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vEŘEJNoPRÁvľÍ snłLoUvA

o poskýnutí dotace zrozpoětu Karlovaľského kľa_|e
(dále jen ,,smlouva")

Smluvní strany

Kaľlovaľskýkľaj

Sídlo:
Identifikační ěíslo:
DIČ:
Zastoupený:
Bankovní spojení:

Císlo účtu:
Bankovní spojení:
Císlo účtu:
Bankovní spojení:
Císlo účtu:
Bankovní spojení:
Císlo účtu:
Datová schránka:
Administrující odbor:
(dále jen,,poskytovate|")

Závodní 353/88, 360 06 Kaľlovy Vary _ Dvory
70891

r

68

c270891168
č|enem Rady Kaľlovarského kraje
Komerčníbanka' a.s., pobočka Kar|ovy Vaľy

Československá obchodní banka, a.
Česká spořitelna, a.

s.

s.

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

a

opatství Nový Dvůľ

Adresa sídla:
Identifikační číslo:
DIČ:
Právní forma:
Zastoupené:
Bankovní spojení:

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

Dobľá Voda 20, 364 01TouŽim

688335Żl
c268833521
Evidované cíľkevnípľávnické osoby
' jednatelem
Českoslovellská obchodní banka, a.s.

(spoleěně jako,,smluvní strany")

Clánek I.
obecné ustanovení
V souladu se zákony č,. 12912000 Sb., o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,
ač,.250/Ż000 Sb.' o rozpočtových pľavidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále
také ,,RPÚR'.),'u u souladu s Progľamem pro poskyování äotacízrozpoětu Kariovaľského kľaje na
opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami (dále
jen,,dotačnípľogram") poskytovatel poskytuje příjemci dotaci na účeluvedený v článku
II. této smlouvy a příjemce tuto dotaci přijímá.

článek II.

Výše dotace a její účel
Poskytovatel poskytuje příjemci vkalendářním ľoce 2018 dotaci z rozpočtu poskýovatele vevýši
249.638 Kč (slovy: dvě stě čtyřicet devět tisíc šest set třicet osm korun českých) na opakovanou umělou
obnovu lesů poškozených suchem a ochľanu lesa pľoti zvěři oplocenkami (dá|e jen ,,činnost"). Výše

dotace műŽe bý sníženas ohledem na maximální přípustnou výši podpory v režimu de minimis,
dle aktuálního stavu v registľu podpoľ de minimis v den podpisu smlouvy.

a to

článek III.

Způsob poskytnutí dotace
Dotace bude příjemci poukázána jednoľázově do 60 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy,
a to foľmou bezhotovostního převodu na bankovní účetpříjemce uvedený qýše v této smlouvě. Platba
dále jen (,,vaľiabilnísymbol) aspecifickým
bude opatřena variabilním symbolem
(dále jen,,specifický symbol").
symbolem

článek IV.

1.

Záů<ladnípovĺn nosti

p

říj emce

Příjemce je povinen řídit se Pľavidly pro příjem a hodnoceni Žádostí, poskýnutí a finančního
vypořádání dotace zrozpočtu Karlovarského kľaje programu na opakovanou umělou obnovu lesů
poškozených suchęm a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami (dále jen ,,pravidla") schválenými
Radou Karlovarského kraje usnesením čísloRK l1610Żl|8 ze dne 05.02.2018.

Ż. Příjemce se zavazuje

poskytnutou dotaci použítvýhradně k úěelu uvedenému v pravidlech, tedy
dle vyhlášených dotačních

na náklady spojené s činnostmi v souvislosti s hospodařením v lese

podtitulů a jejich podmínek.

3.

Příjemce je povinen poużítposkýnuté peněžní pľostředky maximálně hospodárným způsobem.
Příjemce je povinen pouŽit poskytnuté peněŽní prostředky výhľadně k účeluuvedenému v článku
II. této smlouvy a v souladu se specifikací uvedenou v předchozím odstavcitohoto článku. Příjemce
$rto prostředky nesmí poskytnout jiným pľávnickým nebo Ą'zickým osobám (pokud nejde o úhrady
spojené s realizací účelu,na kteý byly poskynuty). Dále příjemce Ęrto pľostředky nesmí použít
na dary, pohoštění,mzdy pľacovníkůnebo funkcionářů příjemce či příjemce samotného' penále,
úľokyz úvěrů,náhrady škod, pojistné, pokuý, úhrady dluhu apod.

4.

Pokud příjemce vede účetnictvínebo daňovou evidenci musí b1ýt účetníoperace související
s poskýnutou dotací odděleně identifikovatelné od ostatních účetníchopeľací v účetnictvínebo
daňové evidenci příjemce. To znamená,że iěętní opeľace souvisejícís dotací musí být účtovány
odděleně od ostatních aktivit příjemce (např. na zvláštním účętnímstředisku).

5.

je

povinen zveřejnit vhodným způsobem, Źe na projekt (akci) obdrŽel dotaci
od poskytovatele, a to na webových stránkách' pokud je má zŕízeny, na propagačních,informačních
Přijemce

mateľiálech, pokud je vydává k projektu' na pozvánkách' slovně prezentovat poskýovatele
v médiícha na tiskových konferencích pořádaných u příležitosti pľojektu' oficiálně pozvat zástupce
poskytovatele na konání akce, distribuovat tiskové materiály poskýovatele mezihosty apod.
Příjemce je povinen obdobným způsobem prezentovat pľojekt Kaľlovarského kľaje ,,Żivý kraj",
a to viditelným umístěním loga pľojektu na pľopagačníchmateriálech, dále viditelným umístěním
loga na pódiu (případně v rámci videoprojekce) a při distľibuci propagačníchmateľiálů pľojektu
(logo a informace o projektu lze získat na www.zivykraj.cz)' od podpisu smlouvy po dobu realizacę
pľojektu umístípříjemce na webových stránkách, pokudje má zŕízeny, aktivní odkaz www.kľkarlovarsky.cZawww.zivykľaj.cz. Návrh způsobu propagace předloŽí příjemce poskýovatelido l0
kalendářních dnů od podpisu smlouvy k odsouh|asení (současně si vyzvedne tiskové materiály
poskytovai'ele k distribuci). Propagaci poskytovatele je příjemce povinen doložit při závěľečném
finančnímvypořádání dotace (např. audio/video záznam, fotografie, mateľiály). Příjemce odpovídá
za správnost loga poskýovatele, pokud je uvedeno na pľopagačníchmateriálech (pravidla pľo užití
loga poskytovatele viz www.kľ-karlovarsky.cz, odkaz Karlovarský kraj _ Poskytování symbolů
a záštit) a loga projektu ,,Żivý kĺaj" viz www.zivykraj.cz zálożka Touľism professionals."

6.

Příjemce je povinen průběžněinformovat poskytovatele o všech změnách, které by moh|y
při vymáhán í zadrŽených nebo neopľávněně pouŽiých pľostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele
nebo dobytnost jeho pohledávky.
stÍánkaz z
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7.

Příjemce je zejména povinen oznámlt poskýovateli do l4 kalendářních dnů ode dne, kdy došlo
k události, skutečnosti, které mají nębo mohou mít za náslędek příjemcův zánik, tľansformaci,
sloučeníči splynutí s jiným subjektem, zrušenípľávnické osoby s likvidací, zahájení insolvenčnílro
ŕízeni, změnu statutáľního oľgánu příjemce, změnu vlastnického vztahu příjemce nebo zřizovatele
k věci, naniż se dotace poskytuje' apod.

8.

Příjemce je povinen zajistit při přeměně právnické osoby, aby právaa povinnosti ze sm|ouvy přešly
na nástupnickou pľávnickou osobu nebo podat návľh na ukoněení smlouvy. V případě zrušení
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
veřejných zakázek, ve znění pozdějšíchpředpisů, je povinen postupovat
při výběľu dodavatele podle tohoto zákona.
č,. 13412016 Sb., o zadávání

10.

Je-li příjemce plátcem

daně,

zpřidané hodnoty' a pokud má

u

zdanitelných plnění přijaých

v souvislosti s financováním dané činnosti nárok na uplatnění odpočtu dallě z přidané hodnoý
v plné výši, krácený nebo v poměrné ýši, nemůžeuplatnit v závěrečném vyričtovánítuto výši
nároku na odpočet daně z přidané hodnotyjako uznatelný výdajlnáklad.
11. Příjemce je povinen hradit náklady, které uplatňuje zd,otace, pouze z bankovního účtupříjemce,
kteý je uveden v záhlaví smlouvy, popŕ. z peněŽní hotovosti převedené z tohoto bankovního účtu
do pokladny příjemce. Úhľada nákladů z jiného bankovního účtu,neŽ z (lčtu 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 ućet,ze kterého
byla úhrada nákladů uskuteěněna. Příjemce je povinen doloŽit převod peněžníchprostředků mezi
bankovními účty.

1.

Clánek V.
Kontľolníustanovení
Příslušnéorgány poskýovatele jsou opľávněny zejména v souladu se zákonem č. 32012001 Sb.,
o finančníkontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů (zźtkon o finančníkontrole),

ve znénípozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č).25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
a

dalšími platnými právními předpisy kontrolovat dodrŽení podmínek, za nichż byla dotace

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

Ż. Příjemce je povinen

v pľůběhutrvání smlouvy, i po skončení riěinnosti smlouvy, vytvářet podmínky
k pľovádění kontroly a umožnit kontľo|u čerpánía vyużitídotace. V této souvislosti je příjemce

povinen zejména umoŽnit kontrolnírn orgánům nahlédnout do úěetníevidence a záznamťl
o poskytované sluŽbě' v případě, Žeje povinen účetníevidenci vést' popř. vstupovat do souvisejících
prostoľ. Příjemce je povinen umožnit výkon kontro|y dle odst. 1 tohoto článku, poskytnout

potřebnou součinnost všem osobám oprávněným k pľovádění kontroly. Příjemce je povinen
předložit kontrolním orgánům poskýovatele kdykoliv na vyŹádání k nahlédnutí veškeľérjlčetní
záznamy vztahujíci se k účeludotace a předmětu smlouvy, umoŽnit kontľolu souvisejĺcích
skutečností(dále jen,,podklady") a strpět ipředloženíveškeých účetníchzáznamů, kteľénemají
přímý vztahk předmětu smlouvy (např. v případě nepřímých společných nákladů);v odůvodněných
případech umožnit kontrolním orgánům zajištění oľiginálních účetníchzáznamű, vč. podkladů.

3.

Příjemce je povinen na žádost poskytovatele písemně poskýnout doplňující infoľmace, případně
doložit dalšídokumenty' související s plněním účeluposky.tnuté dotace.

4.

Příjemce je v rámci výkonu kontrolní činnosti dle odst. l tohoto č|ánku povinen umožnit kontľolu
a předložit kontľolním oľgánům poskytovatele k nahlédnutí veškeréprůkaznéúčetnízáznamy
ýkajicí se daného úče|ua poskýnuté dotace.
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1.

Clánek VI.
Důsledky poľušenípovinností příjemce

V případě, že příjemce nesplní některou ze svých povinností stanovených v odst. 4,5,6,7 čl. IV.,
popř. poľušíjinou povinnost nepeněžitépovahy vyplývajícíz této smlouvy, nespočívající
však

v neoprávněném použití prostředků dle odst. 2 tohoto článku, považuje se totojednání za poľušení
rozpočtovékázněve smyslu ustanovení s 22 RPÚR. Příjemce je vtomto případě povinen provést
v souladu s ustanovením $ 22 RPÚR odvod za poľušeníľozpočtovékázně ve výši 5 % (slovy:
pět procent) poskytnudch finančníchprostředků, dle této smlouvy' do ľozpočtuposkytovatele.

Ż. V případě, že příjemce nepľokáŽe způsobem stanoveným

v čl. IV. odst. l' 3, 8 použitífinančních
pľostředků v souladu s čl. IV. odst. 2, popř. použije poskytnuté prostředky, případně jejich ěást,
k jinému účelu,neż je uvedeno v ělánku IV. odst. l této smlouvy, považujíse Ęrto pľostředky,
případně jejich část' za pľostředky neoprávněně použitéve smyslu ustanovení $ 22 RPUR. Příjemce
je vtomto případě povinen pľovéstv souladu sustanovením $ 2Ż RPÚR odvod zapoľušení
ľozpočtovékázně do ľozpočtu poskytovatele.

3.

Veškeréplatby v důsledku poľušenípovinností příjemce provede příjemce formou bezhotovostního
převodu na účetposkytovatele uvedený výše a opatří je vaľiabilním symbolem a specifickým
symbolem a písemně informuje poskýovatele o vrácení peněžníchprostředků na jeho účet.

cl. vIL

1.
2.

Ukončenísmlouvy
Smlouvu lze ukončit na ztlkladě písemnédohody smluvních stľan nebo výpovědí

Kterákoli smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí30 kalendářních dní a zaěíná běżet l. dnem následujícímpo dni doľučení
výpovědi dľuhésm|uvní stľaně. V případě pochybností se má za to, że výpověd' byla doľučena
5' Kalendářním dnem od jejího odeslání. Ve výpovědní lhůtě můžeposkytovatel zastavitposkýnutí
dotace.

1.

článek VIII.
Veřejná podpoľa
Příjemce bere na vědomí, že je mu poskyována podpora, a to v souladu s Nařízením Komise (ES)
č). 140112013 ze dne l8. pľosince 2013 o použitíčlánkůl07 a 108 Smlouvy o fungování Evľopské
unie na podporu de minimis, publikovaném u Úředním věstníku L č).35Żl2o13 na stľaně 1 (dále
jen,'Nařízení komise").

2.

Příjemce podpory prohlašuje, že v souladu s článkem 3 tohoto Nařízení kom.ise, obdrŽel
v předchozích 3 fiskálních letech od data účinnostitéto smlouvy podporu de minimis (podporu
ma|ého ľozsahu) včástce 1.479,04 EUR a celková výše podpoľy de minimis, kterou tak přijal'
nepřesáhne 200.000 EUR.

3.

Kuľz pľo přepočet částky do CZK je stanovený Evropskou centrální bankou zveřejňovaný

4.

na webových stránkách

ECB kę dni podpisu smlouvy.

Příjernce podpory dle této smlouvy se zavazuje vrátit poskýovateli bez zbytečného odkladu

poskytnutöu podporu včetně úrokůpodle Nařízeníkomise v případě, že se jeho pľohlášeníuvedené
v odstavci l tohoto článku pľokáŽe jako nepravdivé, ěipokud Komisę (ES) ľozhodne podle přímo
aplikovatelného právního předpisul bud'o vľácení podpoľy, pľozatímnímnavrácení podpory nebo
o pozastavení podpory.

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

Stľánka 4 z

5

čhnek IX.

1.

Závěreč.ná ustanovení
Na poskytnutí dotace není pľávní nárok. V případě dlouhodobých činnostínebo opakovaných akcí
nevzniká uzavřením smlouvy automatický náľok na poskytnutí dotace v následujících letech.

2.

Příjemce je povinen bezzbyteč,ného prodlení písemrrě infoľmovat administrující odboľ o jakékoliv
změně v údajíchuvedenýclr v této smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, kteľérnají
nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle této sm|ouvy.

3.

Pokud tato smlouva či zvláštní obecně závazný předpis nestanoví jinak, řídíse vztahy
dle této smlouvy příslušnými ustanoveními zákonů č. 50012004 Sb.' spľávní řád, ve znění
pozdějších předpisů a č. 89l20lŻ Sb., občanský ztlkoník, ve znění pozdějších předpisů.

4.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran s účinnostíode dne uveřejnělrí
v registru smluv a je vyhotovena Vę 4 stejnopisech, z nichž 1 obdľžípříjemce a 3 poskytovatel.

5.

V případě, že se některá ustanovení této smlouvy stanou neplatnými nebo neúčinnými, zůstává
platnost a úěinnosti ostatních ustanovení této smlouvy zachovźna. Smluvní stľany se zavazují
nahľadit takto neplatná nebo neúčinnáustanovení ustanoveními jejich povaze nejbližšími
s přihlédnutím k

vůli smluvních stran dle předmětu této smlouvy.

6.

o poskytnutí dotacę auzavŕení veřejnoprávní smlouvy rozhodlo v souladu s ustanovením $ 36 písm.
c) příp. d) zákona č,. 12912000 Sb.' o krajích (krajské zÍízeni),ve znění pozdějšíchpředpisů,
Zastupitelstvo Kaľlovaľskéhokraje usnesením č,.ZK412llŻl18 ze dne l3.l2.20l8.

7.

Smluvní strany se dohodly, Že uveřejnění sm|ouvy v registru smluv pľovede Kar|ovarský kľaj'
kontakt na doručeníoznámení o vkladu smluvní protistraně:
Kaľlovy Vary dne

2'/ 4? . ą"sĺ/

dne Zl-12-2018

pnlemce

Za správnost:
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