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o PoSKYTNUTÍ DoTACE ZRoZPoČľuKARLoVARsrÉrĺoKRAJE
(dále

jen;smlouvď')

Smluvní stľany:

KaľIovaľsĘkĘ

Adresa sídla:
Identifikační ěíslo:

DIČ:

Zastoupený:

Bankovní spojení

Závodĺí 353/88, 360 06 Kaľlovy Vary _ Dvory
70891 168

c270891168
Mgr. Petľem Kubisem, náměstkem hejtmanĘ pro oblast sociálních věcí,
bezpeěnosti a vnitřních zźiletitostí

Datová schľánka:

Administľujícíodbor:

odboľ sociálních věcí, oddělení ľozvoje sociálních služeb

(dále jen,,posĘrtovatel")

a

Pomoc v nouzi, o.p.s.
Adresa sídla:
Fibichova 852,356 01 Sokolov
Identifikaění číslo:
27991997
Právní forma:
obecně prospěšná společnost
Zastoupený:
Mgr. Robeľt Pisár' řęditel
Registrace
ve veřejném rejstříku:
$rajský soud v Plzni, o 114
Bankovní spojení:
ěíslo úětu:
Datová schľánka:
Není plátce DPH.
(dále jen,,příjemce")

(společně jako,,smluvní strany")

čHnek I.

1.

obecné ustanovení
V souladu se źkony č,. 12912000 Sb., o krajích (laajské zřizeni), ve znění pozdějších předpisů,
ač:.250/2000 sb.' o rozpočtových pravidlech územních ľozpoětů, ve znění pozdějších předpisů
(dále také,,RPÚR") poskytovaiel póskytuje příjemci dotaci ńa účeluvedený u eunŘu II. šmlouvy
a příjemce tuto dotaci přijímá.

čHnek ľ.

1.

Výše dotace' její účela údaje o dotacĺ
PosĘrtovatel posĘrruje příjemci dotaci z ľozpoětu posĘrtovatele v kalendářním roce, ve qýši
a na úěel podle údajůuvedených v odstavci 2. tohoto článku. Výše dotace můžebý snížena
s ohledem na maximální přípustnou výši podpory v režimu de minimis a to dle aktuálního stavu
v registru podpor de minimis v den podpisu smlouvy.

2.

Udaje o dotaci:
Dotace se posĘŕuje v období
Dotace se poskytuje ve qýši:

listopad 20 19 až bÍezęn 2020
250.000 Kč

(Slovy: dvěstěpadesáttisíckoruněesĘch)

Zájištěńí ľóżšířéného
z]ńního

Dotace se posĘtuje na úěel:

pľovozu' včetně posĘrtování služby o
službě
nízkoprahové
centľum
v Sokolově - osobní náklady
Dofinancování rozšířenéhoprovozu

víkendech, v sociální

denní

Dotace se poskytuje na projekt:

sociální služby nad rámec sítě soc.

Platba dotace bude opatřena variabilním symbolem:

služeb
1994195006

I

Clánek III.
Způsob poskytnutí dotace
Dotace bude příjemci poukázána jednorázově do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy,
a to foľmou bezhotovostního převodu na bankovní úěet příjemce uvedený výše v smlouvě. Platba
bude opatřena vaľiabilnímsymbolem uvedeným v odstavci 2 ěl.I'

2.

Dotace je poskýována formou zźúohys povinností následného vyúčtování

1.

čtánek IV.
Zá,kladní povi nnosti pffj emce
Příjemce je povinen řídit se touto smlouvou.

2.

Příjemce je povinen použítposĘrtnuté finančnípľostředky maximálně hospodrárným způsobem.
Přijemce je povinen poużit posĘrtnuté finančníprostředĘ qýhradně k účeluuvedenému v článku
II. smlouvy a v souladu se speciťlkací uvedenou v odst. 5 tohoto článku. Příjemce tyto pľostředĘ
nesmí posĘrtnout jiným právnickým nebo fuzickým osobám (pokud nejde o úhrady spojené
s realizaci účelu,na kteý byly poskytnuty). Dále příjemce t5rto prostředĘ nesmí pouźit na dary,
pohoštění, penále, úľoĘzixěrű, náhrady škod, pojistné, pokuty, úhrady dluhu apod.

3.

Příjemce je povinen vyčerpat poskýnuté finančníprostředĘ na
v období od l. 1 l.2019 nejpozději do 31. 3.2020.

4.

Pokud příjemce vede účetnictvínebo daňovou evidenci, musí bý účetníoperace související
s posĘrtnutou dotací odděleně identifikovatelné od ostatních účetníchoperací v úěetnictví
nebo daňové evidenci příjemce. To znamenä, že űěetní operace související s dotací musí

bý

5.
o

krýí nákladů pľojektu vzniklých

účtovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (např. na zvláštním úěetním středisku).

Dotace je neinvestičníhocharakteru a příjemce je povinen

ji pouźitýhľadněna:

Dofinancování ľozšířenéhoprovozu sociální služby nad ráÍnec sítě sociálních služeb,
včetně víkendového provozu sociální služby nízkopľahovédenní centrum v Sokolově - osobní
náklady.

6.

Dotace podléhá finaněnímu vypoŕádtní. Příjemce je povinen provést a předložit administrujícímu

odboľu pľostřednictvím podatelny posĘtovatele ztr&eěné ťinančnívypořádání ĺJotacę
na předepsaném formuliáři, které příjemce opatří sým podpisem' a to nejpozději do 30. 4.2o2o,
resp. do dne ukončení smlouvy v případě ěl. vil. (rozhodující je datum doručenífinančního

vypořádání dotace na podatelnu poskýovatele). Formulář finančnívypořádání dotace je přílohou

vyhlášení dotaěního pľogramu nebo informací o individuá|ních dotacích a Je zvereJnen na
inteľnetu posĘrtovatele v sekci Dotace
/www.kľ-k
otace/Stran

dotace.aspx.s
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7.

Přijemce je povinen společně s finančnímvypořádáním dotace předložit kopie veškeých dokladů
vztahujících se k poskýnuté dotaci. Ke každémudokladu musí bý přiložen doklad o jeho úhradě
(bankovní ýpis ěi pokladní doklad). Doklady, zejména faktury tj. účetza pľovedenou pľáci
nebozbotí, kteľébylo dodáno, musejí být oznaěeny identifikací dotace (zkráceným návllem
dotace apod.). Doklad o rihradě zźúohy/dilč:iplatby bez vyriětovénítétozźllohy/dílěiplatĘ nelze
považovat za doklad k ávěreěnému finďněńímu lrypoř{dání đ@.

8.

Spolu s ťrnaněním vypořádáním dotace je příjemce povinen předložit administľujícímuodboru
vyhodnocení použitíposĘrtnuté dotace s popisem realizacę a zhodnocením realizovaných aktivit.

9.

Přijemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem, že na pľojekt (akci) obdržel dotaci
od posĘrtovatele, a to na weboých stránkách, pokud je má zÍizeny, na propagačních,
informačních mateľiálech, pokud je vydźná k pĄektu, na pozvánkách, slovně prezentovat
posĘrtovatele v médiích a na tiskoqých konferencích pořádaných u příležitostiprojektu, oficiálně
ponat zástupce poskytovatele na konání akce, distribuovat tiskové materiály posĘrtovatele
mezi hosý apod. Příjemce je povinen obdobným způsobem prezentovat projekt Karlovarského
Waje ,,Ziý kĺaj", ato viditelným umístěnímloga projektu na pľopagaěních materiálech, dále
viditelným umístěním loga na pódiu (případně v rámci videoprojekce) a při distľibuci
propagačních mateľiálů projektu (logo a informace o projektu lze ziskat na www.zivykĺaj.cz).
od podpisu smlouvy po dobu realizace pľojektu umístípříjemce na weboých stľánkách,
pokud je mźĺzÍizeny, aktivní odkaz www.kr_kaľlovarsĘ.cz a www.zivyk'raj.cz. Návrh způsobu
propagace předloži příjemce posĘrtovateli do 10 kalendĺářních dnů od podpisu smlouvy
k odsouhlasení (současně si vyzvedne tiskové materiály posĘrtovatele k distľibuci). Pľopagaci
posĘltovatele je příjemce povinen doložit při závěrečném finaněním vypořádání dotace
(např. audio/video zämarn, fotograťte, materiály). Přijemce odpovídá za správnost loga
posĘrtovatele' pokud je uvedeno na propagaěních mateľiálech (pravidla pro uŹiti loga
posĘrtovatele viz www'kr-karlovaľsĘ.cz, odkaz KaľlovarsĘ kraj _ PosĘrtování symbolů
a zźštit)a loga projektu ,iivy krai* viz www.zivylrłaj.cz záiož:kiTourism profesśionals.

je příjemce povinen vrátit nejpozději do termínu
předloženízávěrečnéhofinaněního vypořádání dotace uvedeného v čl. IV. odst. 6, a to foľmou
bezhotovostního převodu na účetposĘrtovatele uvedený qýše. Platba bude opatřena variabilním
symbolem uvedeným v odst. 2ěl.L

10. Nevyčerpané finančníprostředĘ dotace

11. Příjemce je rovněž povinen vrátit posĘltnuté finančníprostředĘ na úěet uvedený v odst. 10
tohotoělánku, jestliže odpadne úěel, na kteý je dotace poskýována' a to do l0 pľacovníchdnů
ode dne, kdy se přiiemce o této skutečnosti đozlli.Platba bude opatřena variabilním symbolem

uvedenýmvodst'2ě|.il.

12. Před vľácením nevyčerpaných finaněních prostředků zpět na úěet posĘrtovatele je příjemce
o této skutečnosti povinen informovat ađministrující
odbor prostřednictvím aviza, které je
přílohou formuláře finančnívypořádání dotace.
13. Přijemce

je

povinen pruběžně informovat posĘrtovatele

o všech změntrch, které by mohly

při vymáhání zadržených nebo neopľávněně použiých pľostředků dotace zhoršit jeho pozici
věřitele nebo dobytnost jeho pohledávĘ.

je zejména povinen omźlmit posĘrtovateli do 10 pľacovních dnů ode dne, kdy došlo
k události, skuteěnosti, které mají nebo mohou mit za následek příjemcůvzźnik, transfoľmaci,

14. Příjemce

sloučeníěi splynutí s jiným subjektem, zrušeníprávnické osoby

s

likvidací, zaháĄení

insolveněního ŕízení,změnu statutárního orgánu příjemce, změnu vlastnického vztahu příjemce
k věci, naniž. se dotace poskýuje, apod.
15.

V případě, že nastanou skuteěnosti uvedené v předchozím odstavci' je příjemce povinen zajistit
při přeměně právnické osoby nebo jejího zrušení,aby prátva a povinnosti ze smlouvy přešly
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na nástupnickou právnickou osobu nebo podat návrh na ukoněení smlouvy. V případě zrušení
právnické osoby s likvidací provede příjemce finanění vypořádání posĘrtnuté dotace obdobně
dle odst. ó článku [V. smlouvy, a to ke dni likvidace.

16.

Je-li příjemce veřejným zadavatelem nebo splní příjemce dęfinici zadavatele podle aĺkona
č. |34/2016 Sb., o zadźŃální veřéjných żkŁek, ve zněńí pożalějšíchpředpisriJe pwinen

postupovat při výběru dodavatele podle tohoto ztlkona.

17. Je-li příjemce plátcem daně zpřidané hodnoty, a pokud má u zdanitelných ptnění přijaých
v souvislosti s ťtnancováním daného projektu nĺáľok na uplatnění odpoětu dané zpřidané hodnoty
v plné qýši, kľácený nebo v poměrné qýši, nomůžeuplatnit v závěrećném vyúětování tuto qýši
náľoku na odpoěet dané zpřidané hodnoty jako uznatelný ýdajlnźklad'
18. Příjemce je povinen hľađitnáklady, kteľé uplatňuje z dotace' pouze z bankovního úětu příjemce,
kteýje uveden v záhlaví smlouvy, popř. z peněžníhotovosti převedené z tohoto bankovního účtu

do pokladny příjemce. Uhĺada nákladů z jiného bankovního úětu než z úětu příjemce,
kteý je uveden v záłhlavi smlouvy, je přípustná pouze v případě, kdy byly finančníprostředĘ

dotace ěi jejich část bezhotovostně převedeny na bankovní úěet, ze kterého byla úhrada nákladů
uskutečněna. Příjemce je povinen đoložitpřevod finaněních prostředkri mezi bankovními účĘ.

čHnekV.

Kontrolní ustanovení

1.

Příslušnéorgány posĘrtovatele jsou oprávněny zejména v souladu se ákonem č. 32012001 Sb.,
o finančníkontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů (z.átkon o finančníkontrole),
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu sę zákonem č,. Ż55/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
vę znění pozdějšíchpředpisů a dalšímiplatnými pľávními přeđpisykontrolovat dodržení
podmínek, za nicllž byla dotace poskytnuta, včetně podmínek vyplývajících ze smlouvy, a
příjemce je povinen tuto kontrolu sĘět.

2.

Příjemce je povinen v pruběhu trvźni smlouvy, i po skoněení úěinnosti smlouvy' vytvářet
podmínĘ k provádění kontroly a umožnit kontrolu čerpánía vyuźiti dotace. V této souvislosti je
příjemce povinen zejména umožnit kontrolním orgánům nahlédnout do ričetníevidence a
záznamű o projektu, v případě, źe je povinen účetníevidenci vést, popř. vstupovat do
souvisejících pľostor. PĘemce je povinen umoŽnit ýkon kontroly dle odst. 1 tohoto článku,
posĘrtnout potřebnou souěinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Příjemce je
povinen předložit kontrolním oľgánům poskýovatele kdykoliv na vyŽáđáni k nahlédnutíveškeré
úěetnízáanamy vztabujici se k účeludotace a předmětu smlouvy, umožnit kontrolu souvisejících
skuteěností (dále jen,,podklady") a sĘět i předložení veškeých úěetních záznam:ů., kteľénemají

přímý vztah

k

předmětu smlouvy (např. v případě nepřímých společných nákladů);

v odůvodněných případech umožnit kontrolním oľgánům zajištění oľiginálních riěetních z,áznamtl
vč. podkladů.

3.
4.

Příjemce je povinen na žádost posĘrtovatele písemně posĘrtnout doplňujícíinformace' případně
doložit dalšídokumenĘr, související s plněním účeluposkytnuté dotace.
Příjemce je v rámci

ýkonu kontrolní ěinnosti

dle odst.

1

tohoto článku povinen umožnit kontrolu

a předložit kontrolním oľgánům posĘrtovatele k nahlédnutí veškeréprŕkaznéúěetnízźrnamy
ýkajicí se daného účelua posĘrtnuté dotace.

článeľvl.

1.

DůsledĘ porušenípovinností příjemce
V případě, že přijemce nesplní některou ze sých povinností stanovených v odst' 3, 4, 8, g, 12,
13,14,15, 18 ěl. [V., popř. porušíjinou povinnost nepeněźitépovahy vypýajícíz této smlouvy,

nespoěívajícívšak v neoprávněném pouŽití prostředků dle odst. 2 tohoto článku, považuje se toto
jednĺáníza porušení rozpoětové kĺíměve smyslu ustanovení $ 22 RPÚR. Příjemce je v tomto
4

případě povinen provést v souladu

s

ustanovenim $ 22

RPÚR odvod za poľušenírozpoětové

kázně ve výši 5 % (slovy: pět procent) poskýnuých finančníchprostředků, dle této smlouvy, do
rozpočtu posĘrtovatele.

2.

V případě, Že příjemce nepľokáže způsobem staĺoveným v čl. IV. odst. 6, 7, 16 povŹití finaněních
prostředků v souladu s čl. IV. odst. 2, 5, popř. póúžije posĘnútépros-řédĘ' případntJéjiclĺěást,
k jinému účelu,než, je uvedeno v ělánku II. odst. 2 této smlouvy, považujíse t5rto prostředĘ,
případně

Příjemce

jejich ěást, za prostředĘ neoprávněně použitéve smyslu ustanovení $ 22 RPÚR.
je vtomto případě povinen pľovést vsouladu sustanovenim $ 22 RPÚR odvod

za porušení rozpoětové kázně do rozpočtu posĘrtovatele.

3.

Vpřípadě, že příjemce nesplní některou ze sqých povinností stanovených věl. IV. odst. 10,

11

této smlouvy, považuje se toto jednźníza zadĺženífinaněních prostředků ve smyslu ustanovení $

22 RPÚR. Příjemce je vtomto případě povinen pľovést vsouladu sustanovenim $ 22 RPÚR
odvod za porušení rozpočtovékámě do ľozpoětu poskytovatele.

4.

Veškeréplatby

1.

Ukončenísmlouvy
Smlouvu lze ukončit nazźkladě písemné dohody smluvních stran nebo ýpovědí

v důsledku porušení povinností příjemce provede příjemce formou
bezhotovostního převodu na úěet posĘltovatele čísl
a opatří je variabilním
symbolem uvedeným v odst. 2 č,l. il. a písemně informuje posĘrtovatele o vrácení finančních
pľostředků na jeho úěet.
člĺĺnekvfl.

2.

Kteľákoli smluvní straĺra je opľávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta ěiní 1 měsíc azaéiná běŽet 1. dnem následujícím po dni doruěení ýpovědi
druhé smluvní straně. V případě pochybností se má Za to, že ýpověď byla doručena
5. pracovním dnem od jejího odeslání. Ve výpověđnílhůtě můžeposĘrtovatel zastavit posĘrtnutí
dotace.

3.

V případě ukončenísmlouvy dle vyše uvedených odstavců tohoto ělĺánku, je příjemce povinen
provést finančnívypořádání poskytnuté dotace obdobně podle odst. 6 článku IV. smlouvy,
a to ke dni ukončenísmlouvy.

1.

čHnek VIII.
Veřejná podpoľa
Dotace je poskýována jako podpora de minimis posĘrtnutá podle Nařízení Komise (ES) ě.
1407/2013 ze dne 18. pľosince 2013 o použitíělánků l07 a 108 Smlouvy o fungování Evropské
unie na podporu de minimis (dále jen,,Nařízení komise").

2.

Příjemce podpory pľohlašuje, že v souladu s článkem 3 tohoto Nařízení komise, obdržel (v souětu
včetně s ním pľopojených podniků) v předchozích 3 fiskálních letech od data úěinnosti této
smlouvy podporu de minimis (podporu malého rozsahu) v ěástce 2II.22Ż Kč a celková ýše
podpory de minimis, kterou tak přijal, nepřesáhne 200.000 EUR.

3.

Kurz pro přepoěet ěástĘ óo CZKje stanovený Evľopskou centrální bankou zveřejňovaný na
weboých stľánkách ECB kę dni podpisu smlouvy.

4.

Příjemce podpory dle smlouvy se zavazlje vľátit posĘrtovateli bez zbytečnéhoodkladu
posĘrtnutou podporu včeürě úrokůpodle Nařízeníkomise v případě, že se jeho prohlášení
uvedené v odstavci 1 tohoto článku prokáźe jako nepľavdivé, či pokud Komise (ES) rozhodne
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podle přímo aplikovatelného pľávního předpisul buď o vrácení podpory' pľozatímnímnavrácení
podpory nebo o pozastavení podpory.

1.

Clánek DĹ
Závěrečná ustanovení
Na poslcytnutí dotace není právní nárok V případě dlouhodobých činnostínebo opakovaných akcí
nevmiká uzavřením smlouvy automaticĘ nárok na posĘrtnutí dotace v následujících letech.

2.

Přiiemce je povinen bez zbyteěného pľodlení písemně informovat administrující odboľ o jakékoliv
změně v lidajích 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 ěi zvláštní obecně ztwazný předpis nestanoví jinak, řídíse vztahy dle smlouvy
příslušnými ustanoveními zźkon:ůč). 500/Ż004 Sb., spľávni Íád, ve znění pozdějšíchpředpisů
a č:. 89/2012 Sb., občansĘ zákonik, ve znění pozdějších předpisłi.

4.

Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, znichż,3 obdtžíposĘrtovatel a

5.

Smlouva nabyvá platnosti dnem podpisu smluvních stľan.

6.

1

příjemce

Smlouva nabyvá úěinnosti dnem zveřejnění vľegistru smluv dle zákona ě.340/2015 sb.,

o zvláštních podmínkách účinnostiněkteýh smluv, uveřejňování těchto smluv a o ľegistľusmluv

(zákon o registľu smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění

smlouvy v registru smluv provede poskýovatel' Kontakt na doruěeni oznámení
smluvním protistranám je uveden v záthlaví smlouvy u příjemce'

7.

o

vkladu

V případě, že se některá ustanovení smlouvy stanou neplatnými nebo nęúčinnými,ztstávát

platnost a úěinnosti ostaĺríchustanovení smlouvy zachovźna. Smluvní stľany se zavazllji nahĺadit
takto neplatná nebo neúěinná ustanovení ustanoveními jejich povaze nejbližšímis přihlédnutím k
vrili smluvních stran dle předmětu smlouvy.

8. o

poskytnutí dotace a uzavŕeni veřejnoprávní smlouvy rozhodlo v souladu s ustanovením $ 36
písm. c) zźlkona č,. 129/2000 Sb.' o krajích (kľajské zÍizeni), ve měni pozdějších předpisli,
Zastupitelstvo Karlovarského kľaje usnesením č,.ZK36I/1lll9 ze dne 11.l I.20l9.

Kaľlovy Vary
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Fodpis:...
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NařízenĺRady (ES) č,.659/1999 ze dne ZŻ.břena
Smlouvy o ES

l999,ktým
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se stanoví prováděcí pľavidla k článku 93

