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Evidenční číslosmlouvy:

VEŘE JNO PRÁVNÍ SiVtL OUVA

O POSKYTNUTÍ

DOTACE ZROZPOČTU KARLOVARŠKBHO KRAJE
(dále jen,,smlouva'.)

Smluvní strany:

Karlovarský kraj

Adresa

sídla:

Závodní 353/88, 360 06 Karloly Vary _ Dvory

Identifikačníčíslo:70891168

DIč:

CZ7O8}1168

Zastoupený:

Ing. JosefJanů, člen rady Karlovarského kraje

Bankovní spojení:
Ceská spořitelna, a, s.
číslo
777126210800

účtu

Datová schránka: siqbxt2
Administrující odbor: odbor regionálního rozvoje
(dále jen,,poskytovatel")
a

obec stanovice
Adresa sídla:
Identifikaění ěíslo:
DIČ:
právní forma:
Zastoupený:
Bankovní spojení:

čísloúčtu:
E-mail:

Není plátce DPH

Stanovice 44,360 01 Stanovice
00254975
obec

Alice Kondelčíková,starostka
Komerčníbanka, a, s.
4227341l0100

starosta@obecstanovice.cz

(dále jen,,příjemce")
(spoleěně jako,,smluvní strany.')

čtánek t.

1.

V

souladu se zákony ě. I2g/2000rfl::'il""rTi:ilffli, zíízeni),veznění pozdějších
předpisů,
aě,25012000 Sb:.^o rozPočtových pravidlech územních rozpočÚ, ve znéni po"oě3sictr'predpisů
(dále také ,,RPÚR") a vsouladu . Ě.og.urn.* pro poskytoúní dotací
zrozpoětuKarlovarského
kraje Program obnovy venkova (dálelen ,,doiačni program") poskytovatei poskytuje
příjemci
dotaci na úěel uvedený v ělánku II. smlouvy a příjemci třo dotaói pri;ima.

článek Il.

1,

Výše dotace, její účela údaje o dotaci
Poslgrtovatel PoskYtuje příjemci dotaci Ž rczpoétu póskytovatele v kalendářním
roce, ve výši
a na ÚČel Podle ÚdajŮ uvedených v odstavci 2. tohoio článku.
Výše dotace můžebýt snížěna

s ohledem na maximální přípustnou

podpory v režimu de minimis a to dle aktuálního stavu

"ýš1
v registru podpor de minimis v den podpizu
smlouvy.

2.

ÚOale o dotaci:

roce:

Dotace se poskyfuje v kalendářním
2020
Dotace se poskytuje ve
250.000
(Slovy: Dvě stě padesát tisíc korun ěeských)
Dotace se poskyťuje na ÚČel: Podprogram 1 - Rekonstrukce

výši:

symbolem:

Platba dotace bude opatřena variďbilním

Kč

hřbitovní zdi

2090694173

čHnek III.

1.

Dotace o,o"
|I!:T.:,_ .|2,ká:á?:r;ry;;§J:Jit3'x',:.","ích dnů od uzavření smlouvy,
a to formou beáotovostního
Převodu na bankovní úěet přiemce uvederr}
platba

bude opatřena variabilním symbolem uvedeným v odstavci
2.

2,

ěl.L

rryJ" u" .n1touvě.

Dotace je PoskYtovrána formou zálohy s povinností následného
finančníhovypořádání.

čtánek tV.

1.

n""il:Tfi""

Příjemce je povinen řídit se ?Í§ť,;'fi'T,j§Í
žádosti,poslqrtnutí a finanční
vYPořádání dotace zrozPoětuKarlovarsÉ|o t u:. programu
uvedeného v odst. 1 ěl. I schválenými
Radou Karlovarského kraje usnesením ěislo nK"ts ssnup
ze dne 20. t2.2019, zveŤejněnými na

i

úřední desce poskytovatele a touto smlouvou.

2,

Příjemce je Povinen Pou,i:.it p"9kytnotjjnančníprostředky
maximálně hospodrárným způsobem.
je Povinen PouŽÍt poslgrtnuté finančníprostřed§"výhradně
k účeluuvedenému v ělánku
IL smlouvY a v souladu se specifikací uvedenou date
v tétoimiouvc. prteÁce Úo prostředky nesmí
PoskYtnout jiným Právnickým nebo Slzickým osobám (pokud nejde Ó ,nhraav
spojené s realizací
ÚČelu, na kteqý bYlY PoskYtnuty). Dáie příjemce
tyto p.o.tredky nesmí použítná dary,pohoštění,
mzdY PracovníkŮ nebo funkcionrffi příjemóe ěi príjemce
saÁotného, penále, iroky zúvěrů, nálvady
pojistré,
P_říjemce

škod-

3,

4'

5,

poku$, uhrady dl,;hu apod.

Příjemce je Povinen realizovat finančnívýdaje nejpozději
do
ukončena také věcná realizace.

3l.

12,2020,do tohoto data musí být

Pokud Příjemce vede úěetnictví nebo daňovou evidenci
musí blit účetníoperace související
s PoskYtnutou dotací odděleně identifikovatelné
od ostatních úo"tni.h opi.u"i v účetnictví
nebo daňové evidenci Příjemce. To znamen á, že
úěetníoperace související s dotací musí
b/t ÚětovánY odděleně od ostatních aktivit příjeÁce (""př
;; zvláštním úěetníristředisku).
Dotace je investičníhocharakteru. Akce bude rcalizovánaminimálně

a)

rekonshukce hřbitovní zdi60 m

v rozsahu:

Pokud budou skuteČnénáklady nižšínež s_ouhrn předpokládaných
nákladů, je příjemce povinen
vrátit Poslrytovateli tako.vé finanČníprostředky , dota"á,kbré
přesáhnou oastňu odpovídajíc 50%
skuteČných nákladŮ v Příslušnémkaiendářním .o..
u to
10 tohoto článku.
"l,iror., a v termínu stanoveném v odst.

í

6'

Dotace Podléhá finanČnímu vYPořádání, PiÚemce je povinen
provést a předložit administrujícímu

odboru Prosťednictvím.podatelny porťytouut.le závěreěné
finaněni vyp,ořádáni dotace
podpisem, a to nejpozději do 10. 1. 2021,
luY(rozhoáující' je datom aoiueeni finančního
vri
vYPořádání
na PředePsaném formuláři, které příjemce,opatřr_
resP, do dne ukoněení smlouvy v případě er.

dotace na Podatelnu poŠkytovatele). Formulář finánčni
vypořádánidotaceje přílohou

vyhláŠenídotačníhoprogramu a

je

zveřejněn

na internetu poskytovatele

http //www. kr-karlovarsky. czldotace/Strank},/Prehled-dotace. aspx.

v

sekci Dotace

:

Příjemce je povinen spoleěně s finaněním vypořádáním dotace předložit kopie veškených dokladů
vztahujících se k poskytnuté dotaci. Ke každému dokladu musí blýt přiložen doklad o jeho úhradě
(bankovní výpis či pokladní doklad), Doklady, zejména faktury tj. účetza provedenou práci
nebo zboží,které bylo dodáno, musejí b;ýt označeny identifikací dotace (il<rácenýmnázvem dotace
apod.). Doklad o úhradě zálohyldíléíplatby bez vyúčtovénitéto
zálohyldíIéíplatby nelze považovat
za doklad k závěrečnému finaněnímu vypořádání dotace azauznatelný ýdaj.

Spolu s finančnímvypořádáním dotace je příjemce povinen předložit administrujícímuodboru
vyhodnocení použitíposkytnuté dotace s popisem realizace a zhodnocenímrcalizovaných aktivit,
9.

Příjemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem, že na projekt (akci) obdržel dotaci
od poskytovatele, a to na weboých stránkách, pokud je mázřízeny,na propagačních, informaěních
materiálech, pokud je vydává kprojektu, na pozvánkách, slovně prezentovat poskytovatele
v médiícha na tiskových konferencích pořádaných u příležitosti projektu, oficiálně pozvatzástupce
poskytovatele na konání akce, distribuovat tiskové materiály poskytovatele mezi hosty apod.

Příj emce j e povinen obdobným způsobem prezentovat proj ekt Karlovarského kraj e ,,Živy l<rai" , a to
viditelným umístěním loga projektu na propagačníchmateriálech, dále viditelným umístěním loga
na pódiu (případně v rámci videoprojekce) a při dishibuci propagaěních materiálů projektu (logo a
informace o projektu |ze získat na www.zivyhaj.cz). Od podpisu smlouvy po dobu realizace
projektu umístípříjemce na webových stránkách, pokud je má zřizeny, aktivní odkaz www.kr_
karlovarsky,cz. Propagaci poskytovatele je příjemce povinen doložit při závěreěném finančním

vypořádání dotace (např. audio/video záznam, fotografie, materiály). Příjemce odpovídá za
sPrávnost loga poskytovatele, pokud je uvedeno na propagačníchmateriálech (pravidla pro užití
loga poskytovatele viz www.kr-karlovarsky.cz, odkaz Karlovarský k aj - Poskytování symbolů
azáštit) a loga projektu ,,Živykra1* viz www.zivykraj,cz záložkaTÓurism professionals."
10. NevyČerpané finanění prostředky dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději do termínu předložení
závěreěného finančníhovypoŤádánidotace uvedeného v ě1, IV. odst. 6, a to formou bezhotovostního

Břevsdrr na úěat pa§kJtoyaJele rrvedený výše. Platba brrdE opaťalln vadabilrr,íql_ §yniatatn_
uvedeným v odst. 2 č1. il.

11. Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finančníprostředky na účetposkytovatele uvedený
výŠe,jestliže odpadne úěel, na kteý je dotace poslgrtována, ato do l0 pracovních dnů odedne,

kdy se příjemce o této skuteěnosti dozví. Platba bude opatřena variabilním symbolem uvedeným
v odst. 2 él.L

12. Před vrácením nevyčerpaných finaněních prostředků zpět na účetposkytovatele je příjemce
o této skutečnosti povinen informovat administrující odbor prostřednictvím avíza, které je přílohou
formuláře finančnílypořád,áni dotace.

je povinen průběžněinformovat poskytovatele o všech zménách, které by mohly
při vymáhánízadrženýchnebo neoprávněně použi!ých prostředků dotace zhoršitjeho pozici věřitele
nebo dobYnost jeho pohledávky.

13. Příjemce

14. Příjemce je zejména povinen oznámit poskytovateli do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo
k události, skutečnosti, které mají nebo mohou mít zanásledek změnu oprávněné osoby příjemce,
změnu vlastnického vztabu příjemce k věci, naniž se dotace poslgrtuje, apod.

15. V případě, že nastanou skutečnosti uvedené v předchozím odstavci, je příjemce povinen zajistit,
aby práva a povinnosti ze smlouvy přešly na nového vlastníka věci, na niž se dotace poskytuje
nebo podat návrh na ukoněení smlouvy,

16,

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

ě, 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,ie zn€nipozdějších předpisů, je
|ouin"n postupovat
při qýběru dodavatele podle tohoto zákona.

t7, Je-li Příjemce Plátcem

dané zpřidané
.hodnoty, a pokud má u zdanrtelných plnění přijatých
v souvislosti s financováním daného projektu
nárok na uplatnění odpoětu dině zpriaane'nóonoty
v Plné výŠi,krácený nebo v poměrné výši, nemůžeuptatnit
v závěrečném vyúčtovánítuto v}ši
nároku na odpoěet danézpřidané hodnotyjako uznatelný výdaj/nák|ad.

18, Přfiemce je Povinen hradit výdaje, které uplatňuje z dotace,
výhradně z bankovního účtupříjemce,
PoPř, z PeněŽní hotovosti příjemce. Úhrada výd;jů z jiného bánkovního úětu příjemce je přípustná
pouze v případě doloženívlastnictví bankovního úětu příjemcem.
čtánet<

1.

v.

kontrolní ustanovení

PřísluŠnéorgány poskytovatele jsou oprávněny zejména v souladu
se zákonem ě. 320/2001 Sb.,
o finanění kontrole ve veřejné správě a o zm8ně ňUn".1i.l,
zákonů (zákon o finančníkontrole),
ve znění PozdějŠÍchPředPisŮ, a v souladu se zákonem ě.-25512012
Sb., o kontrole (kontrolní řád),
ve zné,níPozdějŠÍch PředPisŮ a dalšímiplatnými právními předpisy
kontrolovat dodržení podmínek,
zanichŽbYla dotace PoskYtnuta, věetně podmínók vyptYva.licióh ze smlouvy,
a příjemce je povinen
tuto kontrolu strpět.

je Povinen

v PrŮběhu trvání smlouvy, i po skončeníúčinnostismlouvy,
vytvářet
PodmínkY k Provádění kontroly a umožnit kontrólu ěórpání a využiti dotace. V této souvislosti je
Příjemce Povinen zejménaumoŽnit kontrolním orgánům nahlédnout do účetníevidence azáznamů
Příj_emce

o PoskYtované sluŽbě, v
PříPadě, že je poviněn účetníevidenci vést, popř. vstupovat do
souvisejícíchProstor. Příjemce je povinerrumožnit v}kon kontroly
dle odst. l tohoto článku,
poskfinout potřebnou součinnost všem osobá. oprauněnlim k provádění
kontroly. Příjemce je
Povinen PředloŽit kontrolním orgánům poskytovatÓle kdyťoliv iavyžádáníknahlédnutíveškeré
ÚČetní záznamY vztahující se k účeludoiace a předmětu smlouvy,
umožnit kontrolu souvisejících
skuteČností(dále jen ,,Podklady'o) a strpět i přeiložení veškeqých
účetníchzáznamů,které nemají
r,říTíyďah, k předmětu smlouvy (napr, v případě nepřímýsh spQleěnýóh nákladů);
v.odŮv.odněných Případech umožnit kontrolním o.Bínů*zajilt8ni
oiiginahich noátnictr záznamů

vč. podkladů,

Příjemce je Povinen naŽádost poskytovatele písemně poslgrtnout
doplňujícíinformace, případně
doložit dalšídokumenty, související s plněním účeluposkytnuté dotace.
4.

Příjemce je v rámci výkonu kontrolní činnosti dle odst.

1

tohoto článku povinen umožnit kontrolu

a PředloŽit kontrolním orgánŮm poskytovatele k nahlédnutí veškeré průkazné
úěetnízáznamy
ťýkajícíse daného úěelu a poskytnuté dotace.

čtánek VI.
1.

v

případě, že příjemce ,.ilfil"*tť.l#::"li,,p"ffi:l,H:§,Ťi,'ffiných
v odst. 3, 4,8, g, 12, 13,
14, 15, 18 Čl, IV,, PoPř. Porušíjinou povinnost ne,peněžité povahy
vyplyvajicí táto .mlou,.y,
nesPoČÍvajícívŠakv neoprávněném použitíprostředků dle odst.
"
z tórroió erŇu, považuje
se toto
jednání za Porušení rozpoětové káiné ve smyslu ustanovení
prrjJ-".':"
v tomto
§ 2'
PříPadě Povinen Provést v souladu s ustanovenl m § 22RPÚR ojvod za porušení"rozpoetove kazno
ve výŠi5 % (slovY: Pět Procent) poskytnut}ch finaňčníchprostředků,
ote teto .*r"u"v, á" rozpočfu

Ňúi.

poskytovatele.

)

V PříPadě, Že Příjemce neprokáŮe zpŮsobem stanoveným v ěl. IV. odst. 1, 2,
5, 6,7, 16 použití
finanČníchProstředkŮ v souladu s ei. ry. odst. 2, popř. použije poskytnutá
p.o.tr"oty, případně
jejich Část, kjinému účelu,než je uvedeno v'článku tv. oost.
1

tét; smloufr, považují

se tyto prosťedky, případně
ieiich část, za prostředkv
22 RPÚR

§

odvod za

3'

nesPlní

2.

ve smyslu

ze

11

lu;k;;

š en

Ju3ř"ffÍl1!:,;:§[ťi:,'"řT,.f#:-",.::rstípřfiemce

Poskytovatele o vrácění

t,

t

ustanovení
Porušení.Ňt""átizne dorozpočfu ;"],::rá:"ěně.použité
, u.tunou.ni, zi iřď
s
*;*;§ilsouladu

sqých poviln9sli stanovených
ť!"Y:' se toto jedn
'ŤlP1":
v čl. rv. odst. l0,
ĚtryiHrpi'"PovaŽuje
ání za,uaé"nrř."czrr"r,
zrni;Ůř.
p."rffiiiĚl:myslu ustanovení
za oru
; ;T; ;J"" *li
í ;§fiff Jffi!"ťJ?#""HJ
* s z Rp ún ;;; ;
p

4'

PjíL*i";:;;i#; případě povinen

pilirí.Ů"ť*ffffi;:]§je

§

l

z

pr9y:9e přúemce formou
bezhotovostního
a pisemnc informuje

variabilní;

;ň;b,

čt. vrr.
Smlouvu lze ukončit
nazákladěor.",l,f;fi:l;Tfňí,"h

Kterákoli .r1]1i
je oprávněna futo smlouvu
|tlunu
VýPovědní lhŮ?
r

jil1

stran nebo výpovědí.

,ir:TF

bez udánídůvodu.
'cj"
^'áei"a.aezil. #il"á:,lo*_,";i, pó iri á".re""i výpovědi
druhé
j;;lriÍ*iJ*-?j;lffi.#:;:Í",řfjffi
vypovědět

:T]:,1iliTffiŤ*+:*

3'

i,T;#:covnímdnem
uvedených

odstavců tohoto člránku, je
přfiemce
ŮjJéifti:t"frrTlffi i|".;"
1-'usnYtnuté dotace obdobně
atokeaniutone"niilň;.
Ňi;;#'}"uňuu

rV,

1.

povinen
smlouvy,

čHnek WII.
Pl!ryora o",hn1:,1
Io.1Y or,,
veřejnou PodPoru podle
:]:,T

.IilťÍ,,i,ŤlÍťÍÍi,
opatření. ne7ak|ádající
l Smlouvy o rurnoui1,o1:o"1ujuko
"t
Smlouvy o Žao,zéniŮ;;;ř;#ilolečenství,
torz ;suť11;111rtj 9."6i}," er, gz oJ.i'l'
čl. roi oári

il*:*::Yilfi",,:-fflT"i,im:i,,5,t.;9*,ii,;'&',i,',t.1:,1óil§ik.:."*h"1xi.;Í

2,

-,;íl,*ru;'*"*tlÍ*l*1i";;t}"nJm,,ilfi3;;,;,B*ff Htrff iiiitffi
Přijemce oodooor1l_1:
téjo

1m|ouv

y se

fi'.ffi #,L'" rllry:, ;řT.1 Jll|il,

z.avazuje vrátit poslqftovate

řfll§*fi
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il
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p

li
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článek IX.
1.

2.

Na PoskYtnutí dotace
není právní
nevzniká uzavřením
"fÍř:fil,!^#i"áiliH"rých činnostíneboopakovaných akcí
''tou'y uutá,n"ri"r,T;a;"k
v následujících letech.

ňffifi;řTotu""

.';rffi

rn"'rTó:f i',1",::,ffi ífJii1:"rp;;ř*fr
jakékoliv
:ffff
nebo bY mohlY mít
il"jadministrujícíodboro
o všech
vliv na plncnijeho
řJ"i""".,,

;,ť'XX6":§3ar

podle smlou-r.r

"ř;il;;h,

řt..e n'u:i

{Es) Č' 659/1999 ze dne 22, března
1999, kterýmse stanovi
prováděcí pravidla
k článku 93
5

^

Ťó]

3.

Pokud smlouva či zvláštní obecně závazný předpis nestanoví jinak, řídíse vztalry dle smlouvy
příslušnými ustanoveními zákonů é. 50012004 Sb., správní řád, ve zněni pozdéjšíchpředpisů
aě.8912012 Sb., oběanský zákoník, ve znění pozdějšíchpředpisů.

4.

Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních,

5.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

6.

Smlouva nabýváúčinnosti dnem podpisu smluvních stran.'

7.

V případě, že se některá ustanovení smlouvy stanou neplatnými nebo neúčinnými,zůstává platnost

znichž3 obdrži poskytovatel a l příjemce.

a účinrrostiostatních ustanovení smlouvy zachována. Smluvní strany se zavazuji nahradit takto
neplatná nebo neúčinnáustanovení ustanoveními jejich povaze nejbližšímis přihlédnutím k vůli
smluvních stran dle předmětu smlouvy.

8.

O poskýnutí dotace auzavřeniveřejnoprávní smlouvy rozhodlo v souladu s ustanovením § 36 písm.

c) příp. d) zákona é. 12912000 Sb., o krajích (krajské ziizeni), ve znénípozdějšíchpředpisů,

Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením é. ZK 1,6U06120 ze dne 15. 06.2020.

Karlovy Vary
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