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O Evidenční číslo Smlouvy: KK00477/2019 

VEŘEJNOPRÁVNÍ S M L O U V A 
o poskytnutí neinvestiční dotace Z rozpočtu Karlovarského kraje 

(dálejen ,,smlouva“) 

Karlovarský kraj ~ 

Adresa sídla: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 
Identifikační číslo: 70891 168 
DIČ: CZ70891168 
Zastoupený: Ing. Jaroslav Bradáč, člen rady Karlovarského kraje 
Bankovní spojení: Česká národní banka, a. s., pobočka Praha 

cıs O uc u W' '“
: 

Datová Schránka: 
Administrující odbor: odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
(dále jen „Poskytovatel“)

8 

Dům dětí a mládeže, Sokolov, Spartakiádní 1937, příspěvková organizace 
Adresa Sídla: Spartakiádní 1937, 356 01 Sokolov 
Identifikační číslo: 7123 8930 
DIČ; cz 71238930 
Právní forma: příspěvková organizace 
Zastoupený: Iva Ondrejková, ředitelka 
Bankovní spojení: Komerční ' ' 

čísl 
Datová schránka: 
E-mail: 
Je/není plátce DPH: 
(dále jen ,,příjemce“) 

a l 

Město Sokolov 
Adresa Sídla: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 
Identifikační číslo: 00259586 
DIČ; cz 00259586 
Zastoupený: Renata Oulehlová, starostka 
Bankovní Spojení: Komerční banka, a.S. 

čisıø účınz 
E“'“a“= 
(dále jen ,,zřizovatel“) 
(Společně jako ,,smluvní Strany“) 

Článek I. 
Obecné ustanovení 

1. Poskytovatel je příjemcem neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2019 
na základě Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Českérepubliky (dále jen 
,,MŠMT“) č. 0021/9/SOU/2019 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České 
republiky na rok 2019 ze dne 18. ledna 2019 (dálejen ,,rOZhodnutí“). 

2. V souladu se zákony č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve Znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o kraj ích“) a č. 250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
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znění po;/.dějších předpisů (dále také “RPUR“) touto Smlouvou poskytovatel poskytuje příjemci 
dotaci na účel uvedený v čl. II. smlouvy a příjemce tuto dotaci přijímá. 

Článek II. 
Výše dotace, její účel a údaje 0 dotaci 

1. Poskytovatel poskytuje příjemci neinvestiční dotaci (dále jen ,,dOtace“) Z rozpočtu poskytovatele 
V kalendářním roce, ve výši a na účel podle údajů uvedených v odst. 2 tohoto čláìıku. 

2. Dotace se poskytuje pro kalendářní rok 2019 dle níže uvedeného členění, přičemž všechny 
položky j sou závaznými ukazateli: 

Druh soutěže Dotace v Kč 
celkem Z toho ONIV 70 % Z toho OPPP 30 % 

Předmětové a Ostatní 190.000 Kč 
(slovy: jedno sto 
devadesát tisíc korun 
českých) 

133.000 Kč 
(Slovy: jedno Sto třicet 
tři tisíc korun 
českých) 

57.000 Kč 
(Slovy: padesát sedm 
tisíc korun českých) 

Sportovní 262.700 Kč 
(slovy: dvě stě šedesát 
dva tisíc sedm set 
korun českých) 

183.890 Kč 
(slovy: jedno sto 
osmdesát tři tisíc osm 
Set devadesát korun 
českých) 

78.810 Kč 
(slovy: Sedmdesát 
osm tisíc osm set 
deset korun českých) 

Celkem 452.700 Kč 
(slovy: čtyři sta 
padesát dva tisíc sedm 
set korun českých) 

316.890 Kč 
(slovy: tři sta šestnáct 
tisíc osm set 
devadesát korun 
českých) 

135.810 Kč 
(Slovy: jedno sto třicet 
pět tisíc osm Set deset 
korun českých) 

Dotace se poskytuje na účel: 
Realizace okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MSMT pro rok 2019, které 
úzce navazují na vzdělávací oblasti a obory a soutěže odborné a tvůrčí v zájmovém vzdělání 

vv v souladu S § 111 odst. 2 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, Středním, vyssím 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 
č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělání 
(dále jen ,,soutěže“). 
Platba dotace bude opatřena variabilním symbolem- 

3. Dotace je poskytována formou zálohy s povinností následného vyúčtování. 

Článek III. 
Způsob poskytnutí dotace 

1. Dotace bııde příjemci poukázána jednorázově do 28. března 2019, a to formou bezhotovostního 
převodu na bankovní účet zřizovatele příjemce uvedený výše ve snılouvě. Platba bude opatřena 
variabilní m symbolem 

2. Zřizovatel se zavazuje do 10 pracovních dnů ode dne jejího připsání na účet zřizovatele převést 
dotaci na účet příjemce uvedený výše ve smlouvě. Platba bude opatřena variabilním symbolem -a specifickým symbolem. 

Čıánøk Iv. 
Základní povinnosti příjemce 

1. Příjemce je povinen dotaci používat v souladu se smlouvou a platnou právní úpravou. 

2. Příjemce je povinen dotaci používat maximálně účelně, efektivně a hospodámě. Příjemce je 
povinen dotaci použít výhradně k účelu uvedenému v čl. II. smlouvy a v souladu se specifikací 
uvedenou v předchozím odstavci tohoto článku. Příjemce tyto prostředky nesmí poskytnout jiným 
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právnickým nebo fyzickým osobám (pokud nejde o úhrady Spojené srealizací účelu, na který 
byly poskytnuty). Dále příjemce tyto prostředky nesmí použít na dary, pohoštění, platy 
pracovníků příjemce či příjemce samotnélio, penále, úroky zúvěrů, náhrady škod, pojistné, 
pokuty, úhrady dluhu apod. 

Příjemce je povinen dotaci použít pouze na úhradu nákladů, které prokazatelně vznikly od 
1. ledna 2019 do 31. prosince 2019, které souvisejí S plněním účelu dotace, a b"udou uhrazeny 
nejpozději do 10. ledna 2020. Dotaci lze použít i na úhradu výdajů, které byly uskutečněny před 
datem vydání rozhodnutí, tj. 18. ledna 2019, a které prokazatelně souvisí Súčelem dotace. 

Příjemce je povinen dodržet závazné členění dotace dle čl. II. odst. 2 smlouvy. 

Příjemce se zavazuje, že nebude hradit stejné náklady Zvíce zdrojů. Spolufınancování je 
dovoleno, je-li relevantní. 

Příjemce je povinen vést účetnictví vsouladu S platnými právními předpisy České republiky, 
zejména se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákoii 
o účetnictví“) a výnosy a náklady, které souvisí S účelem dotace, sledovat V účetnictví odděleně 
pod účelovým znakem 33 166, přičemž Z vyúčtování i účetních dokladů musí být patrno, které 
náklady byly hrazeny Z prostředků MŠMT. 

Příjemce je povinen zajistit, aby příslušné doklady vztahující se kúčelu dotace Splňovaly 
náležitosti účetního dokladu ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1 zákona o účetnictví (S výjimkou 
písm. Í) tohoto ustanovení) a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, 
srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem Zaručujícím jejich trvanlivost. 

Příjemce je povinen účetní záznamy vztahující se k účelu dotace dokládat při následných 
kontrolách prováděných oprávněnými orgány a tyto doklady uchovávat nejméně po dobu 10 let 
od roku následujícího po roce, v němž došlo k finančnímu vypořádání dotace. 

Dotace podléhá finančnímu vypořádání dle vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách 
finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktívy a Národním 
fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění pozdějšího předpisu. Příjemce je povinen 
nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení každé soutěže předložit administrujícímu odboru 
vyúčtování soutěže na předepsaném formuláři, který je přílohou č. 1 smlouvy. Příjemce je dále 
povinen provést a předložit administrujícímu odboru prostřednictvím podatelny poskytovatele 
závěrečné finanční vyúčtování dotace na předepsaném forınuláři, které opatří svým podpisem, 
a které je přílohou č. 1 smlouvy, a to 24. ledna 2020, resp. do dne ukončení smlouvy v případě 
čl. VII. smlouvy (rozhodující je datum doručení finančního vyúčtování na podatelnu 
poskytovatele). 

Příjemce je povinen společně S vyúčtováním dotace předložit kopie veškerých dokladů 
vztahujících se k poskytnuté dotace. Ke každému dokladu musí být přiložen doklad ojeho úhradě 
(bankovní výpis či pokladní doklad). Doklady, Zejména faktury, tj. účet za provedenou práci nebo 
zboží, které bylo dodáno, musejí být označeny identifikací dotace (zkráceným názvem dotace 
apod.). Doklad o úhradě zálohy/dílčí platby bez vyúčtování této zálohy/dílčí platby nelze 
považovat za doklad k závěrečnému vyúčtování dotace a za uznatelný výdaj. 

Příjemce je povinen vhodným způsobem prezentovat finanční podporu MŠMT ve všech 
informačních materiálech nebo předmětech, které souvisejí s poskytnutou dotací a jsou určené 
pro veřejnost. - 

Příjemce je povinen vrátit nevyčerpané finanční prostředky dotace nejpozději do 24. ledna 2020, 
resp. do dne ukončení smlouvy v případě čl. VII. smlouvy, a to formou bezhotovostního převodu 
přes účet svého zřizovatele na účet oskytovatele uvedený vzáhlaví smlouvy. Platba bude 
opatřena variabilním symbolem 
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vv Příjemce je rovnez povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky dotace formou bezhotovostního 
převodu přes účet svého zřizovatele na účet poskytovatele uvedený v záhlaví smlouvy, jestliže 
odpadne účel, na který je dotace poskytována, a to do 10 pracovních dnů ode dne kdy se 
příjemce o této skutečnosti dozví. Platba bude opatřena variabilním symbolem 

Před vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zpět na účet poskytovateleje příjemce o této 
skutečnosti povinen informovat administrující odbor prostřednictvím avíza, které je přílohou 
č. 3 smloııvy. 

Příjemce je povinen průběžně informovat poskytovatele O všech změnách, které by mohly při 
vymáhání zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele 
nebo dobytnost jeho pohledávky. 

Příjemce je zejména povinen oznámit poskytovateli do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo 
kudálostí, skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek změnu statutámího orgánu 
příjemce, změnu vlastnického vztahu příjemce nebo zřizovatele kvěci, na niž se dotace 
poskytuje, apod. 

V případě, že nastanou skutečnosti uvedené v předchozím odstavci, je příjemce povinen zajistit 
při přeměně právnické osoby nebo jejího rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení, aby práva 
a povinnosti ze smlouvy přešly na nástupnickou právnickou osobu nebo podat návrh na ukončení 
smlouvy. 

Je-li příjemce veřejným zadavatelem nebo splní příjemce definici zadavatele podle Zákona 
č.l34/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů je povinen 
postupovat při výběru dodavatele podle tohoto zákona. 

Je-li příjemce plátcem daně Zpřidané hodnoty, a pokud má u zdanitelných plnění přijatých 
v souvislosti s fınancováním dané Soutěže nárok na uplatnění odpočtu daně Z přidané hodnoty 
V plné výši, krácený nebo v poměrné výši, nemůže uplatnit v závěrečném vyúčtování tuto výši 
nároku na odpočet daně Z přidané hodnoty jako uznatelný výdaj/náklad. 

Příjemce je povinen hradit náklady, které uplatňuje Z dotace, pouze Z bankovního účtu příjemce, 
který je uveden V záhlaví smlouvy, popř. Z peněžní hotovosti převedené Z tohoto bankovního účtu 
do pokladny příjemce. Úhrada nákladů zjiného bankovního účtu než z účtu příjemce, který je 
uveden V záhlaví smlouvy, je přípustná pouze V případě, kdy před uskutečněním úlırady nákladů 
byly peněžní prostředky dotace či jejich část bezhotovostně převedeny na bankovní účet, ze 
kterého byla úhrada nákladů uskutečněna. Příjemce je povinen doložit převod peněžních 
prostředků mezi bankovními účty. 

Příjemce je povinen oznámit písemně administrujícímu odboru změny všech identifikačních 
údajů uvedených ve smlouvě, ke kterým dojde vprůběhu období, na které byla dotace 
poskytnuta, a to do 14 dnů ode dne, kdy k této změně došlo. 

Příjemce je povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat administrující odbor o všech 
okolnostech, které by moly mít vliv na plněníjeho povinností dle smlouvy. 

Příjemce je povinen na žádost poskytovatele písemně poskytnout doplňující informace, případně 
doložit další dokumenty, které souvisí S plněním účelu dotace. 

Příjemce je povinen listiny v požadovaném rozsahu do elektronického 
systému na 
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Článek V. 
Kontrolní ustanovení 

Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny Zejména V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., 
O finanční kontrole ve veřejné správě a O změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., O kontrole (kontrolní řád), 
ve znění pozdějších předpisů a dalšími platnými právními předpisy kontrolovat dodržení 
podmínek, za nichž byla dotace poskytnuta, včetně podmínek vyplývajících ze smlouvy, a 
příjemce je povinen tuto kontrolu Strpět. 

Příjemce je povinen vprůběhu trvání smlouvy, i po skončení účinnosti smlouvy, za účelem 
ověření plnění povinností vyplývajících ze sınlouvy nebo platných právních předpisů umožnit 
kontrolu čerpání a využití dotace a vytvářet podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k poskytnuté dotaci. V této souvislosti je příjemce povinen zejména umožnit kontrolním orgánům 
nahlédnout do účetní evidence a záznamů o poskytované dotaci, v případě, že je povinen účetní 
evidenci vést, popřípadě vstupovat do souvisejících prostor. Dále je povinen předložit kontrolním 
orgánům kdykoliv na vyžádání k nahlédnutí veškeré účetní záznamy vztahující se k účelu dotace a 
předmětu Smlouvy, umožnit kontrolu souvisejících skutečností, strpět i předložení veškerých 
účetních záznamů, které nemají přímý vztah k předmětu smlouvy a v odůvodněných případech 
umožnit kontrolním orgánům zajištění originálních účetních záznamů včetně podkladů. Příjemce 
je rovněž povinen poskytnout veškeré doklady vážící se k poskytnuté dotaci realizaci projektu, 
umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho 
realizace a poskytnout součinnost všem orgánům oprávněných k provádění kontroly. Těmito 
orgány jsou především Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo financí, orgány 
finanční Správy, Nejvyšší kontrolní úřad, případně další orgány oprávněné k výkonu kontrol dle 
platných právních předpisů České republiky a Evropské unie. 

Příjemce je povinen informovat poskytovatele písemně o všech provedených auditech 
a kontrolách, které souvisejí s poskytnutou dotací, ze strany jiných subjektů, včetně závěrů těchto 
kontrol, a to bezodkladně, nejpozději však do 15 pracovních dní, po jejich ukončení. 

Příjemce je povinen poskytnout veškeré informace o výsledcích kontrol včetně kopií protokolů 
zkontrol, které souvisejí sposkytnutou dotací, dále o všech navrhovaných nebo uložených 
nápravných opatření a jejich splnění, a to bez zbytečného odkladu nebo ve lhůtě stanovené 
poskytovatelem. 

Článek VI. 
Důsledky porušení povinností příjemce 

V případě, že příjemce nesplní některou ze svých povinností stanovených v čl. IV. odst. 6, 7, 8, 
11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 smlouvy, popř. porušíjinou povinnost nepeněžité povahy 
vyplývající ze Smlouvy, nespočívající však V neoprávněném použití prostředků dle odst. 2 tohoto 
článku, považuje se toto jednání za porušení rozpočtové kázně méně závažným způsobem ve 
smyslu ustanovení § 22 RPÚR. Příjemce je V tomto případě povinen provést v souladu 
s ustanovením § 22 RPÚR odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele, a to ve 
výši 2 % poskytnutých finančních prostředků. 
V případě, že příjemce neprokáže způsobem stanoveným v čl. IV. odst. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 18 
smlouvy, použití finančních prostředků vsouladu sčl. IV. odst. 2, popř. použije poskytnuté 
prostředky, případně jejich část, k jinému účelu, než je uveden v čl. II. smlouvy, považují se tyto 
prostředky, případně jejich část, za prostředky neoprávněně použité ve smyslu ustanovení §22 
RPÚR. Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 RPÚR odvod 
za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele. 

V případě, že příjemce nesplní některou ze svých povinností stanovenou V čl. IV. odst. 12, 13 
smlouvy, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu ustanovení § 22 
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RÚPR. Příjemce je V tomˇto případě povinen provést v souladu S ustanovením § 22 RPÚR odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele. 

Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou bezhotovostního převodu na účet poskytovatele uvedený výše a opatří je variabilním symbolem 33 166 aspecifıclıým symbolem 33 166 a písemně informuje poskytovatele o vrácení peněžních prostředků najeho účet. ˇ' 

ČI. VII. 
Ukončení smlouvy Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody smluvních stran nebo výpovědí. 

Kterákoli Smluvní strana je oprávněna smlouvu písemně vypovědět v případě, že příjemce nedodrží účel použití dotace nebo povinnosti vyplývající ze smlouvy. Výpovědní lhůta činí 30 kalendářních dní a počíná běžet 1. dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že výpověď byla doručena 5. dnem od jejího odeslání. Ve výpovědní lhůtě může poskytovatel zastavit poskytnutí dotace. 
V případě ukončení smlouvy dle výše uvedených odstavců tohoto článku, je příjemce povinen provést finanční vypořádání poskytnuté dotace obdobně podle č. IV. odst. 9 a 10 smlouvy, a to ke dni ukončení smlouvy. 

článek VIII. 
Závěrečná ustanovení Pokud tato smlouva či zvláštní obecně závazný předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy dle této smlouvy příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdejsích předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovžlní těchto smluv a oregistru smluv (zákon oregistru smluv), ve znění pozdějších předpisů a je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží příjemce, dva poskytovatel a jeden zřizovatel. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede poskytovatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvním protistranám: Dům dětí a mládeže, Sokolov, Spaıtakiádní 1937, příspěvková organizace, identifikátor datové schránky- Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, identifikátor datové schránky 
Přílohy č. 1, 2 a 3 jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

Veškeré zıněny či doplnění této smlouvy mohou být učiněny pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků k této smlouvě podepsaných všemi smluvními stranami. 
V případě, že se některá ustanovení této smlouvy stanou neplatnými nebo neúčinnými, zůstává platnost a účinnosti ostatních ustanovení této smlouvy zachována. Smluvní strany se zavazují nahradit takto neplatná nebo neúčinná ustanovení ustanoveními jejich povaze nejbližšími s přihlédnııtím k vůli smluvních stran dle předmětu této Smlouvy. 

O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodlo v souladu se zákonem o krajích Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 56/02/19 ze dne 28. února 2019. 
Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek, že siji řádně přečetly a jsou srozuměny S jejím obsahem. 
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Přílohy: 
1. Formulář vyúčtování Soutěže 
2. Formulář vyúčtování dotace 
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Vyúčtování Soutěže

_ 

Příloha I 

Příjemce dotace 

Právní forma 

Zřizovatel 
an 

IČO 
Adresa Sídla 

Název programu Podpora okresních a krajských kol Soutěží a přehlídek v zájmovém 
vzdělávání pro rok 2019 

Název soutěže 

Kategorie 

Postupové kolo 

Termín konání 

Místo konání 

Počty účastníků: 
Soutěžící 

| 

pedagogický doprovod 

I 

členové poroty/rozhodčí 

` 

Ostatní/hosté 

` 

celkem 

Rozpočet V Kč: 

OPPP
| 

IONIV (ostatní neinvestiční výdak) 

Vyúčtování přidělených finančních prostředků: 
Rozpočtová položka čerpání (Kč) 
1. Stravování 

2. Ubytování 

3. Cestovní náklady -jízdné 

4. Materiál: 

a) všeobecný materiál 

b) věcné od ěnym 
5. Služby 

a) nájemné 

b) tisk 

c) Spoje 

d) Ostatní Služby 

6. Ostatní platby Za provedenou práci (OPPP) 

7. Celkem (ř. 1+2+3+4a+4b+5a+5b+5c+5d+6) 

8. Přidělené finanční prostředky 

9. Příspěvky od žáků případně škol 

10. Vrátit do rozpočtu [ř. 8 ~ ( ř. 7- ř. 9)]



xr 

Přehled 0 úhradách plateb 

Název Soutěže: Postupové kolo: 

Kategorie: 

Místo konání: Datum konání: 
Poř. Číslo Platba/ONIV Platba/OPPP ** v ˇ _.. , ,„. , _ . , , , 

dokladu * (Kč) (Kč) 
Ucel pouzıtı/prıjmenı, pracoviště, Sjednany pracovnı ukol 

›_n 

l\) 

DJ 

-là 

'xJı 

ON 

7
8

9 
10 
11 

12 

13 

14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
21 
32 
33 
34 

Celkem 

* podle účetní evidence ** vykazuje se výše odměn Z dohod 
Zpracoval, datum a podpis, telefonní číslo: 

Datum a podpis Statutárního Zástupce organizace, razítko organizace:



l
/ 

Příloha Č. 2 
r V Vyuctování dotace 

Příjemce dotace ˇ 

Právní forma 

Zřizovatel 

IČO 
Adresa sídla 

Název programu Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek V zájmovém 
vzdělávání pro rok 2019 

Období 

Počty účastníků všech pořádaných soutěží' 
Soutěžící pedagogický doprovod členové poroty/rozhodčí 

` 

Ostatní/hosté 
| 

celkem 

Rozpočet v Kč: 
OPPP \ONIV (ostatní neinvestiční výdaje)

I 

Vyúčtování přidělených finančních prostředků:
5 Rozpočtová položka Cerpání (Kč) 

1. Stravování 
2. Ubytování 
3. Cestovní náklady -jízdné 
4. Materiál: 

a) všeobecný materiál 
b) věcné odměny 

5. Služby 
a) nájemné 
b) tisk 

c) spoje 

d) Ostatní Služby 
6. Ostatní platby Za provedenou práci (OPPP) 
7. ceı1‹ønn(ř. 1+2+3+4fl+4h+5z+5h+5ø+5‹1+ó) 
8. Přidělené finanční prostředky 
9. Příspěvky od žáků případně škol 
10. Vrátit do rozpočtu kraje[ř. 8 - ( ř. 7- ř. 9)] 

Vyúčtování přidělených finančních prostředků po jednotlivých skupinách Soutěží: A 

Předmětové a Ostatní soutěže 
Název Søuıčže 

| 

ONIV OPPP celkem



nr 

uv 

Sportovní soutěže 
Název Soutěže ONIV OPPP Celkem 

Umělecké soutěže 
Název Soutěže ONIV OPPP Celkem 

Celkem za všechny ONIV OPPP Celkem 
Soutěže 

Datum a podpis pracovníka organizace, kteıý předkládá vyúčtování, telefonní číslo: 

Datum a podpis Statutárního Zástupce Organizace, razítko Organizace:



AVÍZO O vratce 

0 variabilním symbolem vratky bude Stejný variabilní Symbol, který byl použit při odeslání dotace, 
a specifickým Symbolenı ICO příjemce. 

"Ťý 

Příloha č. 3 

"'. 

Příjemce dotace 

Právní forma 

Zřizovatel 

IČO 
Adresa Sídla 

Kraj Karlovarský 

vv 
Název programu mk 2019 

Podpora okresních a krajských kol soutezí a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro 

Účøıøvý znak áøıfløę 33 166 

Dotace celkem Vratka celkem 
Z toho: Z toho: 

platy/mzdy platy/mzdy 

ostatní osobní náklady ostatní osobní náklady 

Zákonné odvody Zákonné odvody 
fond kult. a Soc. potřeb fond kult. a Soc. potřeb 
ostatní neinvestiční náklady Ostatní neinvestiční náklady 

Zdůvodnění vratky: 

V dne 

Jméno a kontaktní telefon, e-mail osoby, která formulář zpracovala: 

osoba oprávněnájednat Za příjemce 
(podpis, razítko)



školství


