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Evidenění číslosmlouvy: KK0355

1

12018

vEŘE JNoPRÁvľÍ strĺLo UvA

o poskytnutí dotace zrozpočtu Karlovarského kraje
(dále jen

',Smlouva")

Smluvní strany

Karlovarský kľaj

Sídlo:
Identifikační číslo:
DIČ:

Závodní 353/88, 360 06 Kaľlovy Vary

Zastoupený:
Bankovní spojení:

ělenem Rady Karlovarského kľaje
Komerčníbanka' a.s., pobočka Karlovy Vary

Císlo účtu:
Bankovní spojení:
Císlo účtu:
Bankovní spojení:
Císlo účtu:
Bankovní spojení:
Císlo účtu:

Datová schľánka:
Administrující odbor:
(dále jen,,poskytovatel")

7089 l l 68

- Dvory

c270891168

Československá obchodní banka, a.
Česká spořitelna' a.

s.

s.

PPF banka a.s.
siqbxt2
odbor životního prostředí a zemědělství

a

obec Pšov
Adľesa sídla:
Identifikaění číslo:
DIČ:
Právní forma:
Zastoupená:

Bankovní spojení:
Císlo bankovního úětu
E-mail:
Je plátce DPH.
(dále jen,,příjemce")

Pšov 48, 364 52 Pšov

00Ż5494l
CZ00Ż5494l
obec' městská ěást hlavního města Pľahy
starostkou

Česká národní banka

(společně jako,,smluvní strany")

čtánek I.
obecné ustanovení
V souladu se zákony ć. 1Ż912000 Sb., o kľajích(kľajské zŕízení),ve znění pozdějších předpisů,
ač,.250/2000 Sb', orozpočtových pľavidlech územníchľozpoětů,ve znění pozdějších předpisů (dále
také,'RPÚR") a vsouladu sProgramem pro poskytování äotacízrozpoćtu Kariouarského kraje na
opakovanou uńělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa pľoti zvěři oplocenkami (dále
jen ,,dotačníprogram") poskýovatel poskytuje příjemci dotaci na účęluvedený v článku
II. této smlouvy a příjemce tuto dotaci přijímá.

článek II.
Výše dotace a její účel

Poskytovatel poskytuje příjemci v kalendářním ľoce 2018 dotaci z rozpoětu poskýovatele ve výši
208.000 Kě (slovy: dvě stě osm tisíc korun českých) 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.

Clánek III.
Způsob poskytnutí dotace
Dotace bude příjemci poukázána jednorázově do 60 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy,
a to formou bezhotovostního převodu na bankovní účetpříjemce uvedený výše v této smlouvě' Platba
bude opatřena variabilním symbolem
dále jen (,,variabilní symbol) aspecifickým
jen,'specifický
(dále
symbolem
symbol").

1.

článek IV.
Základní povin nosti p říj em ce
Příjemce je povinen řídit se Pravidly pľo příjem a hodnocęní Žádosti, poskynutí a finančního
vypořádání dotace zrozpoětu Karlovaľského kraje programu na opakovanou umělou obnovu lesů
poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami (dále jen ,,pravidla") schválenými
Radou Kaľlovaľskéhokľaje usnesením čísloRK 11610Żĺ18 ze dne 05.02.20l8.

2.

Příjemce se zavazuje poskytnutou dotaci použítvýhľadně k ličelu uvedenému v pravidlech, tedy
na náklady spojené s činnostmi v souvislosti s hospodařęním v lese dle vyhlášených dotačních
podtitulů a jejich podmínek'

3.

Příjemce je povinen poużít poskýnuté peněžní prostředky maximálně hospodárným způsobem.
Příjemce je povinen pouŽít poskýnuté peněŽní pľostředky výhľadně k riěelu uvedenému v článku
II. této smlouvy a v souladu se specifikací uvedenou v předchozím odstavci tohoto ělánku. Příjemce
Ęrto prostředky nesmí poskýnout jiným právnickým nebo fozickým osobám (pokud nejde o úhrady
spojené s realizací účelu,na kteý byly poskytnuty)' Dále příjemce Ąrto prostředky nesmí pouŽít
na dary, pohoštění,mzdy pracovníkůnebo funkcionářů příjemce či příjemce samotného, penále,
iroky z úvěrů,náhrady škod, pojistné, pokuý, úhrady dluhu apod.

4.

Pokud příjemce vede účetnictvínebo daňovou evidenci musí b;it účetníoperace související
s poskýnutou dotací odděleně identifikovatelné od ostatních účetníchopeľací v účetnictvínebo
daňové evidenci příjemce. To znamená,teűěetní operace souvisejícís dotací musí b;it účtovány
odděleně od ostatních aktivit příjemce (např. na zvláštním účetnímstředisku).

5.

Příjemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem, Źe na pľojekt (akci) obdrŽel dotaci

od poskytovatele, ato nawebových stránkách, pokudje má,zŕízeny, na propagaěních, informaěních

mateľiálech, pokud je vydává k pľojektu, na pozvánkách, slovně pľezentovat poskýovatele
v médiícha na tiskových konfeľencích pořádaných u příležitosti projektu, oficiálně pozvatzástupce
poskýovatele na konání akce, distľibuovat tiskové materiály poskýovatele mezi hosý apod.
Příjemce je povinen obdobným způsobem prezentovat projekt Kaľlovarskéhokľaje ,,Żivý kraj*,
a to viditelným umístěním loga projektu na propagačníchmateľiá|ech, dále viditelným umístěním
loga na pódiu (případně v rámci videoprojekce) a při distribuci propagaěních materiálů projektu
(logo a informace o projektu lze získat na www.zivykraj.cz). od podpisu smlouvy po dobu rea|izace
pľojektu umístípříjemce na weboqých stránkách, pokud je mä zŕízeny, aktivní odkaz www.krkaľlovaľsky .cZ awww 'Zivykľaj 'cz. Návrh způsobu propagace předloŽí příjemce poskýovateli do l 0
kalendářních dnů od podpisu smlouvy k odsouhlasení (současně si vyzvedne tiskové mateľiály
poskýovate|e k distribuci). Propagaci poskytovatele je příjemce povinen doložit při závěrečném
finančnímvypořádání dotace (např. audio/video zźtznam, fotografie, materiály). Příjemce odpovídá
za správnost loga poskýovatele, pokud je uvedeno na propagačníchmateľiálech (pľavid|apro uŹití
loga poskytovatele viz www.kr-karlovaľsky.cz, odkaz Karlovarský kraj _ Poskytování symbolů
a záštit) a loga pľojektu ,,Żivy |<rai* viz www.zivykraj.cz zálożka Tourism pľofessionals."

6.

Příjemce je povinen průběžněinformovat poskýovatele o všech změnách, kteľéby mohly
při vymáhánízadrżených nebo neopľávněně pouŽiých pľostředků dotace zhoršitjeho pozicivěřitele
nebo dobytnost jeho pohledávky.
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7.

Příjemce je zejména povinen oznámit poskýovateli do l4 kalendářních dnů ode dne, kdy došlo
k události' skutečnosti, které mají nebo mohou mit za následek příjemcův zźnik, transformaci,
sloučeníči splynutí s jiným subjektem, zrušení pľávnické osoby s likvidací, zahájení insolveněního
ŕízení,změnu statutárního orgánu příjemce' změnu vlastnického vztahu příjemce nebo zřizovatele
k věci, naniż se dotace poskytuje, apod.

8.

Příjemce je povinen zajistit při přeměně právnické osoby, aby pľáva a povinnosti ze smlouvy přešly
na nástupnickou právnickou osobu nebo podat návľh na ukončenísmlouvy. V případě zľušení
právnické osoby s likvidací provede příjemce finančnívypořádání poskýnuté dotace ke dni
likvidace.

9.

Je-li příjemce veřejným zadavatelem nebo splní příjemce definici zadavatele podle zákona

10.

Je-li příjemce plátcem daně zpřidané hodnoty, a pokud má u zdanitelných plnění přijaĺých

č. l34lŻ0l6 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znénípozdějšíchpředpisů, je povinen postupovat
při ýběru dodavatele podle tohoto zĺlkona.

v souvislosti s financováním dané činnosti nárok na uplatnění odpočtu daně z přidané hodnoty
v plné výši, krácený nebo v poměrné qýši' nemůžeuplatnit v závěrečném vyúětovánítuto výši
nároku na odpočet daně z přidané hodnoý jako uznatelný výdajlnáklad.

11. Příjemce je povinen hradit náklady, kteľéuplatňuje z dotace, pouze z bankovního účtupříjemce'
kteý je uveden v zélhllaví smlouvy' popŕ. zpeněŻní hotovosti převedené z tohoto bankovního úětu
do pokladny příjemce. Úhrada nákladů z jiného bankovního űétu, neŹ z uétu příjemce, kteý
je uveden v záhlaví smlouvy,je přípustná pouze v případě, kdy před uskuteěněním úhrady nákladů
byly peněžní prostředky dotace čijejich část bezhotovostně převedeny na bankovní úěet' ze kterého
byla úhrada nákladů uskutečněna. Příjemce je povinen doložit převod peněŽních prostředků mezi
bankovními účty.

1.

článet v.
Kontľolníustanovení
Příslušnéorgány poskýovatele jsou oprávněny zejména vsouladu se zákonem č.3201200l Sb.'
o finančníkontľole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů (zákon o finančníkontrole),
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č).255120|2 Sb', o kontrole (kontrolní řád)'
a

dalšími platnými právními předpisy kontrolovat dodržení podmínek' za nichż byla dotace

poskýnuta, včetně podmínek vyplývajících ze smlouvy, a příjemce je povinen tuto kontrolu stľpět.

2.

Příjemce je povinen v průběhu trváni sm|ouvy, i po skončení účinnostismlouvy, vytvářet podmínky
k provádění kontľoly a umožnit kontrolu čerpánía vyuŹití dotace. V této souvislosti je příjemce

a zźunamťl
o poskytované službě, v případě, žeje povinen účetníevidenci vést, popř. vstupovat do souvisejících
povinen zejména umožnit kontrolním oľgánům nahlédnout do účetníevidence

prostor. Příjemce je povinen umožnit výkon kontroly dle odst. l tohoto ělánku, poskýnout
potřebnou součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Příjemce je povinen
předloŽit kontrolním orgánům poskýovatele kdykoliv na vyŽädźník nahlédnutí veškeré úěetní
zźznamy vŹahující se k účeludotace a předmětu smlouvy' umoŽnit kontrolu souvisejících
skutečností(dále jen ,'podklady") a strpět i předložení veškeých účetníchzáznamű, které nemají
přímý vztah k předmětu smlouvy (např. v případě nepřímých společných nákladů); v odůvodněných
případech umoŽnit kontrolním orgánům zajištěníoriginálních účetníchzáznamŮ, vč.'podkladů.

3.
4.

Příjemce je povinen na žádost poskýovatele písemně poskytnout doplňujícíinformace, případně
doložit dalšídokumený, souvisejícís plněním účeluposkytnuté dotace.
Přijemce je v rámciqýkonu kontrolní činnostidle odst. 1 tohoto článku povinen umoŽnit kontrolu
k nahlédnutí veškeréprůkaznéúěetnízáznamy

a předložit kontrolním oľgánům poskýovatele
ýkajícíse daného účelua poskytnuté dotace.
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Clánek VI.
poľušení
Důsledky
povĺnnostípříjemce
V případě, Že příjemce nesplní někteľou ze sqých povinností stanovených v odst. 4,5,6,7 čl.IV.,
popř. poľušíjinou povinnost nepeněŽité povahy vyplývajícíz této smlouvy, nespočívající
však
v neoprávněném použití prostředkťl dle odst.2 tohoto článku, povaŽuje se totojednání za poľušení
rozpočtovékázně ve smyslu ustanovení s 22 RPÚR. Příjemce je v tomto případě povinen provést
v souladu s ustanovením $ 22 RPUR odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 5 % (slovy:
pět procent) poskytnudch finančních prostředků, dle této smlouvy, do rozpočtu poskytovatele'
Vpřĺpadě, že příjemce neprokáŽe způsobem stanoveným včl' IV. odst. l,3,8 použitífinančních
prostředků v souladu s čl. IV. odst. 2, popř' použije poskytnuté prostředky' případně jejich část,
k jinému účelu,neŽ je uvedeno v ělánku IV. odst. l této smlouvy, považujíse Ęrto prostředky,
případně jejich ěást, za pľostředky neoprávněně pouŽité ve smyslu ustanovení $ 22 RPUR. Příjemce
je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením $ Ż2 RPUR odvod za porušení
rozpočtovékázně do rozpočtu poskytovatele.

3.

Veškeréplatby v důsledku porušení povinností příjemce provede příjemce foľmou bezlrotovostního
převodu na účetposkýovatele uvedený výše a opatří je vaľiabilnímsymbolem a specifickým
symbolem a písemně informuje poskýovatele o vrácení peněŽních prostředků na jeho úěet'

čl. vu.

1.

2.

Ukončenísmlouvy
Smlouvu lze ukončit nazákladé písemnédohody smluvních stľan nebo ýpovědí

Kterákoli smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí30 kalendářních dní a zaćíná běżet l. dnem následujícím po dni doruěení
výpovědi druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, że ýpověď byla doľučena
5. Kalendářním dnem od jejího odeslání. Ve výpovědní lhůtě můŽe poskytovatel zastavit poskýnutí
dotace.

Clánek VIII.
Veřejná podpoľa

1.

Příjemce bere na vědomí, Že je mu poskytována podpoľa, a to v souladu s Nařízením Komise (ES)
ze dne 18. pľosince 20l3 o použitíčlánků107 a l08 Smlouvy o fungování Evropské
unie na podporu de minimis, publikovaném v Uředním věstníku L č,.352lŻ0l3 na stľaně l (dáIe
jen,}ařízení komise").

2.

Příjemce podpory prohlašuje, Že v souladu s ělánkem 3 tohoto Nařízení komise, obdľžel
v předchozích 3 fiskálních letech od data účinnostitéto smlouvy podpoľu de minimis (podporu
malého rozsahu) v ěástce 15Ż308p0 EUR a celková výše podpory de minimis, kteľou tak přijal,

č,. 1407/Ż0l3

nepřesáhne 200.000 EUR.

pro přepočet ěástky do CZK je stanovený Evropskou centrá|ní bankou zveřejňovaný
webových stránkách ECB ke dni podpisu smlouvy'

3. Kurz
na

4.

Příjemce podpory dle této smlouvy se zavazuje vrátit poskytovateli bez zbyteć,ného odkladu
poskýnutbu podpoľu včetně úľokůpodle Nařízení komise v případě, že se jeho pľohlášeníuvedené
v odstavci l tohoto ělánku prokáže jako nepravdivé, čipokud Komise (ES) rozhodne podle přímo
aplikovatelného právního předpisul bud'o vrácení podpory, prozatímním navrácení podpory nebo
o pozastavení podpory.

Nařízení Rady (ES) č.659/].999 ze dne 22.března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93
Smlouvy o ES
1
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Clánek IX.
Závěrečná ustanovení
Na poskytnutí dotace není pľávní náľok. V případě dlouhodobých činnostínebo opakovaných akcí
nevzniká uzavřením smlouvy automatický nárok na poskytnutí dotace v následujících letech.

2.

Příjemce je povinen bezzbyteć,ného prodlení písemně informovat administrující odbor o jakékoliv
změně v údajíchuvedených v této smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které mají
nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle této smlouvy.

3.

Pokud tato smlouva či zvláštní obecně závazný předpis nestanoví jinak, řídíse vztahy
dle této smlouvy příslušnými ustanoveními zákonů č' 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů a č,' 8912012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějšíchpředpisů.

4.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnostipodpisem smluvních stran a je vyhotovena ve 4
stejnopisech, z nichż l obdľŽí příjemce a 3 poskytovatel.

5.

V případě, Že se některá ustanovení této smlouvy Stanou neplatnými nebo neúčinnými, zůstává
platnost a účinnostiostatních ustanovení této smlouvy zachována. Smluvní Strany se zavazuji
nahradit takto neplatná nebo neúčinnáustanovení ustanoveními jejich povaze nejbližšími
s přihlédnutím k vůli smluvních stran dle předmětu této smlouvy.

6.

o poskýnutí dotace auzavÍeníveřejnoprávní smlouvy rozhodlo v souladu s ustanovením $ 36 písm.
c) příp. d) zákona č:' 1Ż9lŻ000 Sb', o krajích (krajské zŕizení), ve znénípozdějších předpisů,
Zastupitelstvo Kaľlovarského kraje usnesením ě'ZK4|2l1Ż/18 ze dne 13.12.2018.
Karlovy Vary dne

po

21 /? 4-nŤ

dne 21-12_?íl1B

W

Za správnost:
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