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VBŘEJNOPRÁVNÍ SVtLOUVA

O POSKYTNUTÍ

DOTACE ZROZPOČTU KARLOVARSKEHO KRAJE
(dále.ien,,slnlouva")

Smluvní strany:

Karlovarský kraj
Adresa sídla:
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
Identifikační číslo: 70891 l68

DIČ:

CZ]0891168

Zastouperrý:

Ing. Petrem Kulháltkem, lre_jtmanenr

- Dvory

Bankovní spojerrí:

Komerčníbanka, a.s.

čísloťrčtu

československá obchodní banka, a.s,
Česká spořiteIna, a.s.

čísloúčtu
čísloúětu
čísloúčtu

případně dalšíúčty:

PPF banka, a.s.
Datová

27 -5622800267
1

l0l00

97889578/0300

,761327210800

202299002416000

schrátrka:

siqbxt2
Adrninistrující odbor: odbor bezpečnosti a krizového řízerrí
(dále jen,.poskytovatel")
a

obec stanovice

sídla:
Stanovice 44,360
Identifikační číslo: 00254975
DIČ:
právní forma:
;;;

Aclresa

0l

Starrovice

Al icí kondelčíkovou,starostkou
Bankovní spo.iení: Kornerčníbanka, a.s.
E-rnail:
starosta@obecstatrovice.cz
Není plátce DPH a DPH je uznatelným výda.jern.
Zastoupená,.

čísloúčtu:

422134ll0l00

(dále .ien,,příj emce")

(společně.jako,.srn luvní strany")

článek I.
obecné tistanovení

1. V

souladu se zákony č. 12912000 Sb.,'o krajích (krajské zilzení),ve znění pozdějšíclr předpisů,
aé.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územníclr rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů
(dále také ,,RPÚR") a v souladu s Programem pro poskytoválrí dotací zrozpočtu Karlovarského
kraje na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičůobcí Karlovarského kraje (dále jen ,,dota,ční
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il:,9,d;,ffi'ÍJl|J,'§|ru|:'o'"U"

Přijernci clotaci na ťrčeltr,eclettý
v č|ánkLr II. srnlouv,

Výše dotace,
1.

j;ffij

l';our"

Poskytovatel poskytu|e pr'ijernci
dotaci

o clotaci

:ff,:;:l,iť*Í'p, ,:;;j;;;;i,ffiJ,l"ř",.J]"r.J:i11:'"+ilŤ#jJ.,,i,lůJ",}? #,"#
*ž,;;o}l,',nu,-,,,,
v registru
Ňo;;;',ťil,11'§T§ilili,TÍi;'v";

Údale o dotaci:
Dotace se poskyttlje v
kalerrdářním
Dotace se poskytrLje ve
výši:

řár"

"

roce:

"nlraliilro

stavu

2021
30 000 KČ

Glovy; tr'icet tisíc i.ol.un českých)
Dolace se poskylLrje lta
ťlčel:

l;,",lil,;|"T.;**l,"óTl;!_l]1:,u,: li::'ll,.',,"""?;"*"?"Tuf, prostředky požárttí
::rřlffi(sp".inh""
,ram) dle Žádosti Přijemce a povinné
příIohy
,aelu dotace.).

Pl'Íjernóe

k žádosti

Platba dotace bucle opatřelra
variabilnítn syntbolem :279t465066.

1'
2'

článek III.
Způsob poskytnutí dotace
Po,ukázátlajednorá::ově

d9 20 pra.covních dnťr od
uzavřertísmlouvy.
i,,!'ti,,-,'}fiJ§T''
plalba ,,;;;;,íi$:";#ť;,,i;"§ít#
J"i,,io*|,;ň;"i
lx*",".ilíŤ,Jí,Tfi.ll:i:,;'
Dotace je poskytována
fortnort zálollys povitlllostí
následného

Z ákla d n í p:lfi
1.

!Í6;*

říj e m c e

p

§",';'.T,l'r:Ti;j ff.'}JrTi': !",un:,]'

zaPlacettí Lrveclelréla

)

xiT

a,n""il"

flnančníhovypořádátlí.

prosll,edky nejpozději

a"ř;lTl'rl;:;:l[tjJ:;lffil,il:i,,

tlo3l. 12. 202l
př'íj";;l popr. datutn

Dotace,je neinvestiČního
cltarakteru a př(jemce je
povinen pottžít
jednotkY sboru clobro""l"ý;;
j.ivýhradrrě k úrčelu:
vybavení
s,"rJ"iir"r.ř,"ffi

;ňr,

"il;
.pr,i;emcem, ueffii prostr"edky
ťl*$ťfi:,iriďíin;:*lliŤ,ť:§;§§tlil],,1"".1x*$,1,$."}'/"'l,rpr"íohý
ve výŠiminimálně 20
ceká"ý;n
"Á

;;;"

vacích nákladů

,"

oncá

"rr""'r'"Jj"',1r]iJ:1.'o"'"otast

článet'V.

Ostatní povinnosti příjemce
1.

Př'il'ernce

je Povinen říclit se
VYhláŠenírn,,.|^11:]1|l, pro
.Í,":r;;;;r"ká.iouu..táni

a finanČnívYPořádání
dotace

přil,eIn

a

hodnocen

ř.;jJ;;;r."mu
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žáclostí,poskytnutí

uvecleného v čl. I odst.
l..

sclrválenýrni Radou Karlovarského kraje usnesením čísloRK 84102121 ze dne 1.2.2021,
zveřejněnými

)

rra úředrrí desce poskytovatele a touto smlouvou.

Příjemce je povinen použítposkytnuté finančníprostředky rnaximálně lrospodárným způsobem.
Příjemce je povinen použítposkytnuté finančníprostředky výhradně k ťrčeluuvedenénru v článku
II. smlouvy a v souladu se specifikací uvedenou dále v této smlouvě. Pokud příjemce v ránrci
poskytnu|ých dotačrríchprostředků realizuje více aktivit/opatření za dodrženíúčelusrnlouvy,

žádosti o dotaci a dotačníhoprogramu, nejedrrá se o porušenípodmínek poskytnutí dotace,
Příjernce tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo fozickýrn osobánr
(pokud nejde o úhrady spojené s reallzací účelu,na ktery byly poskytnuty). Dále příjemce tyto
prostředky nesmí použítna dary, pohoštění,mzdy pracovníků nebo furrkciorrářů příjenrce
či příjemce samotného, penále, úroky z úvěrů,nálrrady škod, pojistrré, pokuty, úhrady dluhu apod.
3.

Je-li příjemce veřejným zadavatelem nebo splní-|i příjemce definici zadavatele podle zákona
ě.13412016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je povinen
postupovat při výběru dodavatele podle tohoto zákona.

4.

Příjemce je povinen hradit výdaje, které uplatňuje z dotace, výIrradrrě z bankovního účtupříjemce,
popř. z peněžníhotovosti příjemce. Úhrada výdajů z jiného bankovního účtupříjemce je přípustná
pouze v případě doloženívlastnictví bankovního účtupříjemcern.

5.

Pokud příjemce vede účetnictvínebo daňovou evidenci, musí být úrčetníoperace souvise.jící
s poskytnutou dotací odděleně identifikovate|né od ostatrrích účetníchoperací v úěetrrictví
nebo daňové evidenci příjemce. To znamená, že účetníoperace související s dotací musí
být účtovárryodděleně ód ostatních aktivit příjemce (např. na zvláštnírn účetnírnstředisku).

6.

Dotace podléhá finančnímuvypořádání. Příjemce je povirrerr provést a předložit administrujícírnu

odboru prostřednictvím podatelny poskytol,atele závérečnéfinančnívypořádání

dotace

na předepsaném formuláři, které příjemce opatří svým podpisem, a to nejpozději do 31. 1.2022,
resp. do

dne ukončenísmlouvy v případě ěl. IX. (rozhodující je datum doručenífinarrčnílro

vypořádání dotace na podatelnu poskytovatele). Formulář finančnívypořádání dotaceje zveřejněn
na internetu poskytovatele v sekci Dotace lrttp://www.kr-karlovarsky.czldotace/Stlank}r/Prelrleddotace.aspx
7.

Příjemce je povinen společIrě s finančnímvypořádáním dotace předložit kopie veškerých dokladů
vztahujícíchse kposkytlruté dotaci. Kekaždému dokladu musí b;it přiložen doklad o jelro úhradě

(bankovrrí výpis čipokladní doklad). Doklad o úhradě zálohyldílčíplatby bez vyúčtovárrí
této zálohyldílěí platby nelze považovat za doklad k závěrečnémufinančnímrrvypořádání dotace
a za uznatelný výdaj,
8.

Spolu s finančnímvypořádáním dotace je příjemce povinen předložit administrujícírnu odboru:
a) průkaznou fotodokumentaci předmětu dotace;
b) doklad o zaúětování majetku do účetnictvíorganizace;
c) přílohy stanovené ve vzorll finančrrího vypořádání.

9.

Příjemce je povirrerr zajistit propagaci poskytovatele dotace, a to vhodným viditelnýln umístěnírn

loga poskytovatele. Publicita bude realizovátra v souladu s fonnami propagace zvolenýrni
příjemcem v bodě 6 formuláře žádosti o dotaci; povittnost publicity je splněna, pokud příjernce
úspěšně provede alespoň jednu zvoleflou fotmurpťopagace. V případě propagace prostředrrictvírn
webových stránek umístípříjemce na web aktivní odkaz na ww]_v-k!:&3_Ll_qLa§§_._c_Z

Propagaci poskytovatele je příjemce povinen doložit při závěrečrrém finarrěnírn vypořádání dotace

(např. audio/video záznam, fotografie, materiály). Příjemce odpovídá za správnost loga
poskytovatele, pokud je uvedeno na propagačních materiáleclr (pravidla pro užitíloga
Strárka3
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poSkytoVateleviz]y@,odkazKarlovarskýkraj-Poskytovánísymbolů
a záštit).
10.

Je-li Příjenice plátcem daně zpřidané hodnoty, a pokud má u zclanitelných plněrrí přijatých

v sot"tvislosti s financovárrínr daného projektu nárok na uplatnění odpočtu dailě zpřidané-hódnoty
v Plné výŠi,krácerrý rrebo v poměrné výši, nemťržeLrplatnit v závěrečnérnvyúčiovánítuto vý8i
nároku na odpočet daně z přidané hodnotyjako uznatelný výdajlnáklad.

článek VI.
Vrácení dotace, ohlašování změn
1.

)

NevYČerPané finanČníprostř'edky dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději do termínu
-odst.
PředloŽení závěrečnéhofinančnílrovypořádání dotace uvedeného v čl. V.
Ó, a to formou
bezhotovostrrího převodu Ita účetposkytovatele vedený u Komerčníbanky, a.s., pobočka Karlovy
Vary, Č.ÚČíu 27-562280026710100. Platba brrcle opatřena variabilIlírn symbolem uvedeným
v čl, II odst. 2.

Přijenrceje rovněŽ povinen vrátit poskytnuté finančníprostředky na úrčetuvedený v odst. l tohoto
Článku,.jestližeodpadne účel,na který je dotace poskytovárra, ato clo l5 pracovňích dnťr ode dtle.
kdY se Příjernce o této skutečnosti dozví. Platba bude opatřena variabilním syrnboletrr ltvedeIli,m
v čl. ll odst. 2.

3.

4.

Před vrácertínr nevyČerpaných flrrančrríchprostředkťr zpět na účetposkltovatele
.je příiemce
o této skLrtečnosti povitten infbrmovat adrrrinistrtrjící odbor prostředňict\,ím il.íza. které
je příloIrou formLrláře finančItívypořádání dotace.
Příjernce je povinerr průběžněinfonnovat poskytovatele o všech změnácll, které by rnohly
Při vYrnáhár^lí zadržených nebo tteoprávněně použitých prostředků clotace zlroršit jello poziói
věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky.
Př'Íjernce je zejména povinen ozrtámit poskytovateli do 20 pracovních dnťr ode dne. kdy došlo
k Lrdálosti, skutečnosti, které mají nebo mohou mitza následek změnu oprávněné osoby pií.le,rce.
změItu vlastIrického vztahu př,íjenice k věci, nariž se dotace poskytLrje, apod.

6.

V PříPadě, Že nastanott skutečrrosti uvedené v předchozínr odstavci, je příjemce povinen zajistit,

abY Práva a Povittnosti ze smlouvy přešly na nového vlastníka věci, na
nebo podat návrlr na Lrkončení smlouvy.

niž." clotace poskýtLrje,

Clánek VII.
kontrolní ustanovení
1.

PřísluŠnéorgány poskytovatele jsou oprávněny zejména v souladu se zákonem č. 32012001 Sb.,
ofinanČníkontrole ve veřejné správě ao zméně některých zákorrů (zákon o finančníkontrole),
veznění pozdějŠÍchpředpisŮ, v souladu se zákonem ě.25512012 Sb,, o kontrole (kontrolnířád),
ve znění pozdějŠÍclrpředpisŮ a dalšímiplatnými právními předpisy kontrolovat dodržení
Podmínek, za nichž byla dotace pos|ytnu|4, včetně podmínek vyplývajících ze smlouvy,
'
a příjemce je povinen tuto kontrolu strpět.
:

j

Příjemce je povinen r,ytvářet podmínky k provádění kontroly a umožnit kontrolu ěerpárrí avyužití
dotace. V této souvislostije příjemce povinen zejména umožnit kontrolním orgánům nahlédnout
do ÚČetníevidence a záznamů o poskytované službě, v případě, že je povin* úe"tni evidenci
vést, PoPř. vstupovat do souvisejících prostor. Př[jemce je povinen umožnit výkon kontroly
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osobárn oprávněrrým

souěinnost všem
dle odst. 1 tohoto ělánku, poskytnout potřebnou
kdykoliv
kontr.olnínr.orgánům poskytovatele
j"
k provádění korrtroly. Ěi,ij;;"
předmětu
9óy1.""",ni"alozit
a
dotace
vztahující,ě kúě"lu
na vyžádáttí knahlédrruii u"sř*e účetní"á)uu^y
a strPět i
(dále jón

PředloŽení

.r.ui"ono,ií
"podkladY")
smlouvy, umožnit kontrolu sou,visejícíct,,
případě
vziah ř.preánrctu smlouvy (rrapř, v
nemajňřil'
kteró
veškerych účetníclrzáznami,
orgánťrrn
pripua""1, umožnit kontrolnírn

nepřímých spolerny,ch" "ár.r"anl, u oanJáaleffi1,
účetníchzáznami vč, podkladů,
)"l,SlC,Ír origirrálnícň

doplriujícíinformace, případně
příjemce je povinen rra žádost poskytovarcle písemně poskytnout
plněním ÚČelu poskytnuté dotace'
doložit dalšídokurn""Ú, ,"*iJejícís

3.

Příjerncejevrámcivýkonukoltrolníčirrnostidleodst.ltohotočlánkupovinenumožnitkontrolr"t
záznamy
k nahlédnutí veškeré průkazné účetní
a předložit kontrolníirrr orgánům portytouui"|e
poskytrruté dotace,
Úkajici se daného úrčelua

4.

článek VIII,

Důsledky porušenípovinností příjemce
odst, 1, ěl, V,
svých povinností stanovených v č1,IV,
V případě, že příjemce nesplní některou ze
vyplývající
povalry
poiŇinou povinnost nepóněžité
odst. 5, 8,9, čl. Vl. od;i.l, 4,5,6,popr.
ělánku,
tohoto
dle odst, 2
u n"op.áunůne* pouiiti prostředků
z této smlouvy, nespoěívajícívšak
ilarnc ve,smyslu ustanovení §_22 RPUR,
považuje se toto;"anJni zaporušenírozpoětové
odvod za
v souladu s ushnóvením § 22 RPUR
poYln:l.prouer,
případě
je
tomto
v
Příjemce
(rl;;, přň.á"""o poskytnu|ých finančních ProstředkŮ,
porušenírozpoětové ť;# ;" l,ýsi s %

1.

ái" ieto smlouvy, do rozpočtu poskytovatele,

odst, l, 2, 3,
stanoveným v ěl, IV, odst, 2, v ěl, V,
V přípaclě, že příjemce neprokáže způsobem
prostředky, případně jejich část,
6, 7 použitífinančniJh'pi"r,r.at.r, popř.;"růii; n9!ry*"1.
případně jejich část,
,rnto'uue, pwuzu;i s"tyto prostředky,
tetó
v
j.'il;J"no
jinému
úěelu,
k
příjeince je v tomto případě
""ž
u" .*yju u,tunou"ni § 22 RpúR,
za prostředky neoprávněně použité
Řpúťodvod za porušení rozpoětové kázné
povinen provést n ,JuJu s ustanoven*' s"ái

2.

do rozpoětu poskytovatele,

3.

4.

Vpřípadě,žepříjemcenesplnín9kt9r9uzesvýchnov|nn9sjístanovenýchvčl.VI.odst.1,2
ustanovení
jednání ,u)uá,:z"Ái peněžních prostředků ve smyslu
této smlouvy, považuje se toto
22 RPUR
ustanovením
§
,
piipaaě Íouin"n^ri::::1;,,""uludu
§ 22 RPúR. PrijemČl;;
'","|" do rozpočtu posKytovalelo,
áOnoa za porušení rozpočtové kázně
provede příjemce formou
důsledku porušení povinností příjemce
pobočka karlovy
vedený u komerčníÚanky, a.s.'
postytovatóle
účet
na
převodu
bezhotovostního
informuje
uu,.iuuilním symbolem apísemně
Vary, č. úétu27_562280026710|00 " ;;;tii.;"
na jeho účet,
poriirouu*le o vrácení peněžrríchprostředků

veškeréplatby

v

čl rx.

Ukončení smlouvy
1.
1

šmluvních stran nebo výpovědí,
Smlouvu lze ukoněit nazák|adépisemné'dóhody

že tato
smlouvu písemně vypovědět z důvodu,
kterákoli smluvní strana je oprávrrěna tuto
a
ěiní l měsíc zaéiná
n"p.uuáiuý"ň noujn, Výpovědní lhůta
případě
smtouva byla uzavřena na-zákiaou
uypouodi' druhe smluvní straně, V
a*ue*i
oni
po
následujícím
dnem
l.
béžet
od jeiího odeslání,
z" vypove.ď ivru a*u6óna 5,pracovním dnem
pochybnost i ,"
^Í"Xá,*tZ" po,tyŇatel zastavit poskytnutí dotace,
lhůtě
ir"
"lrp*Caní
Stránka 5 z 7

3.

V případě ukončenísmlouvy dle výše uvedených
odstavců tohoto člálrku, je příjemce povinen
provést.fi.narrčnívypořádání poskýtnuté
dotace obdobně podle článku V. odst. 6
smlouvy,
a to ke dni ukončenísmlouvy.

článek X.
Veřejná podpora
1.

)

PodPora PoskYtnutá dle. smlouvy byla smluvními
stranami_ vyhodnocena jako opatření
nezakládající veřejnou
Podporu poál" ei. 107, odst. S.nŇ;; fungování evropské
unie (dříve
]
Čl'87 odst, 1 SrnlouvY o založéniEvropského.pot"o"n.iui,,'uáyzvšak
příjemce
qýslovně
bere
na vědomÍ, Že komPetentním orgánem
k posouzení ,tuoit"tno.ti poskytnuié
podpory
se sPoleČným trhem v PříPadě, že by se jednálo
Komise (ES) je oPrávněna
" ""r";".řiodpo.u, je'toliŘo Komise (ES).

uloŽit příjemci podpory navrácónívei";ne poapory,
spolu s příslušným
Úrokem, Příjemce PodPorY
Podpisem této smlouv y xniruiá',^ z" ivl . touto skutečností seznámen.

Při|emce PodPorY dle této smlouvy se zavl7j9
vrátit poskytovateli bez zbyteéneho odkladu
PoskYtnutou PodPoru
Úrokú
podle
Nařízení
komise'v případě, že se jelro prohlášení
v Předchozím odstavci,.vČetně
uvedené pr,oiáž" jako, nepra"ái"e,-ei pokud
Komise (ES) rozhodne
Podle Přílno aPlikovatelného právního před"pisu|
podpory, prozatímním navrácení
podpory nebo o pozastavení podpory.

Úil;;;ň;

Článek XI.
závěrečná ustanovení
1.

Přijemce je Povinen bez zb}'tečnóho prodlení
písemně informovat administrující odbor
o,jakékoliv změně v., ÚdalÍch uvedenýcll v této
srnloLrvě ohledně jeho osoby a o všeclt
okolnostech, které nrají nebo by moh|y,,,-,it
uliu na plnění,jei- pouinnortí podle sInlottv1,.

,,

Pokud smlouva ČizvláŠtníobecně závanlý pře,dpis
nestanoví jinak, ř.ídíse vztah1 dle snlloul.r
PříslLrŠnýrniustanoveními zákonů č. 500i2Ó04 Šu.,,p.áuri'r'a9,
u" znění pozděja,;i,' ;;#;;r;
a č. 89l20l2 Sb., občanský zákotlík, ve
n"tět"lí pozde;Éich pr.api.n

3.

srnlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních,
z nict1ž2 obdržíposkytovatel a

4.

5.

l

příjernce.

Smlouva nabývá Platnosti clrrern poclpisu smluvních
stran a účinnostidrtem zveř.e.jnění r,registru
smIuv dle zákona č, 34012015' SÚ., o zvláštnícr-,
poari,ir.ach účinrrostinei<teryctl stnIuv,
Lrveřejňování těchto smIuv a o registrtt
smluv (zákon
óiil; ;i;;;";.';;ipozdějších
PředPisŮ, Stnluvní stranY se doňodly, že uveřejnění" ,,niouuy
v registru stnluv provecle
PoskYtovate|, Kontakt na cloruČeníonlánlenío vk|adu smluvnírn
protistranárn je uveden v záhlaví
snrlouvY u Příjernce, PovaŽLrje-li
Přijernce_rozsalr uveřejnění v registrrr smlJv za nedostatečný,
ttPozorní lra tttto skuteČnost
Poskytovatele. Neproved.-ri porkyiovatel v přiIněřené lhťrtě nápravrr,
-je Přijernce oPrávněn v regisiru sinluv uveřejniis,rlo.',vu iLr,řpáz"aovaném
rozsahu.

V PříPadě, Že se některá ttstanovení smlouvy stanou
neplatnými nebo neťrčirlnými,zůstává
Platnost a ÚČinnosti ostatních ustatroveItí srnlouvy zac1,1ováná.Šlr-.'Iuuni
strany se zavazujínahraclit
takto neplatrrá
nebo neťrČinná ustanovení ustanovenínrijejich
povaze nejbližšírnis přilrléclnutírn

k vůli srnluvníclr stran clle předrnětu srnlóuvy.

l Nařízení Rady (ES)
č. 659/1999 ze dne 22. března l999, kterým se
stanoví prováděcí pravidla k článku 93
Smlouvy o ES
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z'/

poskytnutí dotace a uzavíeníveřejnoprávní smlouvy rozhodlo v souladu s ltstanovetrím
(krajské zYízeni), ve znění pozdějŠÍch
§ 3'6 písrn. c) příp. d) zákona é. 12912000 Sb., o krajích
ZK
197 106121 ze drre 28. 6. 2021
ó.
kraje
usnesením
pr"apir,l, Zastupitelstvo Karlovarského

6. o

.

Karlovy Vary

dne

..:. 5.. :.08:..

202J

lhrun-l>

c,l

(nrísto)

Za správnost:

Sírál"ka'7
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