Prováděcí smlouva k
Rámcové smlouvě o poskytnutí dotace Regionální radě regionu
soudržnosti Severozápad
Smluvní strany
Karlovarský kraj
Sídlo:
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupený:
PaedDr. Josef Novotný, hejtman
IČO:
70891168
DIČ:
CZ70891168
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary
Číslo účtu:
27-5622800267/0100
(dále jen „poskytovatel“)
a
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
Sídlo:
Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupená:
RSDr. Milan Pipal, předseda Regionální rady regionu
soudržnosti Severozápad
IČO:
75082136
DIČ:
CZ75082136
Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem
Číslo účtu:
4361022/0800
(dále jen „příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto

P R O V Á D Ě C Í S M L O U V U O POSKYTNUTÍ

DOTACE

Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad
č. 4
(dále jen „smlouva“)
Čl. I.
Obecné ustanovení
1. Tato smlouva je uzavírána v souladu s Rámcovou smlouvu o poskytnutí dotace
Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad ze dne 8. 11. 2011.
2. Ve smyslu zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, § 10 odst. 1
písm. k), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“),
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zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů,
poskytuje poskytovatel příjemci dotaci na účel uvedený v čl. II této smlouvy a příjemce
tuto dotaci přijímá.
Čl. II.
Výše dotace a její účel
Poskytovatel poskytuje příjemci dotaci ve výši
osmmilionůsedmsetosmdesátosmtisíc korun českých), z toho:

8.788.000,-

Kč

(slovy:

Neinvestiční dotace
Transfer na činnost Úřadu Regionální rady
Transfer na spolufinancování projektů ROP
Neinvestiční dotace celkem

1.351.000,- Kč SS: 6392
0,- Kč SS: 6392
1.351.000,- Kč VS: 5325099066

Investiční dotace
Transfer na činnost Úřadu Regionální rady
Transfer na spolufinancování projektů ROP
Investiční dotace celkem

33.000,- Kč SS: 6392
7.404.000,- Kč SS: 6392
7.437.000,- Kč VS: 6345099066

účelově vázanou na činnost Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad – Úřadu
Regionální rady a na spolufinancování projektů z Regionálního operačního programu
Severozápad pro rok 2015.
Čl. III.
Uvolnění dotace
1.

Poskytovatel poukáže dotaci na účet příjemce č. 4361022/0800 vedený u České
spořitelny, a.s., pobočka Ústí nad Labem, v termínech dle uvedené tabulky:
v Kč

Datum
úhrady
6.2.2015
27.2.2015
Celkem

Činnost

Druh
investice
činnost ÚRR
neinvestice
investice
projekty
ROP
neinvestice
X
X

Částka
33 000
1 351 000
7 404 000
0
8 788 000

Čl. IV.
Základní povinnosti příjemce a náležitosti vyúčtování
1. Příjemce se zavazuje, že dotaci použije výhradně k účelu uvedenému v čl. II. této smlouvy
a do 15. 2. následujícího kalendářního roku doručí odboru regionálního rozvoje Krajského
úřadu Karlovarského kraje vyúčtování, jak byla použita. Nevyčerpané finanční prostředky
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je příjemce povinen vrátit nejpozději v den předložení závěrečného vyúčtování dotace
formou bezhotovostního převodu na účet poskytovatele.
2. V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákona č.
250/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), je poskytovatel příspěvku oprávněn kontrolovat
dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta. Příjemce je povinen umožnit
poskytovateli provedení kontroly využití poskytnutých prostředků. V rámci kontroly
příjemce předloží doklady související s využitím poskytnuté dotace.
3. V případě, že příjemce použije poskytnuté prostředky (případně jejich část) k jinému
účelu, než je uveden v článku II. této smlouvy, nebo použití pro stanovený účel nebude
řádně prokázáno, považují se tyto prostředky (případně jejich část) za prostředky
neoprávněně použité ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu
s ustanovením § 22 odst. 4, 5 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele na účet poskytovatele
č. 27-5622800267/0100, vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Karlovy Vary, pod
příslušným variabilním a specifickým symbolem dle článku II. této smlouvy.
4. V případě prodlení s doručením řádného vyúčtování dle odstavce 1 tohoto článku se
považuje toto jednání za porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1, 2
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je v tomto případě
povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 zákona o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 5 000,- Kč
(slovy: pěttisíckorunčeských), do rozpočtu poskytovatele na účet uvedený v odstavci 3.
tohoto článku. To nevylučuje právo poskytovatele odstoupit od smlouvy.
5. Důvody pro odstoupení od smlouvy jsou zejména, pokud příjemce:
a) se stane nezpůsobilým příjemcem příspěvku,
b) nedodrží termíny stanovené v této smlouvě,
c) opakovaně, přes písemné upozornění poskytovatele, neplní nebo poruší povinnosti
nepeněžité povahy vyplývající z této smlouvy.
Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení této
smlouvy ze strany příjemce poskytovatel od smlouvy odstoupí, považují se veškeré
finanční prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příjemce
je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 zákona
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové kázně do
rozpočtu poskytovatele.
6. Při prodlení s doručením závěrečného vyúčtování trvajícím déle než 30 dnů se má za to,
že příjemce řádně neprokázal použití dotace pro stanovený účel a postupuje se dle
odstavce 3 tohoto článku.
Čl. V.
Závěrečná ustanovení
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1. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012
Sb., občanského zákoníku.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Je vyhotovena
na čtyřech stranách a v pěti stejnopisech, z nichž tři vyhotovení obdrží poskytovatel a dvě
vyhotovení příjemce.
3. O poskytnutí dotace rozhodlo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK ............
ze dne ........... v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
V Karlových Varech dne ....................

V Ústí nad Labem dne ......................
Za příjemce:

Za poskytovatele:

................................................
PaedDr. Josef Novotný
hejtman Karlovarského kraje

........................................................
RSDr. Milan Pipal
předseda Regionální rady regionu
soudržnosti Severozápad
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