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článek I.
obecné ustanovení

V souladu se zákony č,. \29/ŻOOO Sb., o kľajích (kľajské zŕizeni), ve zněni pozdějších předpisů,
ač''25012000 Sb., o rozpočtouých pravidle"Ĺ úr"-rri"h rozpočtů, ve zněni pozdějších pređpisr)
(dále také ,,RPÚR") a vsoulađu . i.ogru*"- pro poskýování dotací ztozpoětuKaľlovarského
kraje na podporu jednotek sborů dobrovolných tlasĺđů obcí Kaľlovarského ná;e 1aale ien ,,dotačnípľogľam") poskytovatel poskyuje příjemci dotaci na účęl uvedený v článku II' smlouvy a příjemce
tuto dotaci přijímá.

Clánek II.
Výše dotace, její účel a údaje o dotaci

Poskytovatel poskytuje příjemci dotaci z rozpoětu poskytovatele v kalendářním roce, ve ýšia na účel podle údajů uvedených v odstavci 2. tohoio eĺanm. Výše dotace můŽe být snížéna
s oh-ledem na maximální přípustnou ýši podpory v reŽimu de minimis a to dlę aktuálního stavu
v registru podpor de minimis v den podpisu smlouvy.

Úaaje o dotaci:

Dotace se poskytuje v kalendářním ľoce: Ż01g

Dotace se poskytuje ve ýši: 60 760,00 Kč
(slovy: šedesáttisícsedmsetšedesátkorunčesĘch)

Dotace se poskytuje na účel: vybavení JSDH obce novými zásahovými pľostředky

specifi kace účelu dotace

Motorová píla STIHL MS 362

Plovoucí čerpadlo PH-MAMUT -2400

spoluúčast
příjemce

ANO

ANO

částka
/tax\

l7 200,00

43 560,00

60 7ó0'00

investiční/
neinvestiční

neínvestiční

invęstiční

účel dotace

věcné vybavení

věcné vybavení

Celkem

Platba dotace buđe opatřena varíabilním symbole m:

čÉnek III.
Způsob poskytnutí dotace

Dota-ce bude příjemci pollkázána jednoľázově do 15 pracovních dnů od uzavření smlouvy,
a to formou bezhotovostního převodu na bankovní účet příjemce uvedený ýše ve smlouvě' Platba
bude opatřena variabilním symbolem uvedeným v odstavci 2. čl' il.

Dotace je poskytována formou zálohy s povinností následného vytičtování.

článek IV.
ZńlĺJadní povin nosti p říj em ce

1' Příjemce je povinen řídit sę Pravidly pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční
vypořádání dotace z rozpočtu Karlovarského kraje programu uvedeným v odsi. l jl. I schválenými
Radou Karlovarského kľaje usnesením číslo RK l4llĺlzlts ze dne 17. 12.2018 (dálelen
,,pravidla"), zveřejněnými na úřędní desce poskytovatele a touto smlouvou.
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2' Příjemce je povinen pouŽít poskýnuté_finanční prostředĘ maximálně hospodárným způsobem'
Příjemce je povinen poużit poskytnuté finanční prostředĘ ýhĺadně k účeluuvedenému v článku
II. smlouvy a v souladu se speciťrkací uvedenou v odstavci 2' čI' II.Příjemce týo prostředĘ nesmí
posĘrtnout jiným právnickým nebo fuzichým osobám (pokud nejde o úhĺady spojené s iealizací
účelu, na kteý byly poskytnuty). Dále příjemce tyto próstředĘ nesmí pouŽíí ná au.y, pohoštění,
mzdy pracovníků nebo funkcionářů příjemce či příjemce samotného, penáie, iroĘ zĺverii, náhľady
škod, pojistné, pokuty, úhľady dluhu apod.

3. Příjemce je povinen vyčerpat poskytnuté finanční prostředĘ nejpozději do 31. t2.20lg.

4. Pokud příjemce vede účetnictví nebo daňovou evidenci, musí b1it účetní operace související
s posĘrtnutou dotací odděleně identifikovatelné od ostatních ůeetních op'erací v účetnictví
nebo daňové evidenci příjemce. To znamenźĺ, że űč,etni operace související s dotací musí
b;it účtovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (např. na zvláštním účetním středisku).

5. Dotace je investičního i neinvestičního charakteru a příjemce je povinen jipouŽitýhradně k účelu
poŕizeru noých přenosných zásahoých prostředku pro jednotku sbóru dobrovolných hasiěů
zŕizenou pffjemcem v souladu s dotačním progľamem u_p.uuidly.

6. Dotace podléhá finančnímu vypořádání. Příjemce je povinen provést a předložit administrujícímu
odboru prostřednictvím podatelny posĘrtovatele zźpěrečĺé Íinanění vypořádání dotacę
na předepsaném foľmuláři, které příjemce opatří swým podpisem' a to nejpozději do 31. l.2020,
ľesp. do dne ukončení smlouvy v případě čl VII (rozhodující je datum doruěení finančního
vypořádání dotace na podatelnu posĘrtovatele ). Formulář finanční vypořádání dotace je přílohou
vyhlášení dotačního programu nebo informacío individuálních dotacích a je zveřejněn na internetu
posĘrtovatele v sekci Dotace .kr-

7. Příjemce je povinen společně s ťrnančním vypořádáním dotace předloŽit kopie vešker"-ich dokladů
vztahujicich se k poskytnuté dotaci. Ke každému dokladu -.''ibyt přiložen doklad oleho úhradě
(bankovní výpis či pokladní doklad). Doklady, zejméĺa faktury 

_ľ1. 

ĺe"t 
"u 

p.ou"á"rrou práci
nebo zboži, kterébylo dodáno, musejí byt označeny identifikací aótaóe (zkłácenýmnázvęmdotacę
apod.). Doklad o úhľadě zálohy/dilč,iplatbybezvytičtování téÍo zźltohylaiteĺ putuy nelze považovat
za doklad k závěrečnému finančnímu vypořádání dotace a za uznatelný 

"vďuj.
8. Spolu s ťtnančním vypořádáním dotace je příjemce povinen předložit administrujícímu odboru

vyhodnocenípouŹiti posĘrtnuté dotace s popisem ręalizacęa zĹodnocením realizovaných aktivit.

9. Příjemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem, že na projekt (akci) obdržel dotaci
od poskytovatele, a to na weboých stránkách, pokud je mázŕizeny,nápropagaeńí.h, infor1načních
materiálech, pokud je vydává kprojektu, na pozvánkách, slóvně_p.ô"J'to'ut posĘrtovatele
v médiích a na tiskoých konfeľencích pořádaných u příleŽitosti projektu, oficiálně pozvatzástupce
posĘrtovatele na konání akce' distńbuovat tiskové materiálý póskytovatele mĚzi hosty apbd.
Příjemce je povinen obdobným způsobem prezentovat proJekt Karlovarského kraje ,,Žrry urui;:,
a to viditęlným umístěním loga pľojektu na propagaěních materiálech, dále viditęlným umístěnim
loga na pódiu (případně v rámci videoprojekce) a při distńbuci propagačních matóriálů projektu
(logo a informace o projektu lze získatna www.zivykraj.cz). oa pódpĺsu-smlouvy po dobu realizacepĄektu umístí příjemce na weboých stránkách, pokuá je má zŕizený, akÍivní odkaz
www.kr_karlovarsĘ.cz a www.zivykraj.cz. Návrh způsobu- propagace pr"olozĺ příjemce
poskytovateli do l0 kalendářních dnů od podpisu smlouvyl odsouhiasénĺ. ľropagacĺ poskytovatele
je příjemce povinen doloŽit při závěrečném finaněním vypořádání dotacä |napr. u.ráio/rrid.o
záznam, fotogľafie, materiály). Příjemce odpovídá za správnost loga poskýovatele,
pokudjeuvedeno na propagačních mateńálech (pravidla pro užití loga 

-poskytovätele 
viz

www.kr-karlovarsĘ.cz, odkaz KarlovarsĘ k aj - Poskytováńí symbolů užastit; a loga projektu
',Žirý kĺaj" vizwww.zivykr aj.cz ztiožka Tourism professionals."
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10. Nevyčerpané finanění prostředĘ dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději do termínu předložení
závěľeěného ťrnančního vypořádání dotacę uvedeného v čl. [V. odst. 6, a to formou
bezhotovostního převodu na účęt posĘrtovatele vedený u Komeľční banky, a.s., pobočka Kaľlovy
Vary, č. űćtu Platba bude opatřena variabilním symbolem uvedeným v odsi.
2 čl. il.

11. Příjemce je rovněŽ povinen vrátit poskýnuté finanční prostředky na účet uvedený v odst.
l 0 tohoto článku, jestliŽe odpadne účel, na kteý je dotace poskýován a, a to do 1 0 pracovních dnů
ode dne' kdy se příjemce o této skutečnosti dozví. Platba bude opatřena variabilním symbolem
uvedeným v odst. 2 ěl' L

12. Před vrácením nevyěerpaných ťrnančních prostředků zpět na účet posĘrtovatele je příjemce
o této skutečnosti povinen informovat administrující odbor pľostřednictvimaviza,které je přílohou
formuláře ťrnanční vypořádání dotace.

13. Příjemce je povinen pruběŽně informovat posĘrtovatele o všech zménách, které by mohiy
při vymáhání zadržených nebo neoprávněně pouŽitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici
věřitele nebo dobytnost jeho pohledávĘ.

14. Příjemce je zejména povinen oznttmit posĘrtovateli do 10 pracovních dnů ode dne' kđy došlo
k události, skutečnosti, které mají nebo mohou mit za následek změnu oprávněné osoby příjemce,
změnu vlastnického vztahu příjemce k věci, naniž se dotace poskytuje, apod.

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

16. JeJi příjemce veřejným zadavatelem nebo splní příjemce deťrnici zadavatele podle zákona
č,. 134lŻ016 Sb.' o zadávání veřejnýchzakázek,veznéĺipozdějšíchpředpisů, jepovinenpostupovat
při ýběru dodavatele podle tohoto zźtkona.

17. Je-li příjemce plátcem daĺě zpřidané hodnoty, a pokud má u zdanitelných plnění přijatých
v souvislosti s financováním daného projektu nárok na uplatnění odpočtu daĺě zpřidané hodnoty
v plné wýši' krácený nębo v poměrné výši, nemůže uplatnit v závěręěném vyúčtování tuto ýši
nároku na odpočet daně zpřidané hodnoty jako lznatelný ýdaj/náklad.

l8. Příjemce je povinen hľadit náklady, které uplatňuje zdotace,povze z bankovního účtu příjemce,
kteý je uveden v zźůl7avi smlouvy, popř. z peněŽní hotovosti převedené z tohoto bankovního účtu
do pokladny příjemce. Úhĺada nákladů z jiného bankovního účtu než z űčtu příjemce,
kteý je uveden v záhlavi smlouvy, je přípustná pouze v případě, kdy před uskuteěněním úhľady
nákladů byly peněžní prostředĘ dotace či jejich část bezhotovostně převedeny na bankovní účet,
ze kterého byla úhrada náklađů uskutečněna' Příjemce je povinen doloŽit převod peněŽních
prostředků mezi bankovními účty.

článek V.
Kontľolní ustanovení

Příslušné orgány posĘrtovatele jsou opľávněny zejména v souladu se zákonem ě. 32oi20o1 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů (zákon o finanění kontrole),
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č,. 255l2OI2 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
ve znění pozdějších předpisů a dalšími platnými pľávními předpisy kontrolovat dodržení podmínek,
zanichžbyla dotace posĘrtnuta, včetně podmínek vyplývajících ze smlouvy, a příjemce je povinen
tuto kontrolu strpět.

I
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2' Příjemce je povinen v průběhu trvání smlouvy, i po skončení účinnosti smlouvy, vytvářet
podmínky k provádění kontľoly a umožnit kontrolu čerpání a využiti dotace. V této souvislostije příjemce povinen zejména umoŽnit kontľolním o.gá.'ů* nahlédnout do účetní evidence
a záznamű o poskýované službě, v případě, že je poviněn účetní evidenci vést, popř. vstupovat
do souvisejících prostor. Příjemce je povinen umožnit ýkon kontroly dle odst. f tórroto ělánku,
poskýnout potřebnou souěinnost všem osobám oprávněným k próvádění kontroly. Příjemce
je povinen předloŽit kontrolním orgánům poskytovate1e kdykóľv nivyžádánik nahlédnutí veškeré
účetní záznamy vztahujicí se k účelu dotace a předmětu smlouvy, umoŽnit kontrolu souvisejících
skutečností (dále jen ,,podklady") a strpět i předložení veškeýcń účetních záznamű, které nemajípřímý vztah k předmětu smlouvy (např. v pffpadě nepřímých společných nákladů);
v odůvodněných případech umoŽnit kontrolním orgánům zajištění originálních úěetních záznamtl
vč. podkladů.

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

4. Příjemce je v ľámci ýkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto článku povinen umožnit kontrolu
a předložit kontrolním orgánům poskýovatele k nahlédnutí veškeľé irůkazné úěetní záznamy
týkajíci se daného účelu a posýnuté dotace.

1

čHnek VI.
DůstedĘ porušení povinností příjemce

V případě, že příjemce nesplní někÍeľou ze sých povinností stanovených v odst. 3,4,8, g, 12,73,
L4, 15, 18 ěl. tV., popř. poruší jinou povinnost nepeněžité povahy vyplyvajici z této smlouvy,
nespoěívající však v neoprávněném pouŽití prostředků dle odit. 2 tohoió emĺ*, povaŽuje se toiojednání za porušení rozpočtové kázné ve smyslu ustanovení $ 22 RPÚR. ľĺjemce jě v tomto
případě povinen provést v souladu s ustanovenim$ 22 RPÚR ođvod za porušeníiozpočtové kázně
ve ýši 5 % (slovy: pět procent) poskýnutých finaněních prostředků, ale teto smlouvy, do ľozpočtu
posĘrtovatele.

V případě, že příjemce neprokáŽe způsobem stanoveným v ěl. IV. odst. l, 2, 5,6,7, 76 použiti
finančních prostředlđ v souladu s čl. IV' odst. 2, popŕ. pouŽije posĘrtnuté prostředĘ, pŕípadnějejich část, kjinému účelu, neż. je uvedeno v článku IV. odst' l tét' smlouvy, povaŽují
se tyto prostředĘ, případně jejich ěást, za prostředĘ neoprávněně použité ve smyslu ustanovení
$ 22 RPÚR. Příjemce je v tómto případě povinen provést v soulaďu s ustanovęni- $ 

'' 
RPÚR

odvod za porušení rozpočtové kázně do ľozpočtu poskytovatele.

Vpřípadě, že příjemce nesplní některou ze sých povinností stanovených včl. IV' odst. l0, ll
1é,^9^'ť-"-ly, 

povaŽuje se toto jednání za zadrženi peněžních prostředku ve smyslu ustanovení
$ 22 RPUR. Příjemce je v tomto případě povinen provést 'i'.oülud,, s ustanovením $ 22 RPÚR
odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele.

Veškeré platby v důsledku porušení povinností příjemce provede příjemce formou bezhotovostního
převodu na úěet posĘrtovatele uvedený ýše a opatff je variabilním šymbolem a písemně informuje
posĘrtovatele o vrácení peněžních prostředků najeho účet.

CI. VII.
Ukončení smlouvy

Smlouvu lze ukončit nazáHađě písemné dohody smluvních stran nebo výpovědí

2

3

4.

1
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2

3.

Ktęrákoli smluvní stľana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Vypovědní lhůta činí 1 měsíc azać,ináběžet L dnem náslädujícím póäni doručení vypovědi druhé
s1l.uvní straně. V případě pochybností se má zato, Ževypovcd'byia doručenu s. p.á"ouním dnem
od jejího odeslání. Ve výpovědní lhůtě může poskytorrui"l zastavítposĘrtnutí dotace.

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

článek VIII.
Veřejná podpoľa

1' Podpora posĘrtnutá dle smlouvy byla smluvními stranami vyhodnocena jako opatřen inezaąádajici
veřejnou podporu podle ćl.IO7 odst. l Smlouvy ó n'ngorraní eńpské unie (dřive
ěl' 87 odst. 1 Smlouvy o zalożeni Evropského společěnstvi, kdit, však příjemce ýslovně bere
na vědomí' že kompetentním orgánem k posouzení slučitelnosti pôskytnuté päapo.y se spoleěným
tľhem v případě, że by se jednalo o veřejnou podporu, je toiiko Komise 6s1. romise (ES)je oprávněna uloŽit příjemci podpory navrácení veŕejné podpory, spolu s prĺ.lusrry- úrokem.
Příjemce podpory podpisem této smlouvy stwzuje, Žeby| s touto skutečností sěznámen.

2' Příjemce podpory dle této smlouvy se zavazllje wátit poskýovateli bez zb5ł.eěného odkladu
poskytnutou podporu včetně úroků podle Nařízení komise v případě, ze sě ieho prohlášení
v předchozím odstavci uvedené pĺokátejako nepravdivé, ěi pokud komise (ES) rozhodne podle
přímo aplikovatelného právního předpisul buď o vrácení podpory, prozatimrumnavrácení poäpory
nebo o pozastavení podpory.

článek IX.
Závěreč.ná ustanovení

1' Na posĘrtnutí dotace není právní nárok. V případě dlouhodobých čiĺľrostí nebo opakovaných akcí
nevzniká uzavřením smlouvy automatický nárok na poskytnutí dotace v následujäích 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 oŕolnostech, 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 sm1ouvy
příslušn;ými ustanoveními zákonů č,. 5}ol20o4 Sb., správni {ád, ve znění pozdějších předpisí
a č,' 89lŻ012 Sb', občansĘ zákoruk, ve znění pozdějších předpisů'

4' Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, znicbż2 obdrŽj'poskytovatel a 1 příjemce'

5. Smlouva nabýá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

6. Smlouva nabyvá úěinnosti dnem podpisu smluvních stran.

7 ' V případě, že se některá ustanovení smlouvy stanou neplatnými nebo neúčinnými, zůstává platnost
a účinnosti ostatních ustanovení smlouvy zachována. Smluvní strany se załaĄi nahradit takĺo
neplatná nebo neúčinná ustanovení ustanoveními jejich povaze neiulizsĺmi s prihlédnutím k vuli
smluvních stran dle předmětu smlouvy.

1 Nařízení Rady (ES) č. 659/]_999 ze dne 22.bŕezna 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93
Smlouvy o ES
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o poskýnutí dotace a uzavÍeni veřejnoprávní smlouvy rozhodlo v souladu s ustanovením
$ 36 písm. c) příp. d) zákona č,. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízent), ve znění pozdějších
předpisů,ZastupitelstvoKarlovarskéhokrajeusnesením č,.zKÓEĺoąlĺgzę'dnę25.4.2OIg.

dne
ĺk ĺe.lt€|€Lĺv rfu[/

(místo)
dnę 2 l, -06-

ą9:l9Karlovy Vary

(příjemce)(posĘrtovatel)

OBEC
362 36 ł"ERNINK

okĺ' Kaľlovy Vary^
It: 00254878 \Y

8.

Za správnost:

Dana Tvrdá

referent
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