterákoli smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udáru důvodu.
Výpovědní lhůta činí l měsíc azaćináběŹet l. dnem následujícím po-dni doruěení výpovědi druhé
smluvní straně. V případě pochybností se má zato, że qipověd'byla doručena 5. práóorrním dnem
od jejího odeslání' Ve vypovědní lhůtě může poskytovatęl zastavii posĘrtnutí dotace.

V případě ukončení smlouvy dle ýše uvedených odstavců tohoto článku, je příjemce povinen
provést finanční vypořádání posĘrtnuté dotace obdobně podle odst. 7 článku fV. smlouvy,
a to ke dni ukončení smlouvy.

Clánek VIII.

Veřejná podpoľa

1. PodpoľaposĘrtnutá dle smlouvybyla smluvními stranami vyhodnocenajako opatření neza[ádajici
veřejnou podporu podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování evropské unie (dřive
čl. 87 odst' 1 Smiouvy o zaIožęni Evropského spoleěenstvi, kdyŽ však příjemce ýslovně'bere
na vědomí, že kompetentním orgánem k posouzení slučitelnosti poskytnuté podpory se společným
tľhem v případě, Źe by se jednalo o veřejnou podporu, je toliko Komisi @s;. romise (És)
je oprávněna uložit příjemci podpory navrácení veřejné podpory, spolu s přísĺušným ĺrokem.
Příjemce podpory podpisem této smlouvy stwzuje, Žebyl s touto skutečností sézrámen.

2. Příjemce podpory dle této smlouvy se zavanlje vľátit posĘrtovateli bez zbyteěného odkladu
posĘrtnutou podporu věetně úroků podle Nařízení komise v případě, že se jeho prohlášení
v předchozím odstavci uvedené prokáżejako nepravdivé, či pokud komise (ES) rozhodne podle
přímo aplikovatelného právního předpisul bud'o vrácení podpory' prozatímním navrácení podpory
nebo o pozastavení podpory.

článek Ix.

Závérečnń ustanovení

1. Na poskytnutí dotace není pľávní nárok' V případě dlouhodobých ěirľrostí nebo opakovaných akcí
nevzniká uzavřením smlouvy automaticĘ nárok na poskytnutí dotace v následujících letech.

2. Příjemce je povinen bezzbyteěného prodlení písemně informovat administrující odbor o jakékoliv
změně v údajích uvedených 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' řídí se vztahy dle smlouvy
příslušnými ustanoveními zákonů č. 500/2Oo4 Sb., správní řád, ve zněnl pozđéjších předpisii
a ě. 89/2012 Sb., občansĘ zákonik, ve znění pozdějších předpisů.

4. Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních' znicllż2 obdrźiposĘrtovatel a l příjemce.

1 Nařízení Rady (ES) č' 659/1999 ze dne 22'března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93
Smlouvy o ES
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5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

6. Smlouva nabýá účinností dnem podpisu smluvních stran.

7. V případě, Že se něk1erá ustanovení smlouvy stanou neplatnými nebo neúěinnými, zűstáváplatnost
a účirnosti ostatních ustanovení smlouvy zachována. Smluvní Strany se zavazlljí nahľadit takto
neplatná nebo neúčínná ustanovęní ustanoveními jejich povaze nejbliŽšímí s přihlédnutím k vůli
smluvních stran dle předmětu smlouvy.

8. o poskytnutí dotace a uzavŕeni veřejnoprávní smlouvy rozhodlo v souladu s ustanovením
$ 36 písm. c) příp. d) zákona č,. 129ĺ2000 Sb., o kľajích (krajské zŕizení), ye znéní pozdějších
předpisů, Zastupitelstvo Kaľlovarského kraje usnesením č,. ZK 93ĺO4l|9 ze đne 25. 4. 2}lg.

a^" ../!..:'(...ú'ę.úłl ĺn,n
(místo)

dne ...2 L.-0.0-.?!19Karlovy Vary

oBEC ÚľvlNl
Úrvlllł so

... 364 0l ToUŽlM
(príjer &)oo2s5l06 DlČ: CZ00

I
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Za správnost

Dana Tvrdá

refeľent
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