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Evidenční číslo smlouvy: KK025 1312019

vEŘEJNoPRÁvľÍ sľĺLoUvA
o POSKYTNUTÍ DOTACE ZRoZPoČľu KARLOVARSKÉHo KRAJE

(dále jen ,,smlouva")

Smluvní strany

Kaľlovaľský kľaj
Adresa sídla:
Identifikační číslo:
DIČ:
Zastoupený:
Bankovní spojení:

Datová schránka:
Administrující odbor:

(dále jen,'poskýovatel")

Dĺecézní chaľita Plzeň
Adresa sídla:
Identifikační ěíslo:
Pľávní forma:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
ěíslo účtu:
Datová schľánka:
Není plátce DPH.

a

Závodni 353/88' 360 06 Karlovy Vary _ Dvory
7089 I 1 68
c270891168
Mgľ. Petr Kubis, náměstek hejtmanky

siqbxt2
odbor sociálních věcí' oddělení rozvoje sociálních služeb

Hlavanova 359/l6,3Ż6 00 Plzeň -Východní Předměstí
49774034
eviđované církevní právnické osoby
Ing. Jiří Lodľ' ředitel

4xqtw67

(dále jen,,příjemce")
(společně jako,,smluvní strany")

Clánek I.
obecné ustanovení

1. V souladu se zákony č,. 12912000 Sb', o kľajích (krajské zÍizeni), ve znění pozdějších předpisů,
ač,.250lŻ000 Sb.' oľozpočtových pľavidlech územních ľozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
(dále také ,'RPÚR") poskýovatel poskytuje příjemci dotaci na Ĺlěel uvedený v článku II. smlouvy
a příjemce tuto dotacipřijímá'

článeľ u.
Výše dotace' její účel a údaje o dotaci

1. Poskýovatel poskytuje příjemci dotaci z rozpočÍu poskýovatele v kalendářním roce, ve výši
a na účel podle údajů uvedených v odstavci 2. tohoto článku.

2. Úaa3e o dotaci:
Dotace se poskytuje v kalendářním roce: Ż019
Dotace se poskytuje ve výši: 100.000'- Kč (Slovy: stotisíc korun
ěeských)



I

Dotace se poskytuje na účel: Poskytování potravinové a materiální
pomoci nejchudším osobám
v Karlovarském kľaji
Poskytování potravinové a materiální
pomoci nejchudším osobám
v Kaľlovaľském kľaji
t994195007

Dotace se poskýuje na pľojekt:

Platba dotace bude opatřena variabilním symbolem

článek III.
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude přijemci poukázána jednorázově do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy,
a to formou bezhotovostního převodu na bankovní úěet příjemce uvedený výše v smlouvě. Platba
bude opatřena variabilním symbolem uvedeným v odstavci 2 č,l.L

2. Dotace je poskýována formou zálohy s povinností následného vyúětování.

čtánek IV.
Zá|<ladní povinnosti p říj em ce

1. Příjemce je povinen řídit se touto smlouvou'

2. Příjemce je povinen použít poskýnuté finanění prostředky maximálně hospodárným způsobem.
Přijemce je povinen použít poskýnuté finanční prostředky výhľađně k úěelu uvedenému v článku
II. smlouvy a v souladu se specifikací uvedenou v odst. 5 tohoto článku. Příjemce Ęrto prostředky
nesmí poskýnout jiným pľávnickým nebo |'zickým osobám (pokud nejde o úhrady spojené
srealizací účelu, na kteqý byly poskytnuý). Dále příjemce Ąrto prostředky nesmí použit näđury,
pohoštění' penále, űroky z úvěľů, náhrady škod, pojistné, pokuý, úhľady dluhu apođ.

3. Příjemce je povinen vyěerpat poskýnuté finanční prostředky na krytí nákladů projektu vzniklých
v období od l. 1 .2019 nejpozději do 31. 1Ż.Ż019.

4. Pokud příjemce vede účetnictví nebo daňovou evidenci, musí b1it účetní operace související
s poskytnutou dotací odděleně identifikovatelné od ostatních ťlčetních opiľací v úlěetniótví
nebodaňové evidenci přijemce' To znamená, že tčetní operace související s dotací musí
bý účtovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (např. na zvlźśtním účetním středisku).

5. Dotaceje neinvestiěního charakteľu a příjemce je povinen jipoużítvýhľadně na:
o osobní náklady: hlavní koordinátoľ projektu (HPP), pracovníci zajišťující spľávu

potravinových skladů a distribuci potľavinové a materiální pomoci (DPČ / DPP)
' provozní náklady: pohonné hmoty, energie' telefony, čisticí a dezinfekční pľostředky

6. Dotace podléhá finančnímu vypořádání. Příjemce je povinen pľovést a předložit administrujícímu
odboru prostřednictvím podatelny poskýovatele závěrečné finanční vypořádání áotace
na předepsaném foľmuláři, které příjemce opatří sým podpisem' a to nejpozdějíoo :t . 12.2019,
resp. do dne ukončení smlouvy v případě ěl. VII. (ľozhodující je datum dóruěení finaněního
vypořádání dotace na po,datelnu poskyovatele). Formulář finanční vypořádání dotace je přílohou
vyhlášení dotačního programu nebo informací o individuálních dotacích a je zieĺejněn na
inteľnetu poskýovatele v sekci Dotace http://wrvw.kľ-kaľlovarsky.czy'dotacelśtľallkv/PręhIed-
dotace.aspx.

Příjemce je povinen společně s finančním vypořádáním dotace předložit kopie veškeých dokladů
vztahujících se k poskytnuté dotaci. Ke každému dokladu musí b;ýt přiložen doklad oleho úhradě
(bankovní výpis čipokladní doklad). Doklady, zejména faktury tj. účet 

'u 
p.ou"á.nou práci

nebo zboŽí, které bylo dodáno, musejí bý. oznaěeny identifikací dotace (zkráceným náźvem
dotace apod.). Doklad o úhradě zálohyldílč:í platby bez vyúčtování této zálohyldílč,i platby nelze
považovat za doklad k závěreěnému finančnímu vypořádání dotace a za uznatelný výdaj.
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8. Spo|u s finančním vypořádáním dotace je příjemce povinen předložit administľujícímu odboru
vyhodnocenípoužití poskýnuté dotace s popisem realizace a zhodnocením realizováných aktivit.

9. Příjemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem, źe na projekt (akci) obdržel dotaci
od poskýovatele, a to na weboqých stránkách, pokud je má zřízeny, na pľopagačních,
informaěních materiálech, pokud je vydátvá k projektu, na pozvánkách, slovně prežentovat
poskýovatele v médiích a na tiskových konferencích pořádaných u příleŽitosti projektu, oficiálně
pozxat zástupce poskýovatele na konání akce, distľibuovat tiskové mateľiály poskýovatele
mezihosty apod. Příjemce je povinen obdobným způsobem prezentovat projeki Karlovarského
kraje ,,żivi kľaj", a to viditelným umístěním loga 

^pľojektu 
na pľopagačnícň materiálech, dále

viditelným umístěním loga na pódiu (případně v ľámci videoprojekce) a při distribuci
pľopagačních mateľiálů pľojektu (logo a infoľmace o projektu lzę ziskat na www.zivykraj.cz).
od podpisu smlouvy po dobu realizace projektu umístí příjemce na webových siránĹách,
pokud je má zŕízeny, aktivní odkaz www.kr-kaľlovaľsky.cz a www.zivykraj.cz. ŃávrIr způsobu
pľopagace předloží příjemce poskýovateli do l0 kalendářních dnů od podpisu smlouvy
k odsouhlasení (současně si vyzvedne tiskové materiály poskýovatele k distiibu"i;. ľ.opuguói
poskýovatele je příjemce povinen doložit při závěrečném finančním vypořádání dotace
(např. audio/video záznam, fotogľafie, materiály). Příjemce odpovídá za správnost loga
poskýovatele, pokud je uvedeno na pľopagaěních materiálech (pravidla pľo užití loga
poskýovatele viz www.kr-karlovarsky.cz, odkaz Kaľlovaľský kľaj - Poskytování symboiri
a zźštit) a loga projektu ,,Żivy kraj" viz www.ziv ykraj.cz záložkiTou.ism p.ofesśionals.

10. Nevyčeľpané finanční pľostředky dotace je příjemce povinen vľátit nejpozději do termínu
předloŽení závěľečného finančního vypořádání dotace uvedeného v čl. IV. odst. 6, a to formou
bezhotovostního převodu na účet poskýovatele uvedený výše. Platba bude opatřena vaľiabilním
symbolem uvedeným v odst. Ż č,l.L

11. Příjemce je ľovněž povinen vrátit poskýnuté finanění pľostředky na účet uvedený v odst. 10
tohotočlánku' jestliže odpadne účel, na kteý je dotace poskýována, a to do 10 pracovních dnů
ode dne, kdy se příjemce o této skuteěnosti dozvi' Platba bude opatřena vaľiabilním symbolem
uvedeným v odst. 2 ěl. lI.

12. Před vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zpět na úěet poskýovatele je příjemce
o této skuteěnosti povinen informovat administrující odboľ prostřednictvím avíza, které je
přílohou formuláře fi nanční vypořádání dotace.

13. Příjemce je povinen průběžně informovat poskýovatele o všech změnách, které by mohly
přivymáhání zadrŽených nebo neoprávněně použiých prostředků dotace zhoršit jelro pozici
věřitele nebo dobytnost jeho poh|edávky.

14. Přijemce je zejména povinen oznámit poskyovateli do 10 pľacovních dnri ode dne, kdy došlo
k udá|osti' skutečnosti, kteľé mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik, tľansformaci,
sloučení či splynutí s jiným subjektem, zľušení pľávnické osoby s likvidací, zahájení
insolvenčního Íízení, změnu statutáľního orgánu příjemce' změnu vlastnického vztahu příjemce
k věci, naniž se dotace poskytuje, apod.

15. V případě, że nastanou skutečnosti uvedené v předchozím odstavci' je příjemce povinen zajistit
při přeměně pľávnické osoby nebo jejího zrušení, aby práva a povinnosti ze smlouvy přešly
na nástupnickou právnickou osobu nebo podat návrh na ukončení smlouvy. V případě zrušení
právnické osoby s likvidací provede příjemce finanční vypořádání poskynuté dotace obdobně
dIę odst. 6 článku IV. smlouvy, a to ke dni likvidace.

16. Je-li příjemce veřejným zadavatelem nebo sp|ní příjemce definici zadavatele podle zákona
ě.13412016 Sb., o zadáváni veřejných zakźnek, ve znění pozdějších předpisů, je povinen
postupovat přiqýběru dodavatele podle tohoto zĺlkona.
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17. Je-li příjemce plátcem daně zpřidané hodnoĘ, a pokud má u zdanitelných plnění přijaľých
v souvislosti s financováním daného projektu náľok na uplatnění odpoětu daně zpřidané hodnoty
v plné ýši, krácený nebo v poměľné ýši, nemůže uplatnit v závěreěném vyúčtování tuto q7śi
nároku na odpoěet daně z přidané hodnoĘ jako uznatelný výdajlnźlk|ad.

18. Příjemce je povinen hľadit nák|ady, které uplatňuje zdotace, pouze z bankovního riětu příjemce'
kteýje uveden v záhlaví smlouvy, popŕ. z peněžní hotovosti převedené z tohoto bankovního účtu
do pokladny příjemce. Uhľada nákladů z jiného bankovního účtu než z űětu přijemce,
kteýje uveden v zźlhlaví smlouvy' je přípustná pouze v případě, kdy byly finanční prostředky
dotace či jejich část bezhotovostně převedeny na bankovní účet, zę kteľého byla úhľada nákladri
uskuteěněna. Příjemce je povinen doložit převod finaněních pľostředků mezi bankovními ričty.

čHnek V.
Kontľolní ustanovení

1. Příslušné orgány poskýovatele jsou oprávněny zejména v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.,
o finanění kontľole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů (zákon o finanční kontľole)'
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č,.255l20lŻ Sb., o kontľole (kontrol ni Íád)i,
ve znění pozdějších předpisů a dalšími platnými pľávními předpisy kontľolovat dodržení
podmínek, za nichż byla dotace poskýnuta, včetně podmínek vyplývajících ze smlouvy, a
příjemce je povinen tuto kontrolu stľpět.

Ż. Přijemce je povinen v průběhu trvání sm|ouvy, i po skončení účinnosti smlouvy, vyťvářet
podmínky k provádění kontľoly a umožnit kontrolu čeľpání a vyuŽití dotace. V této sóuvisiostije
příjemce povinen zejména umožnit kontľolním orgánům nahlédnout do účetní evidence a
záznamů o pľojektu, v případě, Že je povinen ričetní evidenci vést' popř. vstupovat do
souvisejících prostor. Příjemce je povinen umožnit ýkon kontľoly dle ođst. l tohoto článku,
poskýnout potřebnou součinnost všem osobám oprávněným k pľovádění kontro|y. Přijemce je
povinen předložit kontrolním oľgánům poskýovatele kdykoliv navyžźtdźní k nahlédnutí veškeié
účetní záznamy vztahující se k účelu dotace a předmětu smlouvy, umožnit kontľo|u souvisejících
skutečností (dále jen ;,podklady") a stľpět i předložení veškeých úěetních záznamű, kteľé nemají
přímý vztah k předmětu smlouvy (např. v případě nepřímých spoleěných nákladů);
v odůvodněných případech umožnit kontľolním orgánům zajištění oľiginálních ričetních záznamtl
vč. podkladů.

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

4. Příjemce je v ľámci výkonu kontľolní ěinnosti dle odst. l tohoto článku povinen umožnit kontrolu
a pŕedložit kontrolním orgánům poskýovatele k nahlédnutí veškeré průkazné účetní záznamy
ýkající se daného účelu a poskýnuté dotace.

čhneIĺ VI.
DůsledĘ poľušení povinností příjemce

V případě, Že příjemce'nesplní některou ze sqých povinností stanovených v odst. 3,4,8,9,72,
13,14,l5, 18 ěl. IV., popř. poruší jinou povinnost nepeněŽité povahy vyplývající z této smlouvy,
nespočívající však v neopľávněném použití prostředků dle odst' 2 tohoto článku, považuje se toto
jednání zaporušení rozpoětové kázně ve smyslu ustanovení.$ 22 RPÚR. Příjemce jó vtomto
případě povinen provést v souladu s ustanovením $ 22 RPÚR odvod za poiušení iozpočtové
kázně ve výši 5 % (s|ovy: pět procent) poskýnuĘých finančních prostředků, dle této smlouvy, do
rozpočtu poskýovatele.

V případě' że pŕíjemce neprokáže způsobem stanoveným v čl. IV' odst. 6, 7, 16 použití finančních
prostředků v souladu s ěl. IV. odst. 2, 5, popř. pouŽije poskýnuté prostředky, případně jejich část,
kjinému účelu' neż je uvedeno v ělánku II. odst. 2 této sm|ouvy, považují seĘrtopľostředky,

1
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případně jejich ěást, za pľostředky neopľávněně použité ve smyslu ustanovení $ 22 RPUR.
Příjemce je vtomto případě povinen provést vsouladu sustanovením $ ŻŻ RPÚR odvod
za poľušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskýovatele.

3. Vpřípadě, že příjemce nesplní některou ze sqých povinností stanovených včl. IV. odst. 10, ll
této smlouvy, povaŽuje se toto jednání za zadrŹení finančních pľostředků ve smys|u ustanovení $
22 RPÚR. Příjemce je vtomto případě povinen provést vsouladu sustanovením $ ŻŻ RPÚR
odvod za poľušení ľozpočtové kázně do rozpočtu poskýovatele.

4. Veškeré platby v důsledku porušení povinností příjemce pľovede příjemce formou
bezhotovostního převodu na účet poskýovatele ěíslo a opatří je vaľiabilním
symbolem uvedeným v odst' Ż ćl. il. a písemně informuje poskýovatele o vrácení finančních
prostředků na jeho účet.

čl vrr.
Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze ukončit nazákladě písemné dohody smluvních stľan nebo qýpovědí.

Ż. Kteľákoli smluvní strana je opľávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začiná běžet 1. dnem následujícím po dni doľučení výpovědi
druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že výpověď byla doručena
5. pracovním dnem od jejího odeslání. Ve ýpovědní lhůtě může poskytovatel zastavit poskytnutí
dotace.

3. V případě ukoněení smlouvy dle ýše uvedených odstavců tohoto ělánku, je příjemce povinen
pľovést finanční vypořádání poskýnuté dotace obdobně podle odst. 6 ělánku IV. smlouvy,
a to ke dni ukončení smlouvy.

článek VIII.
Veřejná podpoľa

1. Podpora poskytnutá dle smlouvy byla smluvními stľanami vyhodnocena jako opatření
nezak\ádajicí veřejnou podporu podle čl' 107 odst. 1 Smlouvy o fungování evropské unie (dříve čl.
87 odst. 1 Smlouvy o za|oŹení Evropského společenství), když. však příjemce výslovně bere na

vědomí' Že kompetentním orgánem k posouzení slučitelnosti poskýnuté podpory se spoleěným
trhem v případě, Že by se jednalo o veřejnou podpoľu, je toliko Komise (ES). Komise (ES) je
oprávněna uložit příjemci podpory navrácení veřejné podpory, spolu s příslušným úrokem.
Příjemce podpory podpisem této smlouvy stvrzuje' żebyl s touto skutečností seznámen'

2. Příjemce podpory dle této smlouvy se zavazuje vľátit poskýovateli bez zbýećného odkladu
poskýnutou podporu včetně úľoků podle Nařízení komise v případě' že se jeho prohlášení
v předchozím odstavci uvedené prokáżejako nepravdivé' či pokud Komise (ES) ľozhodne podle

přímo aplikovatelného právního předpisul bud'o vrácení podpory, prozatímním navľácení podpory

nebo o pozastavení podpory.

čHnek IX.
Závěľečná ustanovení

1. Na poskýnutí dotace není právní nárok. V případě dlouhodobých činností nebo opakovaných akcí
nevzniká uzavřením smlouvy automatický náľok na poskýnutí dotace v následujících letech.

2. Příjemce je povinen bezzbýeěného pľodlení písemně informovat administrující odbor o jakékoliv
změně v údajích uvedených vtéto smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které mají
nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle smlouvy.

l Nařízęní Rady (ES) č,.65911999 ze dne 22.bÍęzna 1999,kteým sę stanoví prováděcĺ pravidla k článku 93

Smlouvy o ES
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3. Pokud smlouva či zvláštní obecně ztlvazný předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy dle smlouvy
příslušnými ustanoveními zákonů č,. 50012004 Sb.' spľávní řád, ve znění pozdějších předpisů
a č,. 891201Ż Sb., oběanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů'

4. Sm|ouva je vylrotovena ve 4 vyhotoveních' znichž'3 obdrŹí poskýovatela 1 příjemce

5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stľan.

6. Smlouva nabývá úěinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách účinnosti někteých Smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o ľegistľu smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly' že uveřejnění
smlouvy v registru smluv provede poskýovatel. Kontakt na doľučení oznámení o vkladu
smluvním pľotistľanám je uveden v zźlhlaví smlouvy u příjemce.

7. V případě, Že se někteľá ustanovení smlouvy Stanou neplatnými nebo neúčinnými, ztsÍávźl
p|atnost a účinnosti ostatních ustanovení smlouvy zachována. Smluvní stľany se zavazují nahľadit
takto neplatná nebo neúčinná ustanovení tlstanoveními jejich povaze nejbližšími s přihlédnutím k
vůli smluvních stran dle předmětu smlouvy. ':-

8. o poskytnutí dotace a uzavÍení veřejnopľávní smlouvy rozhodla v souladu s ustanovením $ 59

odst.2 písm. a) ztlkonač:.1Ż9lŻ000 Sb., o kľajích (krajské zÍízení),veznění pozdějších předpisů'
Rada Karlovarského kľaje usnesením ě. RK 9l 4l08l19 ze dne 05.08.2019.

497 74034 @

Plzeň

Za spľávnost:

..... .. ... ...

Dag ková

EcÉzNí cHARlTA
avanova 16, 326 0(
 377 zzl540, tD: r

l

v.Rł.l|..i.. .....
(místo)

an"/,Ż /-..?.(?..Kaľlovy Vary
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