
't= Q{ŕ_-:t

Evidenční číslo smlouvy:il Ł"e4ł/7

vEŘEJNoPRÁvľÍ sľĺLoUvA
o PoSKYTNUľÍ poľł CE Z RoZPoČTU KARLoVARSKÉHo KRAJE

(dále jen,,smlouva")

Sľĺuvní strany:

Kaľlovaľský kľaj
Adresa sídla:
Identifikační ěíslo:
DIČ:
Zastoupený:

Závodni 353/88, 360 06 Karlovy Vary _ Dvory
70891 168
c270891168

 radní pro oblast životního prostředí, zemědělství
a 

a

Bankovní spojení: Komerění banka, a.s.
čísloúč
Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu 
Česká spořitelna, a.s.
ěíslo účtu 
PPF banka, a.s.
čísloúčt

Datová schĺánka: siqbxt2
Aĺĺministrující odbor: odbor životního pľostředí a zemědělství

(dále jen,,posĘrtovatel")

obec Královské Poffčí
Adresa sídla: Lźueřlská ll4,356 0l Královské Poříčí
Identifikační číslo: 00259420
DIČ: CZOO25ł42O
Právní forma: obec
Zastoupený:  staÍosta
Registrace ve veřejném rejstříku:
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu:
E-mail: 
Nebude uplatňovat odpočet DPH.

(dále jen,,příjemce")

(společně jako,,smluvní strany")

čHnek I.
Obecné ustanovení

1. V souladu se zĺĺkony č). 129/2000 Sb., o krajích (kľajské ňizeni), ve znění pozdějších předpisů,
ač.250/2000 Sb., o rozpoětoqých pravidlech územních rozpoětu, ve znění pozdějších předpisů
(dále také ,,RPÚR") a v souladu s Programem pro poskytování dotací zrozpoětll Karlovarského
kraje na realizaci opatření na ochľanu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi (dále jen



,,dotační program") posĘrtovatel posĘrtuje příjemci dotaci na účel uvedený v článku II. smlouvy
a příjemce tuto dotaci přijímá.

Clánek II.
Výše dotace' její účel a űdaje o dotacĺ

1. Poskytovatel posĘtuje příjemci dotaci z rozpoětl posĘrtovatele v kalendĺářním roce' ve výši
a na účel podle ridajů uvedených v odstavci 2. tohoto ělĺĺnku. Výše dotace může bý 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. Úaaie o dotaci:
Dotace se poskytuje v kalendářním roce: 2019
Dotace se posĘtuje ve qýši: 4627l Kč (včetně DPĐ

(Slovy: sto tři tisíc sedm set šedesát devět korun ěesĘch)
Dotace se poskytuje na účel: ąracovtni Aktualizace Digitálního

povodňového plánu obce Královské
Poříčí

Platba dotace bude opatřena variabilním symbolem: 

Clánek III.
Způsob poslĺytnutí dotace

1. Dotace bude příjemci poukĺŁána jednorĺŁově do 20 pracovních dnů od uzavření smlouvy,
a to formou bezhotovostního převodu na bankovní účet příjemce uvedený v'ýše ve smlouvě. Platba
bude opatřena variabilním symbolem uvedeným v odstavci 2. ěl. il.

2. Dotace je posĘltována forrnou ztůohy s povinností následného vyičtování.

čHneľľv.
Základní povinnosti příj emce

1. Příjemce je povinen řídit se Pravidly pro příjem a hodnoceni žádostí, poslcytnutí a finanční
vypořádání dotace zrozpoětll Karlovarského kraje programu uvedeného vodst. 1. čl. I'
schválenými Radou Karlovarského kraje usnesením číslo RK |47IlL2/l8 ze dne l7.l2.20l8,
zveřejněn;ými na úřední desce poskytovatele a touto smlouvou.

2. Přijemce je povinen použít posĘrtnuté finanční prostředĘ maximálně hospodĺárným způsobem.
Příjemce je povinen pouŽít posĘrtnuté finanční prostředĘ ýhradně k účelu uveđenému v článku
II. smlouvy a v souladu se specifikací uvedenou v odst. 5. tohoto članku. Příjemce ýto prostředĘ
nesmí posĘrtnout jiným právnicĘm nebo ýzickým osobám (pokud nejđe o úhĺady spojené
s realizací účelu, na kteý byly posĘrtnuty). Dále příjemce Ąrto prostředky nesmí použít na dary,
pohoštění, mzdy pracovníků nebo funkcionářů příjemce či přijemce samotného, penále, úroĘ
z úvěru, náhľady škod, pojistné, pokuty, úhrady dluhu apod.

3. Příjemce je povinen vyčerpat poslq1tnuté finanční prostředky nejpozději do data předložení
zavěreěného fi nančního vypořádání dotace.

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

5. Příjemce je dále povinen:

a) PosĘrtnutou dotaci použít na zpracování Alĺ:tualizace Digitálního povodňového plánu obce
Královské Poříěí dle Smlouvy o dílo ze dĺe20.02.2019.
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b) Dotace je investiěního/neinvestiěního charakteru alze jipoužít výhradně narea|izaciopatření
naűzemí Karlovaľského kraje zaměřených na:
_ ochĺanu majetku soužícího pro veřejný zájem,

- ochranu majetku zajišt'ujícĺho zźkladni funkce obce (školy, zdravotní střediska, technická
infrastruktuľą obecní úřad apod.),

- ochĺanu obyvatel s trval;im pobytem (objeĘ určené k trvalému bydlení),
_ zpracovtní povodňoých plánů,
která jsou v souladu s platnou Strategií ochrany před povodněmi pro tnemí Karlovarského
kraje.

6. Dotace podléhá finančnímu vypořádání. Příjemce je povinen provést a předložit administrujícímu
odboru prostřednictvím podatelny poskytovatele zźpěreěné finanční vypořádání dotace
na předepsaném formuláři, které příjemce opatří svým podpisem' a to nejpozději do 22.11.20t9,
resp. do đne ukoněení smlouvy v případě čl. VII (rozhodující je datum doručení finančního
vypořádání dotace na podatelnu posĘrtovatele). Formulář finanční vypořádĺĺní dotace je přílohou
vyhlášení dotačního progrźlmu nebo informací o individuálních dotacích a je zveřejněn na internetu
posĘrtovatele v sekci Dotace http://www.kr-karlovarsky.c/dotace/Strank-v/Prehleđ-dotace.aspx.

7. Příjemce je povinen společně s finančním vypořádáním dotace předložit kopie veškeýh dokladů
vztahujících se k poskytnuté dotaci. Ke každému dokladu musí bý přiložen doklad o jeho úhradě
(bankovní výpis či pokladní doklad). Doklady, zejména faktury tj. účet za provedenou práci
nebo zboži' které bylo dodiíno, musejí bý označeny identifikací dotace (zkráceným nźzyemdotace
apod.). Doklad o úhľadě zźúohy/dílěi platby bez vyičtovrání této zźůohy/dilč,iplatby nelze považovat
za doklad k závěrečnému finaněnímu vypořádání dotace azaunlatelný výdaj.

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

9. Příjemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem, że na projekt (akci) obdrŽel dotaci
od posýovatele, ato na weboých stnĺnkách, pokudje máňízeny,na propagaěních, informačních
materiálech, pokud je vydává k pľojektu, na pozváĺlkäch, slovně prezentovat poskýovatele
v médiích a na tiskoqých konferencích pořádaných u příležitosti projektu, oficiálně pozvat zásfupce
posĘrtovatele na koniání akce, distribuovat tiskové materiály poskýovatele mezi hosty apod.
Příjemce je povinen obdobným způsobem prezentovat projekt Kaľ|ovarského kraje ,,Živg l<rai*,
a to viditelným umístěním loga projektu na propagačních materiálech' dále viditelným umístěním
loga na pódiu (případně v rámci videoprojekce) a při distribuci propagačních materiálů projekfu
(logo a informace o projektu lze ziskat na www.zivykraj.cz). Odpodpisu smlouvy po dobu
realizace projektu umístí přijemce na weboých stľánkách, pokud je má ňízeny' akÍivní
odkaz www.kr-karlovarsĘ.cz a www.zivykraj.cz. Propagaci poskýovatele je příjemce povinen
doloŽit při zÁvěreěném finančním vypořádání dotace (např. audio/video zźlznam, fotograÍie,
materiály). Příjemce odpovídá za správnost loga poskytovatele, pokud je uvedeno na propagačních
materiálech (pravidla pro užití loga poskýovatele viz www.kr-karlovarsĘ.cz, odkaz KarlovarsĘý
kraj - PosĘltování symbolů azáštit) a loga projektu ,iivy l,łai* viz www.zivylłaj.cz záložka
Tourism professionals."

10. Nevyčerpané finanční prostředĘ dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději do termínu
předloŽení zívěreěného finančního vypořádání dotace uvedeného v ođst. 6.' čl. [V., a to formou
bezhotovostního převodu na účet posĘrtovatele uvedený qýše. Platba bude opatřena variabilním
symbolem uvedeným v odst. 2. čl. u.

11. Příjemce je rovněž povinen vrátit poskynuté finanční prostředĘ na účet posĘrtovatele uvedený
qýše, jestliŽe odpadne účel, na kteý je dotace poskýovĺána, a to do 10 pracovních dnů odedne,
kdy se příjemce o této skutečnosti doz-li. Platba bude opatřena variabilním symbolem uveden;im
v odst. 2. č,l'ru.
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12. Před vrácením nevyčerpaných finaněních prostředků zpět na úěet posĘrtovatele je příjemce
o této skutečnosti povinen informovat administrující odbor prostřednictvím aviza, které je přílohou
formulríře finanční vypořádání dotace.

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

14. Přijemce je zejména povinen oznámit posĘrtovateli do l0 pracovních dnů ode dne, kdy došlo
k události, skutečnosti, které mají nebo mohou mít 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 zajisti!
aby pľáva a povinnosti ze smlouvy přešly na nového vlastníka věci, na niž se dotace posĘtuje
nebo podat návrh na ukončení smlouvy.

16. Je-li příjemce veřejným zadavatelem nebo splní příjemce definici zadavatele podle zfüona
ě.13412016 Sb.' o zadáxání veřejných zakźnek, ve znění pozdějších předpisů' je povinen
postupovat při ýběru dodavatele podle tohoto zákona.

17. Je-li příjemce plátcem daně zpřidané hodnoý, a pokud má u zdanitelných plnění přijaých
v souvislosti s financováním daného projektu nĺárok na uplatnění odpočfu daně zpřidané hodnoty
v plné ýši, krácený nebo v poměrné ýši, nemůže uplatnit v zátvěreěném vyičtovrání tuto výši
nároku na odpočet daně z přidané hodnoty jako uznatelný ýdajlnĺĺklad.

18. Příjemce je povinen hľadit náklady, které uplatňuje z dotace, pouzr' z bankovního ričtu příjemce'
kter'ý je uveden v zźthlaví smlouvy, popř. z peněžní hotovosti převedené z tohoto bankovního účtu
do pokladny příjemce. Úhrada nákladů z jiného bankovního účtu neŽ z účtu přijemce,
kteýjeuveden v záhlavi smlouvy' je přípustná pouze v případě, kdy před uskutečněním úhrady
nákladů byly peněžní prostředĘ dotace čijejich část bezhotovostně převedeny na bankovní účet,
ze kterého byla úhľada nrákladů uskutečněna' Příjemce je povinen doložit převod peněžních
prostředků mezi bankovními úěĘ.

ClánekV.
Kontľolní ustanovení

1. Příslušné orgrĺny posĘrtovatele jsou oprávněny zejména v souladu se zĺkonem č. 320/200l Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů (zźkon o finanční kontrole),
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zĺkonem č,. Ż55/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)'
ve mění pozdějších předpisů a dalšími platnými právními předpisy kontrolovat dodržení podmínek,
zanichž byla dotace poskýnuta, včetně podmínek vypl;ývajících ze smlouvy, a příjemce je povinen
tuto kontrolu strpět.

2. Příjemce je povinen v pruběhu trvání smlouvy, i po skončení účinnosti smlouvy, vytvářet
pođmínĘ k provádění kontľoly a umožnit kontrolu čerpání a vylžití dotace. V této souvislosti je
příjemce povinen zejména umožnit kontrolním orgrĺnům nahlédnout do účetní evidence azźunamil
o posĘtované službě, v případě, Že je povinen úěetní evidenci vést, pqpř. vstupovat
do souvisejících prostor. Příjemce je povinen umožnit qýkon kontroly dle odst. 1. tohoto článku,
posĘltnout potřebnou souěinnost všem osobám opľávněným k provádění kontroly. Příjemce je
povinen předložit kontrolním orgánům poskýovatele kdykoliv na vyžádání k nahlédnutí veškeré
tičetní zźanamy vztahující se k účelu dotace a předmětu smlouvy, umožnit kontrolu souvisejících
skutečností (dále jen,,podklady") a sĘět i předloŽení veškeých účetních záznamű, kteľé nemají
přímý vztah k předmětu smlouvy (např. v případě nepřímých společných nákladů);
v odůvodněných případech umožnit kontro|ním orgánům zajištění originálních účetních zźrnamtl
vč. podkladů.
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3. Příjemce je povinen na žádost posĘrtovatele písemně poslcytnout doplňující iďormace, případně
doložit další dokumený, související s plněním úěelu poskytnuté dotace.

4. Příjemce je v rĺámci qýkonu kontrolní činnosti dle odst. l ' tohoto článku povinen umoärit kontrolu
a předložit kontrolním orgánům posĘltovatele k nahlédnutí veškeré prukazné účetní zántamy
ýkajicí se daného úěelu a posĘrtnuté dotace.

čHneľvl.
DůsledĘ poľušení povinností příjemce

1. V případě, Že příjemce nesplní některou ze sých povinností stanovených v odst. 4.,9., l2., 13',
14.,15.,l8. čl.IV., popř. poruší jinou povinnost nepeněžité povahy vyplývající z této smlouvy,
nespočívající však v neoprávněném použití prostředků đle odst. 2. tohoto člĺánku, považuje se toto
jednání za porušení rozpočtové kázrrě ve smyslu ustanovení $ 22 RPÚR. Příjemce je v tomto
případě povinen provést v souladu s ustanovením $ 22 RPÚR odvod za porušení rozpočtové kázně
ve ýši 5 % (slovy: pět procent) posĘtnuých finančních prostřeđků, dle této smlouvy, do rozpoěfu
poskytovatele.

2. V případě, že přiiemce neprokĺíže způsobem stanoveným v ěl. IV. odst. 1 ., 2., 5.,'ĺ .,8., l6. použití
finaněních prostředků v souladu s čl. IV. odst. 2., popř. použije posĘltnuté prostředĘ, případně
jejich čĺást, kjinému účelu, než je uvedeno v článku [V. odst. l. této smlouvy, považují
se týo prostředĘ, případně jejich ěást, za prostředĘ neoprávněně použité ve smyslu ustanovení
$ 22 RPUR. Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením $ 22 RPÚR
odvod za poľušení rozpočtové kárně do rozpoětu posĘrtovatele.

3. V případě, že příjemce nesplní některou ze sých povinností stanovených v čl' ľV. odst. 6., 10., l1.
této smlouvy, považuje se toto jednání za zzdrŽeni peněžních prostředků ve smyslu ustanovení
$ 22 RPUR. Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením $ 22 RPÚR
odvod za porušení rozpoětové kźvně do rozpočtu posĘrtovatele.

4. Veškeré platĘ v důsledku porušení povinností příjemce provede příjemce formou bezhotovostního
převodu na ričet posĘrtovatele uvedený qýše a opatří je variabilním symbolem a specificlcým
symbolem a písemně informuje poskýovatele o vrácení peněžních prostředků na jeho účet.

čl. vrr.
Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze ukončit nazÁkladě písemné dohody smluvních stran nebo výpovědí.

2. Kterákoli smluvní strana je oprávněna futo smlouvu písemně vypovědět bez udáni důvodu.
Výpovědní lhůta činí l měsíc a zaěiná běžet l. dnem následujícím po dni doruěení výpovědi druhé
smluvní straně. V případě pochybností se má zato, że ýpověd'byla doručena 5. pracovním dnem
od jejího odeslrání. Ve qýpovědní lhůtě může poskytovatel zastavit posĘrtnutí dotace.

3. V případě ukončení smlouvy dle qýše uvedených odstavců tohoto článku' je příjemce povinen
provést finanční vypořádání posĘitnuté dotace obdobně podle odst. ó. článku IV. smlouvy'
a to ke dni ukončení smlouvy.

Clánek VIII.
Veřejná podpoľa

1. Podpora poskýnutá dle smlouvy byla smluvními stranami vyhodnocena jako opatření
nezakládající veřejnou podporu podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování ewopské tlnie (dříve čl.
87 odst. l Smlouvy o zaloŹeni Evropského společenství, kdyż však příjemce qýslovně bere
na vědomí, že kompetentním orgánem k posouzení slučitelnosti posĘtnuté 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, tebyl s touto skutečností seznámen.
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Příjemce podpory dle této smlouvy se zavanljevrátit posĘrtovateli bez zbýeěného odkl
poštytnutôu podporu včetně úrokrl podle Nařízení komise v případě, že sě jeho prohlášen
v předchozím odstavci uvedené prokáŽe jako nepravdivé, či pokud Komise (ES) rozhodne podle .'.-,

přímo aplikovatelného právního předpisul bud'o vrácení podpory, prozatímním navrácení podpory .:''
nebo o pozastavení podpory. 

'
Článeľ Ix. ','',

Zővérečná ustanovení
Na posĘrtnutí dotace není právní nĺárok. V případě dlouhodobých činností nebo opakovaných akcí
nevzniká uzavřením smlouvy automaticĘ nárok na posĘltnutí dotace v následujících letech.

2. Přijemce 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 závazrlý předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy dle smlouvy
příslušnými ustanoveními zákonů č,. 50012004 Sb.' správní řád, ve znění pozdějších předpisů
a č,.89l20l2 Sb., občansĘ zákonik, ve znění pozdějších předpisů.

4. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, znichż 3 obdrží posĘrtovate| a l příjemce

5. Smlouva nabýváplatnosti dnem podpisu smluvních stran.

6. Smlouva nabyvá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

7. V přípađě, Že se některá ustanovení smlouvy stanou neplatnými nebo neúčinnými, zůstává platnost
a účinnosti ostatních ustanovení smlouvy zachována. Smluvní strany se zavazuji nahradit takto
neplatná nebo neriěinná ustanovení ustanoveními jejich povaze nejbližšími s přihlédnutím k wli
smluvních stran dle předmětu smlouvy.

8. o poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodlo v souladu s ustanovením
$ 36 písm. c) příp. d) zákona č,' l29lŻ000 Sb., o kľajích (krajské zřizeni), ve znění pozdějších
předpisů, Zastupitelstvo Kaĺlovarského kraje usnesením č).ZKI47l04ll9 zeđne25.04.2019.

2.

Za správnost:

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

Karlovy Vary 4"" 2S,-.?.. Q-a/.?- IYš\Ś\L \sľy\ a"" .\5.)...\\\5..

(příiemce)
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