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v p Ř E JN o p R Á v x i ."ůŤ6ff|}TlouvY:
o POSKYTNUTÍ DOTACE ZRoZPoČru ranroÝanšrBHo KRAJE

I<K02546/202I

(dále jen,,smlouva.o)

Smluvní stfany:

Karlovarský kraj

Adresa sídla:
Identifikaění ěíslo:

Závodni 353/88, 360 06 Karlovy Vary
70891 168

DIČ:

CZ70891168
fs.Vit Hromádko, člen Rady Karlovarského kraje
Ceská spořitelrra, a.s.

Zastoupený:
Bankovní spojení:

Císlo úětu:

Datová schránka:

Administrující odbor:

- Dvory

777126210800

siqbxt2
odbor regionálního rozvoje

(dále j en,,poskytovatel'')
a

obec stanovice

Adresa sídla:
Identifikaění číslo:

é.p. 44, 36001 Stanovice

forma:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
čísloúětu:
E-mail:

Alice Kondelč íková, starostka
Komerčníbanka, a.s.

DIČ:
právní

254975

obec, městská část hlavního města prahv

422734110100
starosta@obecstanovice.cz

Není plátce DPH a DPH je uznatelnýmvýdajem,
(dále jen,,příjemce")

(společně jako,,smluvní strany'')

čHnekl.

1.

obecné ustanovení
V,.s9u_l1dlr
zátonY
é.
12912000
Sb.,
o krajích (krajské ňízeni), ve znéni pozdějších předpisů,
9e
aě,250/2000 Sb., orozPoětových pravidlech územnich rozpoěÚ, ve znéniporaŮ.isictr
předpisů
(dále také ,,RPÚR'.) a v-souladu
pro poslgrtování dotací zroz§oétuŘartovarsteno
kraje Program obnovY venkova 'i.og.urn".
(dálelen ,,doiačni program") poskytovatei po.tytu.;" příjemci
dotaci na účeluvedený v článku II. smlóuvy a příjemce třto aoíaói pri3ima.

čtánek II.
1.

2.

poslgrtovatel poskytuje
u mt.noaioím roce, ve výši
ana.úěel podle údajů,uvedených vqdstavci]j.,tolroio eírintu. Výše dotace
můžeb;ft snížena
s ohledem na maximální.přípustnou výši podpory v režimu
de minimis a to dle aktuálního stavu
v registru podpor de minimis v den podpisu smlouvy.

.;Ín".i"rT#?ffi'"ilŤ§Ů*T,".1.

ÚOaie o dotaci:

Dotace se poskytuje v kalendářním roce:

2021

263 529,00Kě
čes§ých)
(slovy: dvě stě šedesát ďi tisíc pět set dvacet devět korun
Podprogram
Dotace se poskytuje na účel:

Dotace se poskytuje ve

ýši:

hřbitovní zdill.etapa

Platba dotace bude opatřena variabilním symbolem:

l

Rekonstrukce

219069409l

článek III.

Způsob poskytnutí dotace
1.

,

1.

1

Dotace bude příjemci poukázána jednorázově do 20 pracovních dnŮ od uzavření smlourY,
a to formou bezhotovostního převodu na bankovní úěet příjemce uvedený v záh|avi smlouvy.
Platba bude opatřena variabilním symbolem uvedeným v odstavci 2, é|,I smlouvy.
Dotace je poskytována formou zálohy s povinností následnélro finaněního vypořádánÍ.

članex IV.
Zák|adní povi n nosti p říj em ce
Příjemce je povinen vyčerpat poskytnuté finančníprostředky nejpozději do31. 12.202I, do
tohoto data musí b;ýt ukončena také věcná realizace. Vyčerpáním se rozumí datum odepsání
finančních prostředků ziétu příjemce, popř. datum zaplaceni uvedené na daňovém dokladu
v případě hotovostních plateb.
Dotace je investičníhocharakteru. Akce bude rcalízována minimálně v rozsahu:
a) Rekonstrukce hřbitovni zdi'70 m

Pokud budou skuteěné náklady nižšínež souhrn předpokládaných nákladů, je příjemce povinen vrátit

poskytovateli takové finančníprostředky zdotace, které přesáhnou ěástku odpovídající50 %
ikuteěny"h nákladů v příslušnémkalendářním roce a to způsobem a v termínu stanoveném v odst. 1
článku VI.

1.

článekV.
, Ostatní povinnosti příjemce

Příjemce je povinen řídit se Vyhlášením a pravidly pro příjem a hodnoceni žádostÍ, poskytnutí
afinanění vypořádání dotace zrozpoětu Karlovarského kraje programu uvedeného v odst, 1 ě1. I.

smlouvy schválenými Radou Karlovarského kraje usnesením ěíslo RK 84l02l2l ze dne
01. 02,202I, zveřejněnými na úřední desce poskytovatele a touto smlouvou,

.,

Příjemce je povinen použit poskytnuté finanění prostředky maximálně hospodárným zpŮsobem.
Příjemce je povinen použit poskytnuté ťrnančníprostředky výhradně k úěelu uvedenému v odst. 2
článku II. smlouvy a v souladu se specifikací uvedenou dále v této smlouvě. Pokud příjemce
v rámci poskytnu|ých dotaěních prostředků realizuje více aktiviťopatření za dodrŽení ÚČelu
smlouvyj žád-osti Ó dotaci a dota8ního programu, nejedná se o porušení podmínek poskytnutí
dotace. Příjemce §rto prostřed§ nesmí poskytnout jiným právnickým nebo ffzickým osobám
(pokudnejde o úhrady spojené srea|izaci úěelu, na kteqý byly poskytnuty), Dále příjemce ffto
prostřed§ nesmí použítna dary, pohoštění,mzdy pracovníkůnebo funkcionářů příjemce
či pří3e-.e samotného, poštovné abalné, penále, úroky zúvěrů,náhrady škod, pojistné, pokuty,
úhrady dluhu apod.

3.

Je-li příjemce veřejným zadavatelem nebo splní-li příjemce definici zadavatele podle zákona
é,1341201,6 Sb., o zadáváni veřejných zakázsk, ve znění pozdějších předpisŮ, je povinen
postupovat při výběru dodavatele podle tohoto zákona.

Příjemce je povinen hradit výdaje, které uplatňuje z dotace, výhradně z bankovního úětu příjemce,
popř. z peněžníhotovosti příjemce, Uhrada ýdajů z jiného bankovního úětu příjemce je přípustná
pouze v případě doloženívlastnictví bankovního účtupříjemcem.
5.

Pokud příjemce vede účetnictvínebo daňovou evidenci, musí b}t účetníoperace související
s poskytnutou dotací odděleně identifikovatelné od ostatních účetníchoperací v účetnictví
nebo daňové evidenci příjemce, To znamená, že úéetníoperace související s dotací musí
být účtoványodděleně od ostatních aktivit příjemce (např. na zvláštnim účetnímstředisku),

6.

Dotace podléhá finančnímuvypořádání, Příjemce je povinen provést a předložit administrujícímu

odboru prostřednictvím podatelny poslgrtovatele závéreěnéfinančnívypořádání dotace
na předepsaném formuláři, které příjemce opatří sým podpisem, a to nejpozději do 10. 01.2022,
resp. do dne ukončenísmlouvy v případě ěl. IX. smlouvy (rozhodující je datum doruěení
finančního q,pořádání dotace na podatelnu poskytovatele). Formulář finančnívypořádání dotace
zveřejněn na internetu poskytovatele v sekci Dotace http://www.kr-

je

karlovarsk}r, czldotace/Stranky/Prehled-dotace.
1

aspx.

Příjemce je povinen společně s ťtnančnímvypořádáním dotace předložit kopie veškeqých dokladů
vztahujícíchse k poskytnuté dotaci. Ke každémudokladu musí blit přiložen doklad o jeho úhradě
(bankovní výpis ěi pokladní doklad). Doklad o úhradě zálohyldílěí platby bez vyúětování
této zálohyldílčíplatby nelze považovat za doklad k závěrečnémufinaněnímu vypořádání dotace

azauznatelný výdaj,
Spolu s finaněním vypořádáním dotace je příjemce povinen předložit administrujícímu odboru
veškeré přílohy stanovené ve vzoru finaněního vypořádání,
9.

Příjemce je povinen zajistit propagaci poslgrtovatele dotace, a to vhodným viditelným umístěním

loga poskytovatele. Publicita bude realizována

v

souladu

s formami

propagace zvolenými

příjemcem v bodě 6 formuláře žádosti o dotaci; povinnost publicity je splněna, pokud příjemce
úspěšně provede alespoňjednu zvolenou fonnu propagace. V případě propagace prostřednictvím
weboých stránek umístípříjemce na web aktivní odkaz na www,kr-karlovarsky.cz,
Propagaci poskytovatele je,příjemce povinen doložit při závěreěném finančnímvypořádání dotace
(např. audio/video záznam, fotografie, materiály). Příjemce odpovídá za správnost loga

poskytovatele, pokud je uvedeno na propagaěních materiálech (pravidla pro užitíloga
poslqrtovatele viz www.kr-karlovarsk},,cz, odkaz Karlovarský kraj - Poskytování symbolů
a záštiť).

10. Je-li příjemce plátcem dané zpřidané hodnoty, a pokud má l zdanitelných plnění přijatých
v souvislosti s financováním daného projektu nárok na uplatnění odpoětu dané zpřidané hodnoty
v plné ýši, krácený nebo v poměrné qýši, nemůžeuplatnit v závěrečnémvyúětování tuto výši
nároku na odpočet dané zpřidané hodnotyjako uznatelný vydajlnáklad,

1.

článek VI.
Vrácení dotace, ohlašování změn
Nevyěerpané finanění prostředky dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději do termínu
předložení závěreěného finaněního vypořádáni dotace uvedeného v odst. 6 ěl. V, smlouvy, a to
formou bezhotovostního převodu na účletposl,grtovatele uvedený v záhlaví smlouvy. Platba bude
opaťena variabilním symbolem uvedeným v odst. 2 éLfi smlouvy.

2,

Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finančníprosťedky na účetuvedený v záh|aví
smlouvy, jestliže odpadne úěel, na který je dotace pos§tována, a to do 10 pracovních dnů
ode dne, kdy se příjemce o této skuteěnosti dozvi, Platba bude opatřena variabilním symbolem
uvedeným v odst. 2 ě|.I smlouvy.

3.

Před vrácením nevyěerpaných finaněních prostředků zpět na účetposlg,tovatele je příjemce
o této skutečnosti povinen informovat administrující odbor prostřednictvim aviza, které je
přílohou formuláře finanění vypořádání dotace.

Příjemce je povinen průběžněinformovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly
při vymáhání zadržených nebo neoprávněně použi!ých prosďedků dotace zhoršit jeho pozici
věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky,
Příjemce je zejména povinen oznámit poskytovateli do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo
k události, skutečnosti, které mají nebo mohou mit za následek změnu oprávněné osoby příjemce,
změnu vlastnického vztahu příjemce k věci, naniž se dotace poskytuje, apod,

V případě, že nastanou skuteěnosti uvedené v předchozím odstavci, je příjemce povirren zajistit,
abypráva a povinnosti ze smlouvy přešly na nového vlastníka věci, na niž se dotace poskytuje,
nebo podat návrh na ukončenísmlouvy.

článek VII.
kontrolní ustanovení

1.

Příslušnéorgány poslcytovatele jsou oprávněny zejména v souladu se zákonem ě. 320/2001 Sb.,
o finančníkontrole ve veřejné správě a o změně někteqfch zákonů (zákon o finančníkontrole),
ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
ve znénípozdějších předpisů a dalšímiplatnými právními předpisy kontrolovat dodržení
podmínek, za nichž byla dotace poskytnuta, věetně podmínek vyplývajících ze smlouvy,
a příjemce je povinen tuto kontrolu strpět.

)

Příjemce je povinen vytvářet podmínky k provádění kontroly a umožnit kontrolu ěerpaní avyužiti
dotace, V této souvislosti je příjemce povinen zejména umožnit kontrolním orgánům nahlédnout
do úěetníevidence a záznamů o poskytované službě, v případě, že je povinen úěetníevidenci
vést, popř. vstupovat do souvisejícíchprostor. Příjemce je povinen umožnit výkon kontroly dle
odst. 1 tohoto ělánku, poskytnout potřebnou součinnost všem osobám oprávněným k provádění
kontroly, Příjemce je povinen předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv na vyžádáni
k nahlédnutíveškeréúčetnízáznamy vztahujícíse k účeludotace a předmětu smlouvy, umožnit
kontrolu souvisejících skuteěností (dále jen ,,podklady") a strpět i předložení veškerych úěetních
záznamů, které nemají přímý ýňahk předmětu smlouvy (např. v případě nepřímých společných
nákladů); v odůvodněných případech umožnit kontrolním orgánům zajištěníoriginálních úěetních
záznamů vě. podkladů.

3.

Příjemce je povinen na žádost poslrytovatele písemně poskytnout doplňujícíinformace, případně
doložit dalšídokumenty, související s plněním úěelu poskytnuté dotace.

4.

Příjemce je v rámci qýkonu kontrolní činnosti dle odst. l tohoto článku povinen umožnit kontrolu
a předložit kontrolním orgánům poskytovatele k nahlédnutí veškeré průkazné úěetní záznamy
tykajici se daného úěelu a poskytnuté dotace.

čHnek VIII.

1.

Důsledky porušenípovinností příjemce
V případě, že příjemce nesplní některou ze sqých povinností stanovených v odst. 1 čl. IV., odst. 5,
8, 9 ě1. V, odst. 3, 4, 5,6 ě1. VI. smlouvy, popř, porušíjinou povinnost nepeněžitépovahy
vyplývajícíz této smlouvy, nespočívajícívšak v.neopťávněném použitíprostředků dle odst. 2
tohoto ělánku, považuje se toto jednání za porušenírozpočtovékázné ve smyslu ustanovení § 22
RPÚR. Příjemci je v iomto případě povinen provést v iouladu s ustanovenim § 22 RPÚR odvod
za porušení rozpoětové kázné ve výši 5 % (slol!: pět procent) poskytnut}ch finaněních
prostředků, dle této smlouvy, do rozpoětu poslgrtovatele.

4

2 él,-N ,, v odst, I,2,3, 6,7 éL,
V případě, že příjemce neprokáže znůs9!9m stanoveným v odst.
jejich
popr. pouZi3e poslqrtnuté prosťedkY, PříPadně

,

V

smlouvy použitíťrnanŮních p.o.tř.dků,
póuuZuií setyto pro,středkY, PříPadně jejich
ěást, kjinému úěelu, než jeuvedeno v této'smjouue,
22 RPUR. Příjemce je v tomto
éást, zaprostředky neoprávněně použitéve smyslu Yr?l":::lJ
odvod zaporušení rozpoětové
případě povinen provést vsouladu sustanovením § 22 npún
kázné do rozpočtu poslqrtovatele.
stanovených v odst, 1, 2 čl, VI,
V případě, že příjemce nesplní některou ze sqich povinností
ve smyslu
prostředků
peněžních
této smlouvy, považuje se toto jednání za zadrleni
":Plo::*
sustanovenim
§ 22 RPUR
případě povinen piovést u"ouludu
u,o-ťo
§;;"iir,í*]'p!íň;l.

3.

óavoa za porušení rozfoětové kazié do rozpočtu poslgrtovatele.

příjemce formou
důsledku porušení povinností příjemce provede
uvóaónY v záh|avi smlouvy a opatří
bezhotovostního převodu na úěet poslcytovatele
informuje poslgrtovatele
je variabilnim ,y*uolá uvedeným u óa.t. z č1. II. smlouvy a písemně

veškeréplatby

4.

t

v

vrácpní peněžních prostředků najeho úěet,

čl rx.

Ukončení smlouvy

stran nebo qýpovědÍ,
Smlouvu lze ukončit nazákladépísemné dohody smluvních

1.

písemně vypovědět z důvodu, že tato
kterákoli smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu
Výpovědní lhůta ěiní 1 měsíc a zaéiná
smlouva byla uzavře na na" zákiadě nepraváivých údajů.
druhé smluvní straně' V PříPadě
béžetL or.,n ,ari"au:iÁ po dni doruŮeni výpovodi^
dnem od jejího odeslání,
pochybností se má-rrii, z" výpověď byla doručána S.pracovním
dotace.
ve úpovcdnílhůtě můžeposlgrtovatel zastavitposkytnutí
ělánku, je příjemce povinen
V případě ukoněení smlouvy dle výše uvedených odstlvců tohoto
posýnuté dotace obdobně podle odst, 6 ělánku V, smlouvy,
provést finanění
a to ke dni

wiáraaeii

ukoněení smlouvy.

čHnet< X.
Veřejná podpora

1.

vyhodnocena, jako opatření
Podpora poskytnutá dle smlouvy byla smluvními. stranami
o fungování evropské unie (dříve č1,
nezakládqicí verejnou fodporu podie ěl. 107 odst. 1 Smlouvy
když však příjemce qislovně bere
87 odst. 1 Smlouvy á ,ůoz"ii Eu.oprteno spoleěenství)',
slučitelnosti poskytnuté PodPory se sPoleČným
na vědomí, z. toáp"t"ntni. o.gan". t porouróní
je toiiko Komise (ES), Komise (ES)
trhem v případě, že by se jedna1o o u'.únou podpgru.,
spolu s příslušným úrokem,
je oprávněna uložit příjemci podpory naviácení'veiejné podpory,
příjernce poopo.[|oáfir"- teio smlouvy stvrzuje, žebyl s touto skuteěností semámen,

2,Příjemcepodporydletétosmlouvysezavazujevrátitposkytovatelibezzbytečnéhoodkladu
v případě, že se jeho prohlášení
pos§tnutou podporu věetně úroků.podle Naiízení komise
jako. nepravdivé, ěi pokud Komise (ES) rozhodne
v předchozí. ooitu*i uvedené proii"
o vrácení podpory, prozatímním navrácení
podle přímo aplikovatelného právního fr"apirr' bud
podpory nebo o pozastavení podpory,

1

kter,ým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93
Nařízení Rady (ES) ě. 65911999 ze dne 22, bŤezna 1999,

Smlouvy o ES

5

KAR[-O\í.l.i-*rr"h,
(3) Krajsltý úřad
závérečná ustanovení
1.

je povinen bez zby.tečného prodlení písemně informovat administrující odbor
ojakékoliv změně v údajích uvedených vtéto smlouvě ohledně jeho osoby a o všech
Příjemce

okolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinnosti podle smlouly.

)

Pokud smlouva či zvláštní obecně závazný předpis nestanovi jinak, řídíse vztahy dle srnlouvy
příslušnými ustanoveními zákonů é. 50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
a é, 8912012 Sb,, občanský zákoník, ve znění pozdějšíchpředpisů.

3.

Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, znichž 3 obdržíposkytovatel a 1 příjemce.

4.

Smlouva nabývá platnosti a úěinnosti dnem podpisu smluvních stran,

V případě, že se některá ustanovení smlouvy stanou neplatnými nebo neúčinnými, zůstává
platnost a účinnostiostatních ustanovení smlouvy zachována, Smluvní strany se zavazují nahradit

takto neplatná nebo neúčinnáustanovení ustanoveními jejich povaze nejbližšímis přihlédnutírn
k vůli smluvníclr stran dle předmětu smlour,y.

6.

O poskytnutí dotace a lzavíeníveřejnoprávní smlouvy rozhodlo v souladu s ustanovením § 36
písm. c) příp. d) zákonaé.12912000 Sb., o krajích (krajské zíizeni),ve znéni pozdějších předpisů,
Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č.ZK16510512l zedne24,05.202l,
an"
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Alice Kondelčíková,starostka
(příjemce)

člen Rady Karlovarského kraje

Za správnost:

Bc. Romana Špindlerová, DiS.
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