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Smluvní strany:

Kaľlovarský kľaj
Sídlo:
Identifikaění číslo:
DIČ:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Císlo účtu:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Bankovní spojení:
Císlo účtu:
Bankovní spojení:
Císlo úětu:
Datová schránka:
Administrující odbor:
(dále jen,,posĘĺtovatel")

Evidenění ěíslo smlouvy: KK03564/20l 8

vEŘEJNoPRÁvľÍ sľĺLo UvA
o posĘrtnutí dotace zrozpoětu Karlovarského kraje

(dále jen,,smlouva")

Ztwođni 353/88, 360 0ó Karlovy Vary _ Dvory
70891 168
c270891168

 členem Rady Karlovaľského kraje
Komeľční 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

STATEK BoR ZEos, spol. s ľ.o.
Adresa sídla: Bor 98, 360 01 Karlovy vary
Identifikační číslo: 47714972
DIČ: CZA7714ł72
Právní forma: Spoleěnost s ruěením omezeným
Zastoupený: ' jednatelem
Registľace ve veřejném rejstříku: C 3095 vedená u Krajského soudu v Plzni
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo bankovního úětu: 
E-mail: 
Je plátce DPH.
(dále jen.příjemce")

(společně jako,,smluvní stľany")

článek I.
Obecné ustanovení

V souladu se zíkony č,. 1Ż912000 Sb., o kľajích (krajské zÍizení), ve znění pozdějších předpisů'
ač:.250/2000 Sb.' orozpočtoqých pravidlech rizemních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále
také ,,RPÚR"), ą v souladu s Programem pro poskytování dotací zrozpóětu ŕarJovarského kľaje
na sníŽení poětu ěerné zvěře na území karlovaľského kraje (dále jen ,,dotační progľam") poskýovatel
poskytuje příjemci dotaci na účel uvedený v článku II. této smlouvy a přijemce tuto dotaci přijímá.

čhnek II.
Výše dotace a její účel

PosĘrtovatel poskytuje příjemci vkalendářním roce 2018 dotaci z rozpoětu poskýovatele veqýši
250.000 Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc koľun českých) na snížení početních stavů prasete divokého
naűzęmi Karlovarského kraje (dále jen ,,ěinnost"). Výše dotace může bý snížena s ohledem na
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maximální přípustnou ýši podpory v režimu de minimis, a to dle aktuálního stavu v registru podpor de
minimis v den podpisu smlouvy.

čHneľ Iľ.
Způsob posĘtnutí dotace

Dotace bude příjemci poukázána jednortŁově do ó0 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy,
a to foľmou bezhotovostního převodu na bankovní úěet příjemce uvedený ýše v této smlouvě. Platba
bude opatřena vaľiabilním symbolem  dáúe jen (,,variabilní symbol) a speciťrclcým
symbolem (dále jen,,specifický symbol").

Clánek IV.
Záú|adní povinnosti p říj emce

1. Příjemce je povinen řídit se Pravidly pro příjem a hodnoceni żádostí, posĘrtnutí a finančního
vypořádání dotace zrozpoětu Karlovarského kraje progrcmu na snížení poětu černé zvěře na űzemi
karlovaľského kraje schválenými Radou Karlovarského kraje usnesením číslo RK 116102118 ze dne
0s.02.2018.

2. Příjemce se zavazuje poskytnutou dotací použít na náklady spojené s ěinnostmi v souvislosti
s lovem zvěŕe, se zuŽitkováním zvěřiny, nebo s veterináľním vyšetřením zvěře.

3. Příjemce je povinen použít posĘrtnuté peněžní prostředky maximálně hospodárným způsobem.
Příjemce je povinen použít posĘrtnuté peněžní prostředĘ ýhľadně k účelu uvedenému v ělánku
II. této smlouvy a v souladu se specifikací uvedenou v předchozím odstavci tohoto článku. Příjemce
týo prostředky nesmí poskýnout jiným právnicĘm nebo szickým osobám (pokud nejde o úhľady
spojené s realizací účelu, na kteý byly poskytnuty). Dále příjemce t5rto prostředky nesmí použít
na dary, pohoštění, mzdy pľacovníků nebo funkcionářů příjemce či příjemce samotného, penále,
úroĘ z úvěrů, náhrady škod, pojistné, pokuty, úhľady dluhu apod'

4. Pokud příjemce vede úěetnictví nebo daňovou evidenci musí bý účetní operace související
s posĘrtnutou dotací odděleně identifikovatelné od ostatních účetních opeľací v účetnictví nebo
daňové evidenci příjemce. To znamená, že účetní operace související s dotací musí bý účtovány
odděleně od ostatních aktivit příjemce (např. na zvláštním účetním středisku).

5. Příjemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem, že na projekt (akci) obdrŽel dotaci
od poskytovatele, a to na webových stránkách, pokud je mázÍizeny, na propagačních, informaěních
mateńálech, pokud je vydává k pľojektu, na pozvánkách, slovně prezentovat posĘrtovatele
v médiích a na tiskoých konferencích pořádaných u příležitosti pľojektu, oficiálně pozrat zástupce
posĘrtovatele na konání akce, distribuovat tiskové materiály posĘrtovatele mezi hosty apod.
Pří1"*"" je povinen obdobným způsobem prezentovat projekt Karlovaľského kraje ,,Żivy |ła1*,
a to viditelným umístěním loga pĄektu na pľopagaěních mateľiálech' dále viditelným umístěním
loga na pódiu (případně v ľámci videoprojekce) a při distribuci pľopagačních materiálů pľojektu
(logo a informace o projektu |zę ziskat na www.zivykľaj.cz). od podpisu smlouvy po đobu ľealizace
projektu umístí příjemce na weboqých stránkách' pokud je má zÍízeny, aktivní odkaz www.kr-
karlovarsĘ.cZawww.zivykraj.cz.Návrhzpůsobupropagacepředložípřijemceposkýovatelido l0
kalendářních dnů od podpisu smlouvy k odsouhlasení (současně si vyzvedne tiskové materiály
posĘltovatele k distribuci)' Propagaci poskýovatele je příjemce povinen doloŽit při závěrečném
finaněním vypořádání dotace (např. auđio/video záznam. fotografie, mateńály). Příjemce odpovídá
za správnost loga posĘrtovatele, pokud je uvedeno na propagačních materiálech (pravidla pro užití
loga poskytovatele viz www.kr-karlovarsĘ.cz, odkaz Karlovarský kraj _ PosĘrtování symbolů
a zźśtit) a loga projektu ,,Żivg lrrai" viz www.zivykľaj.cz zéllożka Touľism pľofessionals."

6. Příjemce je povinen průběžně informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly
při vymáháníza&ženýchnebo neoprávněně použiých prostředků dotace zhoršitjeho pozici věřitele
nebo dobytnost jeho pohledávky'
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7. Příjemce je zejména povinen oznámit poskýovateli do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy došlo
k události' skuteěnosti, které mají nebo mohou mít za následek přiiemcův zźn1k, transformaci,
sloučení ěi splynutí s jiným subjektem, zrušení právnické osoby s likvidací, zaháĄení insolveněního
Íízení, změnu statutĺáľního orgánu příjemce, změnu vlastnického vztahu příjemce nebo zřizovatele
k věci, naniž se dotace poskyuje, apod.

8. Přiiemce je povinen zajistit při přeměně právnické osoby, aby práva a povinnosti ze smlouvy přešly
na nástupnickou pľávnickou osobu nebo podat návrh na ukoněení smlouvy. V případě zľušení
právnické osoby s likvidací provede příjemce finanční vypořádání posĘrtnuté dotace ke dni
likvidace.

9. Je-li příjemce plátcem dané zpřidané hodnoty, a pokud má u zdanitelných plnění přijaĺých
v souvislosti s ťrnancováním dané ěinnosti nárok na uplatnění odpočtu dané zpřidané hodnoty
v plné ýši, krácený nebo v poměľné ýši, nemůže uplatnit v zĺ{věreěném vyr-lčtování tuto qŕši
nároku na odpočet daně z přidané hodnotyjako uznatelný výdaj/náklad.

10. Přfiemce je povinen hradit náklady, kteľé uplatňuje z dotace' pouze z bankovního účtu příjemce,
kteýje uveden v záh|avi smlouvy, popř. z peněžní hotovosti převedené z tohoto bankovního účtu
do pokladny příjemce. Úhľada nákladů z jiného bankovníhó účfu, než z účtu příjemce, kteý
je uveden v zźlhlavi smlouvy, je přípustná pouze v případě' kdy před uskutečněním úhrady nákladů
byly peněŽní pľostředĘ dotace čijejich část bezhotovostně převedeny na bankovní űěet, ze kterého
byla úhrada nákladů uskuteěněna. Příjemce je povinen doloŽit převod peněžních pľostředků mezi
bankovnímiúčý.

čHnekV.
Kontľolní ustanovení

1. Příslušné orgány posĘrtovatele jsou oprávněny zejména vsouladu se zákonem č.3201200l Sb.,
o finanění kontľole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů (zźkon o finanční kontrole),
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č,.25512012 Sb., o kontľole (kontľolní řád),
a dalšími platnými právními předpisy kontrolovat dodržení podmínek, za nichż byla dotace
posĘrtnuta, včetně podmínek vyplývajících ze smlouvy, a příjemce je povinen tuto kontľolu strpět.

2. Příjemce je povinen v pruběhu trvání smlouvy' i po skoněení účinnosti smlouvy, vytvářet podmínky
k provádění kontroly a umožnit kontľolu čeľpání a vyutiti dotace. V této souvislosti je příjemce
povinen zejméĺa umožnit kontrolním oľgánům nahlédnout do účetní evidence a ztunamtt
o poskytované službě, v případě, Žeje povinen účetní evidenci vést, popř. vstupovat do souvisejících
prostor. Příjemce je povinen umoŽnit qýkon kontroly dle odst. l tohoto článku, poskýnout
potřebnou součinnost všem osobám opľávněným k provádění kontľoly. Příjemce je povinen
předloŽit kontrolním orgánům poskýovatele kdykoliv na vyŹádální k nahlédnutí veškeľé účetní
záznamy vztahujici se k účelu dotace a předmětu smlouvy, umožnit kontrolu souvisejících
skutečností (dále jen ,'podklady") a strpět i předloŽení veškeých úěetních záznamű, které nemají
přímý vztahk předmětu smlouvy (např. v případě nepřímých společných nákladů); v odůvodněných
případech umožnit kontrolním orgánům zajištění originálních účetních zź'znamű, vě. podkladů'

3. Příjemce je povinen na žádost poskýovatele písemně poskýnout doplňující infoľmace, případně
doložit další dokumenĘl, související s plněním úěelu posĘrtnuté dotace.

4, Příjemce je v rámci qýkonu kontrolní činnosti dle odst. l tohoto ělánku povinen umožnit kontrolu
a předložit kontrolním oľgánům posĘrtovatele k nahlédnutí veškeľé prukazné riěetní záznamy
ýkající se daného účelu a poskytnuté dotace.

článeľ vl.
DůsledĘ porušení povinností příjemce

1. V případě, že příjemce nesplní některou ze sqých povinností stanovených v odst' 4,5,6,7 ěl. [V.'
popř. poruší jinou povinnost nepeněŽité povahy vyplývající z této smlouvy, nespočívající však
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v neoprávněném použití pľostředků dle odst. 2 tohoto článku, považuje se totojednání za porušení
ľozpočtové kázně ve smyslu ustanovení $ 22 RPÚR. Příjemce je v tomto případě povinen provést
v souladu s ustanovenim $ 22 RPUR odvod za poľušení rozpočtové kŁně ve výši 5 % (slovy:
pět procent) poskytnuých finančních pľostředků, dle této smlouvy, do ľozpoětu posĘrtovatele'

2. V případě, že příjemce neprokáže způsobem stanoveným v čl. IV' odst. 1' 3, 8 použití finančních
prostředků v souladu s čl. IV. odst. 2, popř. pouŽije posĘrtnuté pľostředĘ, případně jejich část,
k jinému účelu, než. je uvedeno v článku IV. odst. 1 této smlouvy, považují se t5rto prostředky,
případně jejich část, za pľostředky neoprávněně použité ve smyslu ustanovenj $ 22 RPÚR. Příjemce
je v tomto případě povinen pľovést v souladu s ustanovenim $ 2Ż RPUR odvod za porušení
rozpočtové kázně do ľozpoětu poskýovatele.

3. Veškeré platby v důsledku porušení povinností příjemce provede příjemce foľmou bezhotovostního
převodu na úěet posĘrtovatele uvedený qýše a opatří je variabilním symbolem a specificĘm
symbolem a písemně informuje posýovatele o vľácení peněžních pľostředků na jeho účet.

čl vrI.
Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody smluvníclr stran nebo ýpovědí

2. Kterákoli smluvní Stľana je opľávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 30 kalendářních dní a zaěínáběźet l. dnem následujícím po dni doľuěení
vypovědi druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, że qýpověď byla doruěena
5. Kalendářním dnem od jejího odeslání. Ve qýpovědní lhůtě můŽe posĘrtovatel zastavit posĘrtnutí
dotace.

3. V případě ukončení smlouvy dle ýše uvedených odstavců tohoto článku, je přiiemce povinen
provést finanění vypořádání posĘrtnuté dotace obdobně podle odst. 7 článku IV. této smlouvy,
a to ke dni tlkončení smlouvy.

čHnekVItr.
Veřejná podpora

1. Podpora poskýnutá dle této smlouvy byla smluvními stranami vyhodnocena jako opatření
nezakládajicí veřejnou podpoľu podle ěl. l07 odst' 1 Smlouvy o fungování evropské unie (dříve
ěl. 87 odst. l Smlouvy o zalożení Evropského společenství, když. však příjemce ýslovně bere
na vědomí, Že kompetentním oľgánem k posouzení slučitelnosti posĘrtnuté podpory se spoleěným
trhem v případě, źe by se jednalo o veřejnou podporu, je toliko Komise (ES). Komise (ES)
je oprávněna uložit příjemci podpory navrácení veřejné podpory, spolu s příslušným úrokem.
Příjemce podpory podpisem této smlouvy stvrzuje, Źeby| s touto skuteěností semámen.

2. Příjemce podpory dle této smlouvy se zavazuje vľátit posĘrtovateli bez zbyteěného odkladu
poskýnutou podporu věetně úroků podle Nařízení komise v případě, že se jeho pľohlášení
v předchozím odstavci uvedené prokáże jako nepravdivé, ěi pokud Komise (ES) rozhodne podle
přímo aplikovatelného pľávního předpisul buď o vľácení pođpory' pľozatímním navrácení podpory
nebo o pozastavení podpory.

' článek IX.
Zńvéĺeóná ustanovení

1. Na posĘrtnutí dotace není právní náľok. V případě dlouhodobých činností nebo opakovaných akcí
nevzniká uzavřením smlouvy automatický nárok na poskýnutí dotace v následujících letech.

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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Ż. Příjemce je povinen bezzbyteěného pľodlení písemně informovat administrující odbor o jakékoliv
změně v údajích uvedených 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 zźxazný předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy
dletétosmlouvy příslušnými ustanoveními zákonů ě. 500lŻ004 Sb., správni Íád, ve znění
pozdějších předpisů a č,. 89l20l2 Sb., občansĘ zákonik, ve znění pozdějších předpisů.

4. Tato smlouvanabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran s účinností ode dne uveřejnění
vregistrusmluvajevyhotovenave4stejnopisech,znichż l obdľžípříjemcea3poskýovatel.

5. V případě, Že se někteľá ustanovení této smlouvy stanou neplatnými nebo neúčinnými, zůstává
platnost a úěinnosti ostatních ustanovení této smlouvy zachována. Smluvní stľany se zavazují
nahľadit takto neplatná nebo neúčinná ustanovení ustanoveními jejich povaze nejbližšími
s přihlédnutím k vůli smluvních stľan dle předmětu této smlouvy.

6. o posĘrtnutí dotace auzavŕeni veřejnoprávní smlouvy rozhodlo v souladu s ustanovením $ 36 písm.
c) příp. d) źkona č. 129lŻ000 Sb., o krajích (krajské zŕizení), ve zněni pozdějších předpisů,
Zastupitelstvo Kaľlovarského kľaje usnesením č,. ZK 4l3ll2ll8 ze dne l3.12.2018.

7, Smluvní strany se dohodly, Že uveřejnění smlouvy vregistru smluv provede KarlovarsĘ kraj,
kontakt na doruěení oznámení o vkladu snlluvní pľotistraně:

Za správnost:

2a -n-nfi.. dneKarlovyVarydne 2'ĺ 1?. 'L01?
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