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Smluvní strany:

Karlovarský kraj
Adresa sídla:
Identifikaění ěíslo:
DIČ:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
případně dalšíúěty:

Datová schránka:

Administrující odbor:

Závoďní353188,360 06 Karlovy Vary
70891 168

CZ7089l168
.
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Komerčníbanka, a.s.
Československá obchodní banka, a,s,
Česká spořitelna, a.s.
PPF Banka
siqbxt2
odtor bezpeěnosti a krizového řízení

11l

čísloúčtu:
ěíslo účtu:
čísloúětu:
čísloúrčtu:

z7 -562280026,7l0l00
1 97889578/0300
761327210800
202299002416000

(dále j en,,poskytovatel")

a

obec stanovice
Adresa

sídla:

Stanoviccl 44,36a

0l

Stanovice

Identifikaěníčíslo:00254975
DIČ:
právní forma:

Zastoupená:

;;""

Alicí Kondelčíkovou,starostkou

Registrace ve veřejném rejstříku: --Baňkovní spojení: Komerční banka, a,s,
starosta@obecstanovice,cz
E-ma il:
Není plátce DPH a DPH je uznatelným výdajem,

čísloúčtu:

422,7341l01.00

(dále jen ,,příjemce")

(společně jako ,,smluvní strany")

čHnet< I.
obecné ustanovení
1.

Vsouladusezákonyé'12912000Sb.'ot.".ir"t'(krajskézÍízeni),veznění'pozdějšíchpředpisů,
rozpoětů, ve znění PozdějŠÍch PředPisŮ
aé.25012000 Sb., r""p*,"rrych právidlec"h územnlch
" u n rourudu . Ě.ogramem pro poskytovaní dotací zrozpoétu Karlovarského

ta7,ái"lJ"*",í*i

obcí Karlovarského kraje (dále jen "dotační
kraje na podporu jednotek sboru dobrořolnýcn rru.iÉ,i
uvedený v článku lL smlouvy a příjemce
program.,) poskytovatĚi|orr.ýtu;" příjerhciáotáci na,úěel
tuto dotaci přijímá.

1.

čtánek lI.
Výše dotace, její účela údaje,o dotaci
póskyovatele v kalerrdářním roce, ve výši
Poskytovatel poskytuje příjemci dotaci z'rozpoétu
j.
tot oio eianku. Výše dotace můžebýt srrížena
a na účelpodle údajůuieáeny,cn v odstavci

s ohledem na maximální přípustnou

..gi*ru podpor de minimis v den podpisu smlouvy,

u

2.

Stavu
výši podpory v režimu de rninimis a to dle aktuálního

Úaa3e o dotaci:

Dotáce se poskytuje v kalendářním roce:
Dotace se poskytuje ve výši:
(slovy čtyřicetpěttisíckorunčeských)
Dotace se poskytuje na úěel:
novýrni přenosnými zásahovými prostředky

2020
45 000,00

Kč

dotaění podprogram 9

:

spoluúčast
příjemce

-

vybavení JSDH obce

specifikace účeludotace
motorová íetézovápila

1

ks

plovoucí motorové čerpadlo 1 ks

symbolem: 2091465081,
Platba dotace bude opatřena variabilním

čHnek III,

Způsob poskytnutí dotace
smlouvy,
jednorázouc ao 15 pracovních dnů od uzavření
platba
Dotace bude příjemci poukázána
smlouvě,
v
úěet piíjemce uvedený výše
bunkonní
na
převodu
a to formou bezhotovostního
il,
ilil "p"'ř;na variabiiním symbolem uvedeným v odstavci 2, ěl,
povinností následného finančníhovypořádání,
Dotace je poskytována formou zá|ohy s

1.

1

článekIV,

Zál<|adní povin nosti příj em ce
L ňodno."n ž6ďosti, poskytnutí a firianění
p.;
Příjemce je povinen řídit se Pravidly
1 čl, I schválenými
áionurrtůrro kraje programu uvedeného v odst,
vypořádání dotace
jen ,,pravidlď,)
(dále
12.20Ig
"
zňg ,e dne 20.
Radou Karlovarského kraje usnesením eiri"
smlouvou,
na úřední dósce poskytovatele a touto

1.

_ň,"

i

;řii;
ill:lr

"u"r.lnenY-i

2.

hospodárným způsobem,
příjemce je povinen použít po9kvtnuté_finanění prostředky maximálně
v ělánku
finaiůni pio,tr"or,ývýhradně k úěelu uvedenému
příjemce je povinen i"ržíŇúnuté
nesmí
dile v této smiouvě, příjemce §rto prostředky
II. smlouvy a v soulaáu se specifikacr y:o."*i
srealizaci
$o5u9 nejde ó úhrady spojené
poskytnout jiným p.á""i.ťv.
pohoštění,
ry"i"_1v*
"r"ta*
dary,
na
použít
""ry příj;;;Úo prostředky ňesmí
úěelu, na který byly poskytnuty) oá|9
p"nál", úroky z úvěrů, náhrady
mzdy pracovníkůneb'o funt"lonárn přij.#;iříi;J;,umotného,
Skoó pojistné, pokuty, úhrady dluhu apod,

3.

Příjemcejepovinenvyěerpatposkytnutéfinančníprostředkynejpozdějido31.12.2020.

4'

Pokud příjemce vede účetnictvínebo.juno_u::.*:Ť"::_:i:t'*"li:T'

'."§i3-r[fifri"oJ,""11

:"o"o.!"'#'

iff;?"iJi:""ÍŮ'3,1l,T,lffi::

§??ůilil;

5.

*ffiř

j":1:;"",;;Hffi1
io#,rř*"žti"*^:,*r:*:"^::",*l,.3fiii"",,
musí
'i"";}*;l,;lz","#:?^fr;;i
ne",ni

.,t 3ri"*"'"rcr"iiprri"áce

(např. nu

"p::r_,,*,?,y::"#1;^1";Tí
ÚČetním středisku)'
"uláštnÍn'

ji
výhradně k ÚČelu Pořízení
je neinvestičního charakteru a příjemce je povinen použít pily a 1 ks plovoucího
_ 1 ks motororié ietězová
nových přenosných zásahových prostreoĚri
v souladu
Jobrovolných hasiěů zíízenoupříjemcem,
motorovélro čerpadla pro jednotku ,uo*
ve qýši
obce
p".r.vt,"ir dotaóe je vázáno na spoluúčast
s dotačnímprogramem a pravidly.

Dotace

minimálně 20

"/.;;úvých pořiz-ovacích nákladů

na výše uvedený úěel,
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6.

Dotace podléhá finaněnímu vypořádání, Příjemce je povinen provést a předložit administrujícímu

odboru prostřednictvím podatelny poskytovatele závěrečnéfinanění vypořádání dotace
na předepsaném formuláři, které příjemce opatří sqým podpisem, a to nejpozději do 3l. 1.202l,
resp, do dne ukončenísmlouvy v případě čl, VIl. (rozhodujícíje datum doručenífinančního
vypořádání ,dotace na podate|nu poskytovatele). Formulář finančnívypořádání dotace je pří|ohou
vyhlášení dotaěního programu nebo informací o individuálních dotacích aje zveřejněn na internetu
poskytovatele v sekci Dotace http://www.kr-karlovarsky.czldotace/Strarrky/Prehled-dotace.aspx.

7.

Příjemce je povinen společně s finančnímvypořádáním dotace předložit kopie veškerých dokladů
vztahujících se k poskytnuté dotaci. Ke každému dokladu musí být přiložen doklad o jeho úhradě
(bankovní výpis či pokladní doklad). Doklady, zejména faktury tj. účetza provedenou práci
nebo zboží,které bylo dodátro, musejí být oznaéeny identifikací dotace (zkráceným názvem dotace
apod.). Doklad o úhradě zálohyldílěí platby bez vyúčtovánítétozálohyldíléíplatby nelze považovat
za doklad k závěrečnému finančnímuvypořádání dotace azauznatelný výdaj.

8.

Spolu

9.

s finančnímvypořádáním dotace je příjemce povinen předložit administrujícímu odboru
vyhodnocení použitíposkytnuté dotace s popisem realizace a zhodnocením realizovaných aktivit.

Příjemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem, že na projekt (akci) obdržel dotaci
od poskytovatele,ato nawebových stránkách, pokud je mázíízeny, na propagačních, informačních
materiálech, pokud je vydává k projektu, na pozvánkách, slovně prezentovat poskytovatele
v médiícha na tiskových konferencích pořádaných u příležitosti projektu, oficiálně pozvat zástupce

poskytovatele na konání akce, distribuovat tiskové materiály poskytovatele mezi hosty apod.
Od podpisu smlouvy po dobu realizace projektu umístípříjemce na webových stránkách,
pokud je má zíízeny, aktivní odkaz www.kr-karlovarsky.cz. Propagaci poskytovatele je příjemce
povinen doložit píi závérečnémfinančnímvypořádání dotace (např. audio/video záznam, fotografie,
materiály). Příjemce odpovídá za správnost loga poskytovatele, pokud je uvedeno na propagačních
materiálech (pravidia pro užitíloga poskytovatele viz www.kr-karlovarsky.cz, odkaz Karlovarský
kraj - Poskytování symbolů a záštit).
10. Nevyěerpané finančníprostředky dotaceje příjemce povinen vrátit nejpozději do termínu předložení

závěrečného finančníhovypořádání dotace uvedeného v čl. IV. odst. 6, a to formou
bezhotovostního převodu na účetposkytovatele vedený u Komerčníbanky, a.s., pobočka Karlovy
Vary, č. iětu27-562280026]l0l00. Platba bude opatřena variabilním symbolem uvedeným v odst.
2 ěl.L

je rovněž povinen vrátit

poskytnuté finančníprostředky na účetuvedený v odst. 10
jestliže
tohoto článku,
odpadne účel,na kteqý je dotace poskytována, a to do 15 pracovních dnů
ode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti dozví, Platba bude opatřena variabilním symbolem
uvedeným v odst.2ěl.L

11. Příjemce

12. Před vrácením nevyěerpanýclr finančních prostředků zpét na účetposkytovatele je příjemce
o této skutečnosti povinen informovat administrující odbor prostřednictvítn aviza, které je přílohou
formuláře fi nančnívypořádání dotace,
13.

Příjemce je povinen průběžněinformovat poskytovatele o všech změnách, které by molrly
při vymáhání zadržených nebo neoprávněně použi!ých prostředků dotace zhoršit jeho pozici
věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky_

14. Příjernce je zejména povinen oznámit poskytovateli do 20 pracovníclr drrů ode dIre, kdy došlo
k události, skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek změnu oprávněné osoby příjernce,
změnu vlastnického vztahu příjemce k věci, na niž se dotace poskytuje, apod.
15. V případě, že nastanou skuteěnosti 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 ukončenísmlouvy.
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16, Je-li Příjemce veřejným zadavatelem nebo splní-li přfiemce definici
zadavatele podle zákona
ě, 13412016 Sb., o zadávání veřejných
znénípozdějšíchpř"dpi.ů, j" ňvinen postupovat
.zakázek,ve
při výběru dodavatele podle tohoto zákona.

17, Je-li Příjemce P_látcem daně zpřidané hodnoty, a pokud má u zdanitelných
plnění přija!ých
v souvislosti s financováním daného projektu nárok na uplatnění odpočtu
diné zpriaane'nóanoty
v Plné výŠi,krácený nebo v poměrné výši, nemůžeuplátnit v závéreéném
vyúltovánítuto výši
nároku na odpočet dané z přidané hodnotyjako uznatelný výdajlnáklad.
18, Příjemce je Povinen hradit výdaje, které uplatňuje z dotace, výhradně z
bankovního účtupřijemce,
popř. z peněžní hotovosti příjemce. Úhrada vliaálri z jiného bánkovního
účtupřijemce je přípustná
pouze v případě doloženívlastnictví bankovního úětu příjemcem.

1,

2,

čtánek V.
kontrolní ustanovení

PřísluŠnéorgány poskytovatele jsou oprávněny zejménav souladu se zákonem
ě.32012001 Sb.,
o finančníkontrole ve veřejné správě a, o změně ňctte"li"t zákonů (zákon
o finančníkontrole),
ve znéni PozdějŠÍchPředPisŮ, a v souladu se zákonem č.25512012 Sb., o kontrole
(kontrol nířád)i,
ve zněni PozdějŠÍch PředPisŮ a dalšímiplatnými právními předpisy kontiolovat
dodržení poomine[,
zanichžbyla dotace poskytnuta, včetně podmínek vyplliva;icióh Že 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 čerpánía využitídotace. V této souvisiosti je
Příjemce Povinen zejménaumoŽnit kontrolním orgánům nahlédňout do úěetníevidence azáznamů
Příj,emce

o PoskYtované

sluŽbě, v PříPadě, že je pouin"n účetníevidenci vést, popř. vstupovat

do souvisejících Prostor. Příjemce je povinen umožnit výkon kontroly dle odst.
1 tohoto článku,
PoskYtnout Potřebnou souČinnost všem osobám oprrávněným k próvádění kontroly. příjemcó
je Povinen Před|oŽit kontrolním orgánům poskytovatele kdykóliv
navyžádáník nahlédnutí veškeré
ÚČetní záznamY vztahujicí se k Účelu dotace a předmětu smlouvy, umožnit
kontrolu souvisejících
skuteČností(dále jen ,,Podklady") a strpět i předložení veškeqýcň účetních
záznamtl,které n"emají

Přímý vztah k Předmětu smlouvy (např. v případě nepřímých spoleěných nákladů);
v odŮvodněných případech. umožnit kontrolním o.gániirn zajištění oilginatních
účetníchzáznamů
vč. podkladů.

3,
4,

Příjemce je Povinen na Žádost poskytovatele písemně poskytnout doplňující
informace, případně
doložit dalšídokumenty, související s plněním úěelu poskytnuté dotace.
Příjemce je v rámci výkonu kontrolní činnosti dle odst. l tohoto článku povinen
umožnit kontrolu
a PředloŽit kontrolním orgánŮm poskytovatele k nahlédnutí veškeré průkazné úěetnízáznamy

týkajícíse daného účelua poskytnuté dotace.

1.

V PříPadě, Že

Clánek VI.
Důsledky porušenípovinností příjemce

PÍÍjemce nesplní některou ze sv;ých povinnoŠtíŠtanovených v odst. 3, 4,8,

g, 12, 73,

14, 15, 18 Č1.IV., PoPř. Poruší jinou povinnost nepeněžité povahy vyplývající
z tÉtosmlouvy,
nesPoČÍvajícívŠakv neoprávněném použitíprostředků dle odit. 2 ňhoío,aán"ku,
považuje se toto
jednání za PoruŠenírozpočtovékázně, ve smyslu, ustanovení
§ 22 RpÚR. příjemce je v tomto
PříPadě Povinen Provést v souladu s ustanoven í,m § 22 RPÚR ojvod za porušení"r ozpoětovékázně
ve výŠi5 % (slovY: Pět Procent) posk}tnu|ých finančníchprostředků, ate teto
s,rrlouvy, do rozpočtu

,

poskytovatele.

V PříPadě, Že Příjernce neprokáŽe způsobem stanoveným v čl. IV. odst. l, 2,5,6,7, |6 použiti
finaněních ProstředkŮ v souladu s čl, lV. odst. 2, popi, použije poskytnuté p.o.tróařy,
případně
jejich Část, kjinému Úče|u, než je uvedeno v článku IV. odst. 1 této
smlou{, považují
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jejich část, za prostředky neoprávněně pouŽité ve smyslu ustanovení
Š-zinňÚŘ. prtl,ri"".i. v tómto případě iovinen provési v souladu s ustanoven:^ 5 ZZ RPÚR
se tyto prostředky, případně

odvod za porušení rozpoětové kázně do rozpočtu poskytovatele.
3.

Vpřípadě, že příjemce nesplní některou ze svých povinností stanovených vČl. IV. odst. 10, 11
tét-o smlouvy, považuje se toto jednáni za zadrženi peněžních prostředkŮ ve smyslu ustanovení
je v tomio případě povinen piovést v souladu s ustanovenim § 22 RPÚR
§
odvod za porušení rozpoětové kázně do rozpočtu poskytovatele.

'rRpúť'ďříj;;

4.

Veškeréplatby v důsledku porušení povinností příjemce provede příjemce formou bezhotovostního
převodu na účetposkytovaiele uvedený ýše a opatří je variabilním symbolem a písemně informuje
poskytovatele o vrácení peněžníchprostředků najeho účet.

čl vrr.

Ukončení smlouvy

1.

Smlouvu lze ukončit nazákladé písemné dohody smluvních stran nebo qýpovědí.

Kterákoli smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udáni dŮvodu.
Výpovědní lhůta činí1 měJíc azaěinábéžet 1. dnem následujícim po dni doručenívýpovědi druhé
smiuvní straně. V případě pochybností se má zato,že výpověď byla doruěena 5. pracovním dnem
od jejího odeslání. Ve ýpovědní lhůtě můžeposkytovatel zastavitposkytnutí dotace.

,,

3.

V případě ukončenísmlouvy dle výše uvedených odstavců tohoto článku, je příjemce povinen
próvést finanění vypořádání poskytnuté dotace obdobně podle odst. 7 článku IV. smlouvY,
a to ke dni ukončenísmlouvy,

-

1.

1

čtánetr VIil. '
Veřejná podpora
podpora poskytnutá dle smlouvy byla smluvními stranami vyhodnocena jako opatření nezakládající
veřejnou' pódporu podle ě1.107 odst. 1 Smlouvy o fungování evropské unie
(dříve čl. 8i odit. 1 Smlouvy o založeníEvropského společenstvi),kdyžvšak příjemce výslovně
bere na vědomí, že kompetentním orgánem k posouzení sluěitelnosti poskytnuté PodPory
se spoleěným trhem v pripádě, že by se jednalo o veřejnou podporu, je toliko Komise (ES). Komise
podpory, spolu s příslušným úrokem.
1Bs) je opiávněna utoit pri3emci podpory navrácení veřejné
příjemce podpory podpisem této smlouvy stvrzuje, žebyl s touto skuteČnostíseznámen.
příjemce podpory dle této smlouvy se zavazuje vrátit poskytovateli bez zbyteěného odkladu
poŠkytnutóu podporu včetně úrokůpodle Nařízení komise v případě, že se jeho prohláŠení
v preacnozim^odsiavci uvedené prokážejako nepravdivé, či pokud Komise (ES) rozhodne Podle
přímo aplikovatelného právního předpisu1 buď o vrácení podpory, prozatímním navrácení PodPory
nebo o pozastavení podpory.

článek IX.

1.
2.

závérečná ustanovení
příjemce je povinen bezzbyteóného prodlení písemně informovat administrující odbor o jakékoliv
změně u ,iau;i.t uvedenýcir v této smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které mají
nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinngstí,pgdle smlouvy.
pokud smlouva či zvláštní obecně závazný předpis nestanoví jinak, řídíse vztahy dle smlouvy
příslušnými ustanoveními zákonů é. 50012004 Sb., správní řád, ve znénípozdéjŠÍchpředPisŮ
a é, 89l20I2 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1Nařízení Rady (ES) č.659ll9g9 ze dne22.bíezna 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93
Smlouvy o ES
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3.

Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, znichž2 obdržíposkytovate|a 1 příjemce.

4.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

5.

Smlouva nabývá účinnostidnem podpisu smluvních stran.

6.

V případě, že se některá ustanovení smlouvy

7.

O

stanou neplatnými nebo neúčinnými,zůstává platnost
a úěinnosti ostatních ustanovení smlouvy zachována. Smluvní strany se zavazují nahradit takto
neplatná nebo neúěinná ustanovení ustanovenímijejich povaze nejbližšímis přihlédnutím k vůli
smluvních stran dle předmětu smlouvy.

poskytnutí dotace a uzavíeni veřejnoprávní smlouvy rozhodlo v souladu s ustanovením
§ 36 písm. c) příp. d) zákona ě. 12912000 Sb., o krajích (krajské zřízeni),ve znění pozdějších
předpisŮ, Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením é. ZK 184109120 ze dne l4. 9.2020.

Karlovy Vary

an" .1.§.:].t...10?9

WanltE
(místo)

an" ...{ :.!.|:,k.*"

/r4 Z,4
(poskytovatel)

(příjemce)

Za správnost:
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