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Evidenční ěíslo smlouvy: KK03 l 91/201 8

vEŘEJNoPRÁvľÍ sľĺLoUvA
o posĘrtnutí dotace zrozpoětu Kaľlovarského kĺaje

(dále jen,,smlouvď')

Smluvní strany:

Kaľlovaľský kľaj
Sídlo:
Identifikační ěíslo:
DIČ:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Císlo úětu:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Bankovní spojení:
Číslo úětu:
Datová schľánka:
Administrující odbor:
(dále jen,,posĘrtovatel")

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

 ělenęm Rady Kaľlovarského kraje
Komerění banka, a.s., poboěka Karlovy Vary

Československá obchodní banka, a. s.

Česká spořitelna, a' s.

PPF banka a.s.

siqbxt2
odbor životního prostředí a zemědělství

a

ľĺĚsľsrÉ LESY KRASLICE, spol. s ľ. o.
Adresa sídla: Havlíčkova l9l8,358 01 Kraslice
Identifikační ěíslo: 61774235
DIČ: CZ61774235
Právní foľma: Společnost s ručením omezeným
Zastoupené: jednatelem
Registľace ve veřejném rejstříku: C 5634 vedená u Krajského soudu v Plzni
Bankovní spojení: Komerění banka, a.s.
Císlo bankovního účtu: 
E-mail: 
Je plátce DPH.
(dále jen,'příjemce")

(spoleěně jako,,smluvní stľany")

čHnelĺ l.
obecné ustanovení

V souladu se zákony č,. 12912000 Sb., o kľajích (krajské ziízení), ve znění pozdějších předpisů,
ač,.250/2000 Sb., orozpočtoqých pľavidlech územních ľozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále
také 

',RPÚR")"a 
vsoulađu sProgramem pro posĘrtování áotací zrozpoětu Kariovarskéhó kľaje na

opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami (dále
jen 

',dotaění 
pľogram") poskýovatel poskytuje příjemci dotaci na účel uvedený v článku

II. této smlouvy a příjemce tuto dotaci přijímá.

článek II.
Výše dotace a její účel

Poslqrtovatel poskytuje přiiemci vkalendářním roce 2018 dotaci z rozpoětll posĘrtovatele veýši
l27 '250 Kč (slovy: jedno sto dvacet sedm tisíc dvě stě padesát koľun česĘch) na opakovanou umělou



obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami (dále jen ,,činnost"). Výše
dotace může bý snížena s ohledem na maximální přípustnou výši podpory v režimu de minimis, a to
dle aktuálního stavu v ľegistru podpor de minimis v den podpisu smlouvy.

čHnek III.
Způsob posĘtnutí dotace

Dotace bude přijemci poukázána jednorázově do 60 kalendářních dnů od uzavřęní této smlouvy,
a to formou bezhotovostního převodu na bankovní úěet přijemce uvedený r4ýše v této smlouvě. Platba
bude opatřena vaľiabilním symbolem  dále jen (,,variabilní symbol) a specificĘm
symbolem (dále jen,,specificĘ symbol").

článeľ ry.
Základní povin nosti pffj emce

1. Příjemce je povinen řídit se Pľavidly pro příjem a hodnocení žÁdostí, posĘrtnutí a finaněního
vypořádání dotace zrozpoětu Karlovarského kraje programu na opakovanou umělou obnovu lesů
poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami (dále jen ,,pravidla") schválenými
Radou Karlovarského kľaje usnesením ěíslo RK 116102/18 ze dne 05.02.20l8.

Ż. Příjemce se zavazuje poskýnutou dotaci použít qýhradně k úěelu uvedenému v pravidlech, tedy
na náklady spojené s činnostmi v souvislosti s hospodařením v lese dle vyhlášených dotačních
podtitulri a jejich podmínek.

3. Příjemce je povinen pouŹít poskýnuté peněžní prostředĘ maximálně hospodrĺrným způsobem.
Příjemce je povinen použít poskýnuté peněžní pľostředĘ ýhradně k úěelu uvedenému v článku
II. této smlouvy a v souladu se specifikací uvedenou v předchozím odstavci tohoto ělánku. Příjemce
t5rto prostředĘ nesmí poskýnout jiným právnicĘm nebo Ęzickým osobám (pokud nejde o úhľady
spojené s realizací účelu, na kteý byly poskytnuty). Dále příjemce t5rto pľostředky nesmí pouŽít
na dary, pohoštění' mzdy pracovníků nebo funkcionářů příjemce či příjemce samotného, penále,
úroĘ z úvěru, náhrady škod, pojistné, pokuty, úhrady dluhu apod.

4. Pokud příjemce vede úěetnictví nebo daňovou evidenci musí bý účetní operace související
s poskýnutou dotací odděleně identifikovatelné od ostatních úěetních operací v účetnictví nebo
daňové eviderrci příjemce. To znamená,źeűěetní opeľace související s dotací musí bý úětovány
odděleně od ostatních aktivit příjemce (např. na zvláštním účetním středisku).

5. Příjemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem, że na projekt (akci) obdrŽel dotaci
od poskýovatele, a to na weboqých stľánkách, pokud je má zŕízeny, na pľopagačních, informačních
materiálech, pokud je vydává k projektu, na pozvánkách, slovně pľezentovat poskýovatele
v médiích a na tiskoých konferencích pořádaných u příležitosti projektu, oficiálně pozllat zístupce
posĘrtovatele na konání akce' distribuovat tiskové materiály poskýovatele mezihosty apod'
Příjemce je povinen obdobným způsobem prezentovat pľojekt Karlovaľského kraje ,,Zivý Vłaj*,
a to vidite|ným umístěním loga pľojektu na propagačních mateľiálech, dá|e viditelným umístěním
loga na pódiu (případně v rámci videopľojekce) a při distribuci propagaěních materiálů projektu
(logo a informace o pľojektu lzeziskatna www.zivykraj.cz). od podpisu smlouvy po dobu rea|izacę
projektu umístí příjemce na weboqých stránkách, pokud je má zŕizeny, aktivní odkaz www.kr-
karlovarsĘ.cz awww.zivykłaj.cz. Návľh způsobu propagace předloží příjemce poskýovateli do l0
kalendářnich dnů od podpisu smlouvy k odsouhlasení (souěasně si vyzvedne tiskové materiály
posĘrtovatele k distribuci)' Propagaci poskýovatele je příjemce povinen doložit při zavěrečném
finančním vypořádání dotace (např. audio/video záznam, fotografie, mateńály). Příjemce odpovídá
za správnost loga posĘrtovatele, pokud je uvedeno na propagaěních mateľiálech (pravidla pro užití
loga poskýovatele viz www.kr-karlovarsĘ.cz, odkaz KarlovarsĘ kraj _ Poskytování symbolů
a záštit) a loga projektu ,,Żivi kła1* viz www.zivykraj .cz záloźka Tourism pľofessionals."
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6. Příjemce je povinen pruběŽně informovat posĘrtovatele o všech změnách, které by mohly
při vymáhánizadrtenýchnebo neoprávněně použiých pľostředků dotace zhoršitjeho pozici věřitele
nebo dobýnost jeho pohledávky.

7. Přiiemce je zejména povinen onlámit posĘrtovateli do 14 kalendářních dnů ode đne, kdy došlo
k události, skutečnosti, které mají nebo mohou mit za náslędek příjemcův zánik, transformaci,
sloučení ěi splynutí s jiným subjektem, zrušení právnické osoby s likvidací, zahájeni insolvenčního
tizeni, změnu statutarního orgánu příjemce, změnu vlastnického vztahu příjemce nebo zřizovatele
kvěci, naniż, se dotace poskytuje' apod.

8. Přiiemce je povinen zajistit při přeměně právnické osoby, aby práva a povinnosti ze smlouvy přešly
na nástupnickou právnickou osobu nebo podat návrh na ukončení smlouvy. V případě zrušení
právnické osoby s likvidací plovede přijemce finanční vypořádaní posĘrtnuté dotace ke dni
likvidace.

9. Je-li příjemce veřejným zadavatelem nebo splní příjemce definici zadavatele podle zákona
č,. 13412016 Sb., o zadávání veřejnýchzakázek, ve znění pozdějších předpisů, je povinen postupovat
při ýběru dođavatele podle tohoto zttkona.

10. Je-li příjemce plátcem dané zpřidané hodnoty, a pokud má u zdanitelných plnění přijaých
v souvislosti s financováním dané činnosti nárok na uplatnění odpočtu daně z přidané hodnoty
v plné qýši, krácený nebo v poměmé qýši, nemůže uplatnit v zźwěręěném vyúčtování tuto qýši
nároku na odpočet daně z přidané hodnoty jako umatelný ýdajlnákJad.

11. Příjemce je povinen hľadit náklady, které uplatňuje z dotace' pouze z bankovního úětu příjemce,
kteý je uveden v zźthlaví smlouvy, popř. z peněžní hotovosti převedené z tohoto bankovního účtu
do pokladny příjemce. Úhľada nákladů z jiného bankovního účtu, než z úětu příjemce, kteý
je uveden v zźlhlaví smlouvy, je přípustná pouze v případě, kdy před uskuteěněním úhrady nákladů
byly peněžní prostředĘ dotace čijejich část bezhotovostně převedeny na bankovní űěet, ze kterého
byla úhrada nákladů uskutečněna. Příjemce je povinen doložit převod peněžních prostředků mezi
bankovními účty.

článeľ v.
Kontrolní ustanovení

1. Příslušné orgány posĘltovatele jsou opľávněny zejména v souladu se zákonem ě. 320/200l Sb.'
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně někteqých zákonů (zźkon o finanční kontrole),
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č)' 25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)'
a dalšími platnými právními předpisy kontľolovat dodrŽení podmínek, za nichż byla dotace
poskýnuta, včetně podmínek vyplývajících ze smlouvy, a příjemce je povinen tuto kontrolu strpět.

2. Příjemce je povinen v pľůběhu trváni smlouvy, i po skoněení ričinnosti smlouvy, vytvářet podmínky
k provádění kontľoly a umožnit kontrolu ěerpání a vyużiti dotace. V této souvislosti je příjemce
povinen zejména umožnit kontľolním oľgánům nahlédnout do úěetní evidence a zźz;namtl
o poskytované službě, v případě, žeje povinen úěetní evidenci vést, popř. vstupovat do souvisejících
prostor. Přijemce je povinen umoŽnit výkon kontroly dle odst. 1 tohoto článku, poskýnout
potřebnou součinnost všem osobám opľávněným k provádění kontroly. Příjemce je povinen
předložit kbntľolním orgánům poskýovatele kdykoliv na vyŹádźní k nahlédnutí veškeré účetní
záznamy vztahující se k účelu dotace a předmětu smlouvy, umožnit kontrolu souvisejících
skuteěností (dále jen ,,podklady") a stľpět i předloŽení veškeých úěetních zźnnamű, kteľé nemají
přímý vztah k předmětu smlouvy (např. v případě nepřímých společných nákladů); v odůvodněných
případech umožnit kontľolním orgánům zajištění originálních účetních záznami, vě. podkladů.

3. Příjemce je povinen na žádost poskýovatele písemně poskýnout doplňující infoľmace' případně
doložit další dokumenty, související s plněním účelu poskytnuté dotace.
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4. Příjemce je v rámci ýkonu kontľolní ěinnosti dle odst. l tohoto ělánku povinen umožnit kontrolu
a předložit kontrolním orgánům posĘrtovatele k nahlédnutí veškeľé prukazné účetní záznamy
ýkajíci se daného účelu a posĘrtnuté dotace.

článek VI.
DůsledĘ porušení povinností příjemce

1. V případě' že příjemce nesplní některou ze sých povinností stanovených v odst. 4, 5,6,7 ěl. [V.,
popř. poľuší jinou povinnost nepeněžité povahy vyplývající z této smlouvy, nespoěívající však
v neoprávněném použití pľostředkri dle odst. 2 tohoto článku' považuje se toto jednání za porušení
ľozpočtové kázně ve smyslu ustanovení $ 22 RPÚR. Příjemce je v tomto případě povinen provést
v souladu s ustanovením $ 22 RPUR odvod za porušení rozpoětové kazně ve \"ýši 5 % (slovy:
pět procent) poskytnuqých finaněních pľostředků, dle této smlouvy, do rozpočtu poskytovatele.

2. V případě, že příjemce nepľokáŽe způsobem stanoveným v čl. IV. odst. 1, 3, 8 použití finančních
prostředků v souladu s čl' IV. odst. 2, popř. použije posĘrtnuté prostředĘ, případně jejich ěást,
k jinému úěelu, než je uvedeno v článku IV. odst. l této smlouvy, považují se Ęrto pľostředĘ,
případně jejich část, za prostředky neoprávněně použité ve smyslu ustanovení $ 22 RPÚR. Příjemce
je v tonrto případě povinen provést v souladu s ustanovęnim $ 22 RPÚR odvod za porušení
rozpočtové kázně do rozpočtu posĘtovatele.

3. Veškeré platby v důsledku porušení povinností příjemce pľovede příjemce formou bezhotovostního
převodu na účet posĘrtovatele uvedený qýše a opatří je variabilním symbolem a speciÍicĘm
symbolem a písemně informuje poskýovatele o vľácení peněžních prostředků na jeho účet.

čl. vrr.
Ukončení smlouvy

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

2. Kterákoli smluvní stľana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 30 kalendářních dní azaéíná' běžet l. dnem následujícím po dni doľučení
vypovědi dľuhé smluvní stľaně. V případě pochybností se má za to, źe qýpověď byla doručena
5. Kalendářním dnem od jejího odeslání. Ve výpovědní lhůtě může posĘrtovatel zastavit poskýnutí
dotace.

článek YIII.
Veřejná podpoľa

1. Příjemce bere na vědomí, že je mu poskytována podpoľa, a to v souladu s Nařízením Komise (ES)
ě. 1407lŻ0l3 ze dne 18. prosince 2013 o poutiti č:lánků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evľopské
unie na podporu de minimis, publikovaném v Uředním věstníku L ě.352/2013 na straně l (dále
jen,,Nařízení komise").

2. Příjemce podpory pľohlašuje, že v souladu s ělánkem 3 tohoto Nařízení komise, neobdržel
v předchozích třech fiskálních letech od data úěinnosti této smlouvy podporu de minimis (podporu
malého rozsahu).

3. Kurz pro přepočet ěástĘ do CZK je stanovený Evľopskou centľální bankou zveřejňovaný
na webových stránkách ECB ke dni podpisu smlouvy.

4. Příjemce podpory dle této smlouvy se zavazuje vrátit posĘrtovateli bez zbyteěného odkladu
poskýnutou podporu věetně riroků podle Nařízení komise v případě, že se jeho prohlášení uvedené
v odstavci 1 tohoto ělánku prokáže jako nepravdivé, či pokud Komise (ES) ľozhodne podle přímo
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aplikovatelného právního předpisul bud'o vrácení podpory, prozatímním navrácení podpory nebo
o pozastavení podpory.

článek DĹ
Závéreč.ná ustanovení

1. Na poskytnutí dotace není právní nárok. V případě dlouhodobých ěinností nebo opakovaných akcí
nevzniká uzavřením smlouvy automaticĘ nárok na poskýnutí dotace v následujících 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 okolnostech, kteľé mají
nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle této smlouvy.

3. Pokud tato smlouva ěi zvláštní obecně závazný předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy
dletétosmlouvy příslušnými ustanoveními zĺkonů č,. 50012004 Sb., správní Íád, ve znění
pozdějších předpisů a č,. 89l20l2 Sb., občanský zźlkonik, ve znění pozdějších předpisů.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran s účinností ode dne uveřejnění
v ľegistru smluv a je vyhotovena ve 4 stejnopisech,znichż 1 obdrží příjemce a 3 posĘltovatel.

5. V případě, že se některá ustanovení této smlouvy stanou neplatnými nebo neúčinnými, zůstává
platnost a úěinnosti ostatních ustanovení této smlouvy zachována. Smluvní strany se zavazují
nahradit takto neplatná nebo neúčinná ustanovení ustanoveními jejich povaze nejbližšími
s přihlédnutím k vůli smluvních stran dle předmětu této smlouvy.

6. o posĘltnutí dotace auzavřeni veřejnopľávní smlouvy ľozhodla v souladu s ustanoverrím $ 59 odst.
2 písm. a) zźtkona č,. 12912000 Sb., o krajích (kľajské zÍízeni), ve znění pozdějších předpisů, Rada
Karlovarského kľaje usnesením č. RK 1153/10/18 ze dne 08.10.2018.

7. Smluvní stľany se dohodly, že uveřejnění smlouvy vregistru smluv pľovede Karlovarslcý kraj,
kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní pľotistraně

ł!,..ł/ ,/0 /ł dneKarlovy Vary dne < .42 .D{?

íĺiĹs l;Jil'E l.i:ł)'i Kt;iliLĺC[ 
Qj

lĺilvilr,(ĺlv;, ,,",',"r|'' " '"'
,", 1' ) l ;, ;,! 

" 
ť,j ;; :i I, :,'i j :ii : - ^|:ĺ; :: : ::,,

Za správnost:

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