KĘský úřad
Cĺslo smlouvy u poskytovatele:
Císlo smlouvy u příjemce:
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SMLoUVA o PoSKYTNUTĺ ruelľĺvesľlcľĺ
DoTAcE

uzavřená v souladu s ust. $10a zákona č,' 25012000 sb', o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon ć,' 25ot200o sb.')

Smluvní strany
Poskytovatel
Ustecký kraj

Sídlo:

Velká Hradební 3118t48,400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: oldřichemBubeníčkem,hejtmanemÚsteckéhokĘe
Kontaktní osoba: lng. Pavel Hajšman, vedoucĺ odboru regionálního rozvoje
E-mail/telefon: haisman.p@kr-usteckv.cz, 475 657 560

lČ:
DtČ:

Bank'

7089z56

Cz7o892156

spojení: Česká spořitelna,

a.s'

čísloúčtu:1 630952/0800

(dále jen,, poskýovatel")

a

Přĺjemce:

Sĺdlo/bydliště:
Zastoupený:
Kontaktní osoba
E-mail/telefon:

lČlolt:

Bank. spojení:
čísloúčtu:

obec Hříškov

439 04 Hříškov 50
Kalašová Jana, starostka
Kalašová Jana
info@hriskov.cz 731 479 063
00556301
KB
9128481t0100

(dále jen ,,přĺjemce")

uzavírĄíníŽe uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLoUVU o PoSKYTNUTí ruelľvesTlcNĺDoTAcE
(dá!e jen ,,sm!ouva")

Preambule
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Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje ć,.036ßz120í7 byly schváleny Zäsady
Regionálnĺho podpůľnéhofondu Ústeckého kraje (dále jen ,,Zásady"). Smlouva se
uzavirá v souladu s těmito Zásadami a v souladu s ,,Programem' obnovy venkova
Ústeckého kraje 20í9" schváleným usnesením Zastupitelstva Usteckého kraje č.
o6ot16Z2o18ze dne 10'12'2018 na základě žádostize dne 31' 1.2019.
C!ánek l'
Předmět smlouvy, úěel a výše dotace

Poskytovatelv souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.050l19z12019
ze dne 29' 4.2019 poskytuje př'ljemci ze svého rozpočtu ve výši 42.000,- Kč (slovy:
čtyřicetdvatisíckorun českých ), která bude převedena bezhotovostně na účet
přĺjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ (účelovýmznakem) 101, za
podmínky, Že ji přĺjemce stanoveným způsobem pouŽţe nejpozději do

1

30.í 1.20í 9.

2.
3.

Dotace jeposkytnutanazâkladěŽádosti oposkytnutídotacezedne31.1' 2019.

4.

Dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování
Evropské unie

5

Dotace je poskytnuta na realizaci projektu ,,Technika pro obec"(dále jen ,,projekt").

Dotace je slučitelná s dotací poskytnutou z rozpoćtu jiných územníchsamosprávných
celků, státnĺho rozpočtu nebo fondů EU, pokud to pravidla pro poskytnutĺ těchto
podpor nevylučují.

clánek

!l.

Podmĺnky použitĺdotace,
doba, v nížmá být dosaženo úče!u,
způsob poskytnutí dotace
1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. l' odst' 1 smlouvy za Účelem realizace
předloŽěnéhó projektu ,,Technika pro obec", dle poskytovatelem odsouhlaseného
iozpočtu všech plánovaných příjmůa výdajů (dále jen ,,plánovaný nákladový
rozpočet"), a to v ŕozsahu v něm uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě
plánovaných uznatelných nákladů za dodrŽenĺ druhového ělenění plánovaného
nákladového rozpočtu' Plánovaný nákladový rozpočet je nedílnou součástĺtéto
smlouvy jako její příloha č. ''l.
2. Změny v rámci druhového členěnírozpoětu je moŽné provádět pouze za podmínek
stanoúených čl. Vlll' odst. 7 Zásad za předpokladu předchozího pĺsemného souhlasu
příslušnéńoodboru krajského úřadu. V těchto přĺpadech nebude uzavirân dodatek ke
smlouvě.

3. Nejzazším termĺnem ukončenírealizace projektu je 30' 11' 2019. Pro přĺjemce je tento
termín stanoven jakozávazný ukazatel' Ukončenĺmrealizace projektu se rozumídatum
uvedený na předávacím protokolu díla nebo dokladu o nákupu techniky.
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4. Dotace je poskytnuta účelově(viz čl. ll. odst. 1.) a lze ji použítpouze na

Úhradu

uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projekłu a vzniklých v době od
3. 2019 do 30. 11. 2019 (ričinnost uznatelných nákladů).

1.

Uznatelný náklad je nezbytný náklad, kteţ splňuje všechny následující podmínky:

- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnostia hospodárnosti,

-

vznikl příjemci v přímésouvislosti s prováděním projektu ve schváleném období
realizace,
- by| skutečně vynaloŽen a zachycen v Účetnictví příjemce na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podloŽený prvotnímĺ podpůrnými
doklady.

Neuznatelný náklad je náklad na:

_
-

pořízenĺ dlouhodobého a krátkodobého fĺnančníhomajetku,
úroky, penále, pokuty a jiné sankce,
opatřenĺ pro moŽné budoucí ztráty nebo dluhy,
nákupy pozemků a budov,
ztráty z devizových kuzů,
reprezentatĺvnÍ pohoštění,
nájemné s následnou koupĺ (leasing),
cestovné nad rámec zákona č' 26212006 Sb., zákonik práce, ve znění pozdějších
předpisů, pro zaměstnavatele, kteý je uveden v $ 109 odst. 3 tohoto práüního
předpisu,
mzdy včetně odvodŮ nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
sluŽbách a správě,
náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc)
svépomocné práce.

5. Dotace bude poskytnuta bankovním převodem na účetpříjemce uvedený v záhlavÍ
této smlouvy jednorázově ve lhůtě do 30 dnů po předloŽenÍ závěrečnéa kontrole
finaněního vypořádán í poskytovatelem'

6. Jako závazný ukazatel byl stanoven podĺl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu v maximálnĺ výši 70 o/o. Závazný ukazatel musí být
dodrŽen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu za dodržení druhového
členěníplánovaného nákladového rozpočtu.

Clánek ll!.
Práva a povinnosti přĺjemce
Příiemce prohlašuje, Že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:

1.

2'
3.

PouŽít dotaci za účelemrealizace předloŽeného projektu, pro kte1ý byla dotace
poskytnuta, a v souladu s podmínkamĺ sjednanými v této smlouvě.
Dotaci nepřevést na jiný subjekt'
Dotaci nepouŽĺt na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatněnĺ
odpočtu této daně.
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4'

odpovídat za hospodárné pouŽití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, kteý je přílohou této smlouvy, a jejich
řádné a oddělené sledování v účetnictví,pod daným účelovýmznakem (UZ),
vedeném v souladu se zákonem č' 563/1991 sb., o účetnictví,ve zněnĺ pozdějšĺch
předpisů, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů celého
projektu.

5.

Uvádět na všech účetnĺchdokladech účelovýznak kraje. označovat.originály
účetníchdokladů lnformacĺ o tom, že projekt je spolufinancován Usteckým
krajem.

6'

Předat poskytovateli písemnou závěľečnouzprávu o použitĺposkytnuté
dotace, a to do 30 dnů od ukoněení realizace projektu. Spolu se závěrečnou
zprávou je příjemce povinen předloŽit finančnívypořádánĺ dotace. Ze závaŽných

důvodůmůŽe být termín předloŽenízávěrečné zprávy na žádost příjemce, postupem
dle Zásad, prodlouŽen. Pokud byl projekt realizován před uzavřením této smlouvy,
je příjemce povinen předloŽit poskytovateli finančnívypořádání poskytnuté dotace
do 30 dnů od uzavřenĺtéto smlouvy.

l.

Závërećná zpráva musí obsahovat:
označení př'tjemce,
číslosmlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,
popis realizace projektu včetně dodržování jeho harmonogramu,
kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu,

přínos projektu pro cĺlovéskupiny,
celkové zhodnocenĺ projektu,
finanön í vypořádán í dotace, včetně účelovéhoznaku.

ll.

Finančnívvpořádánĺ dotace (přehled o čerpánĺa pouŽití poskvtnuté dotace)
musĺobsahovat:

-

přehled všech nákladů a výnosů projektu,
přehled nákladů projektu hrazených z dotace v členěnídleúčelovéhourčení'
přehled o vrácenĺ nepoužitých prostředků do rozpoötu poskytovatele,

výpis z odděleného účetnictví(přĺpadně účetnictvívedeného pod účelovým
znakem), jestliŽe je př'1emce povinen účetnictvívést,

7.

Umožnit pověřeným pracovníkůmposkytovatele provádět kontrolu čerpánía vyuŽití
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislostijim umožnit
nahlížetdo účetníevidence. UmoŽnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po
ukončenĺrealizace projektu.

8.

Neprodleně pĺsemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor regionálního
rozvoje krajského úřadu o všech změnách týkajĺcíchse tohoto smluvního vztahu,
včetně identifikace příjemce nebo podpořeného projektu.

9.

V případě vykázaného vyššíhoprocentuálního podílu dotace Ve vztahu ke
skutečným nákladům realizovaného projektu, neŽ jaký byl stanoven jako závazný
ukazatel (viz čl. ll odst. 7 smlouvy), poskytovatel nevyplatí přţemci prostředky, o
které byl dohodnutý podíl dotace překročen.
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10. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. Xl' Zásad.

11'Zadâvat veřejné zakázky vsouladu se zákonem č. 134t2o16 Sb., o zadávání
veřejných zakâzek, Ve znění pozdějších předpisů, jestliŽe se příjemce stal
dotovaným zadavatelem ve smyslu ustanoveníS 4 odst. 2 tohoto zákonaä dodrŽovat
v souvislostĺ s čerpánímdotace veškerédalšíobecnë závazné právní předpisy'
12. Je-li příjemce právnickou osobou, je povĺnen zajistit, aby přÍpadnérozhodnutí o jeho
likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po
předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytóvateli poskytnóut
veškeréinformace o záměru lĺkvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru
poskytovatele ovlivnit podmínky a účelposkytnuté dotace'
13. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plněníjeho povinnosti vůči
Uřadu pro ochranu hospodářské soutěŽe a Evropské komisi.

Clánek lV.
Porušenírozpočtovékázně

1'

2'

3.

Porušením rozpočtovékázně je každéneoprávněné použitínebo zadržení
peněŽních prostředků poskytnutých jako dotace (s 22 odst. 1 až. 3 zákona č.
25012000 sb.). V případě, Že se příjemce dopustí porušenĺrozpočtovékáznětím, Že
neoprávněně pouŽije nebo zadrŽí poskytnutou dotaci, bude poskytovatel postupovat
dle Ş22 zákona č' 25012000 Sb. a bude příjemci uloŽen odvod včetně penále za
prodlenís odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou.
Pokud příjemce předloŽízávěrečnou zprávu včetně finančního vypořádánív termínu
stanoveném ve smlouvě, ale finančnívypořádání nebo závěrečná zpráva nebudou
obsahovat všechny náleŽitosti stanovené ve smlouvě, dopustíse příjemce porušenĺ
rozpočtové kázně až v případě, Že nedoplní neÚplnou závěrečnou zprávu nebo
finančnívypořádání ani po marném uplynutÍ náhradní lhůty 10 dnů ode dne doručení
výzvy poskytovatele k nápravě.

V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel povaŽĄe za méně
závażné, bude vŽdy uloŽen odvod za tato porušení procentem z celkové částky
poskytnuté dotace následovně:

a)

předloŽení závěrečné zprávy do 15 kalendářnÍch dnů po lhťjtě stanovené
- výše odvodu činí5 %.

smlouvou

b) předloŽení závěrečnézprávy
smlouvou

do

- výše odvodu činí10 o/o

30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené

c)

předloŽení doplněné závěreöné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutĺ
náhradnĺ lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku - výše
odvodu ćinÍ 3 o/o'

d)

předloŽení doplněné závěrečnézprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí
náhradnĺ lhŮty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku - vyse

odvodu činí6%.

e)

nedodrŽení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví-výše odvodu činí10 %.
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nedodrŽení povinnosti označovat originály účetnĺchdokladů informací o tom, Že
projekt je spolufinancován Ústeckým krajem - výše odvodu činí10 %.

f)

g) nedodrženĺpovinnosti
výše odvodu činí5%'

h)

i)
4.

publicity v přĺpadě informování sdělovacích prostředků

-

nedodrŽení povinnosti publicity neoznačenĺmpublikacĺ, internetových stránek či
jiných nosičů,,sponzorskýmvzkazem" - výše odvodu činí5 %.

nedodźenípovinnosti publicity neumístěním tabulky se ,,sponzorským vzkazem"
na stavbě nebo v její bezprostřední blízkosti (v případě investičnídotace) - výše
odvodu činí5%.

odvody za porušení rozpočtovékáznë při pouŽití téŽe dotace se sčítajĺ,s výjimkou
odvodů za porušení rozpoötové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných
zakázek. Za porušení pravidel prozadâvání veřejnýchzakâzek se uloŽí odvod ve
výši nejzávaŽnějšího porušenítěchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném
pouŽitĺ peněŽnĺch prostředků dle $ 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona ć.250l2o0o
Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtovékázně výši poskytnutých prostředků,
mimo případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto ćl') za porušeníméně
závaŽné povinnosti uloŽí odvod nižší'Při porušeníněkolika méně závažných
povinností se odvody za porušenĺ rozpočtové ké'zně sčítají.odvody za porušení
rozpočtovékáznë lze uloŽit pouze do výše peněŽních prostředkŮ poskytnutých ke
dni porušení rozpočtovékázně' Při podezření na porušení rozpočtovékázně můŽe
poskytovatel pozastavit poskytnutĺ peněŽních prostředků, a to aŽ do výše
předpokládaného odvodu' Pokud kĘský úřad uloŽĺ odvod za porušení rozpočtové
kâznë, v rozhodnutí uvede, Žezuloženého odvodu bude odvedena pouze částka ve
výši rozdílu mezi uloŽeným odvodem a peněŽními prostředky neposkytnutými z
důvodu podezřenína porušenírozpočtovékázně.Pokud krajský úřad odvod neuloŽĺ,
poskytovatel poskytne pozastavené peněŽnĺ prostředky příjemci.

čÉnekV.
Výpověd' a zľušenísmlouvy

1'

Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, Že přĺjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověd'musí mít písemnou formu a nabývá
účinnostiuplynutím výpovědnĺ lhůty, která činĺ15 dnů'

2'

Smluvnístrany můŽou podat písemný návrh na zrušenísmlouvy z důvodůuvedených
v Ş167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně,
která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví
souhlas, smlouva nezaniká.

3.

Smlouvu lze ukončit také na základě písemnédohody smluvních stran

4'

Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu
Ministerstvo financĺ ČR.
clánek Vl.
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Publicita
Příjemce je povinen v přÍpadě informovánĺ sdělovacích prostředků o projektu uvést

fakt, Že projekt byl podpořen Ústeckým krajem (poskytovatelem).

výstupech projektu typu publikacĺ, internetových stránek či jiných nosičůuvede
příjemce skutečnost, Že projekt podpořil poskytovatel (dá|e ,,Spońzorský vzkaz") v
provedení respektujícílogomanuál poskytovatele' Příjemce podpisem smloúvy
výslovně prohlašuje, Že se s daným logomanuálem seznámil.

2.

Na.

3

V případě, Že účelemposkytnutí dotace je podpora ĺnvestičnĺakce (projektu), bude

4

Přĺjemce je povinen předloŽit návrh způsobu pouŽití a umístění ,,Sponzorského
vzkazu" ke schválení poskytovateli, případně upravit návrh podle námitek

na ní nebo v její bezprostřední blízkosti umístěna tabulka se,,Sponzorśryi_m vzkazem"
v provedení respektující logomanuál poskytovatele.

poskytovatele a předloŽit ho poskytovateli ke konečnémuschvále ní' Zaposkytovatele
rozhoduje kontaktnĺ osoba uvedená v označenísmluvníchstran.
5

Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu 1 roku:
a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na pozvánkách,
plakátech, programech, vstupenkách souvisejícĺch s akcí(projektem),
,.
b) veröální prezentace poskytovatele v médiícha na tiskových konferencích
pořádaných u příleŽitosti akce (projektu),
c) oficiální pozvání zástupců poskytovatele,
d) viditelné a prominentnĺ umístění loga poskytovatele v místech konání akce
(realizace projektu) v počtu odpovídajícímrozsahu a významu akce (propagační
komponent s logem si příjemce můŽe po domluvě zapůjčitod poskytovatele),
e) umístění reklamních panelů s prezentacĺ poskytovatele v mßtě Řonánĺ akce
(realizace projektu),
distribuce tiskových materiálů poskytovatele, které dodá poskytovatel mezi hosty
akce,
g) v případě videoprojekce odvysílání videospotu poskytovatele na (celoplošné)
obrazovce (videospot si příjemce po domluvě vyzvedne u poskytovatelej,
h) prezentace poskytovatele moderátorem akce,
umístění aktivního odkazu www.kr-usteckv.cz na internetových stránkách
souvisejícíchs konáním akce (realizací projektu),

-

.

f)
i)

6

Logo Ústeckého kraje (poskytovatele) je ochrannou známkou, která poŽívá ochrany
podle zákona č.44112003 Sb', o ochranných známkách a o změně zákona č,' 6t2ooż
Sb. o soudech, soudcích, přísedícícha státní správě soudů a o změně něktených
dalšíchzákonŮ (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, Qákon
o ochranných známkách), ve znění pozdějšĺch předpisů.

Ctánek Vtl.

ostatní ujednání
1

Tato smlouva bude zveřejněna dle $10d odst. 1 zâkona č).25ot2ooo sb. na úřední
desce poskytovatele způsobem umoŽňujícĺm dálkový přístup do 30 dnů ode dne
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uzavřenísmlouvy, coŽ se týká i případných dodatků ke smlouvě, a to po dobu nejméně
3 let ode dne zveřejnění' Smlouva nabývá platnosti a Účinnosti dnem jejĺho uzavření.

2'

Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou

3.

Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, pouŽijĺ se přiměřeně na právní vztahy z ni
vyplývajícípříslušná ustanovení zákona č.25012000 sb', správnĺho řádu, případně
příslušná ustanovenĺ občanskéhozákoníku s výjimkou uvedenou v $ 170 správního
řádu.

4.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemžkaždá
ze smluvnĺch stran obdrŽí 1 vyhotovení'

5.

o

písemných a číslovanýchdodatkŮ.

poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem
Usteckého kraje usnesením č. 050119zĺ2019 ze dne 29' 4.2019'

V Ústĺ nad Labem dne

ĺ 2. 07,

2019

V
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ri e tĺnâ

Poskytovatel
Ustecký kraj
oldřich Bubeníček, hejtman kraje

Přĺlohy:
Příloha č. 1

_

..

"'t.'' :ť'.

Kalašová Jana, starostka

Plánovaný nákladový rozpočet
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Přĺjemce

obec Hříškov

rh,

Jméno a příjmení

Datum

a odbor

Zpracovatel

20.5.2019

Jana tervinková

referent

Vedoucí odboru

20.5.2019

lng. Pavel Hajšman

ved. odboru

lÍslo příslibu

/

spráVce rozpočtu

Bc. Vlasta Novák Rousová

Právně posouzeno

dle vzoru

PředchozÍ souhlas dle kompetence

ZveĘněno v registru smluv
lD záznam uveĘněn í smlouvy

Nepodléhá

odkaz na usnesení orgánu kraje

Usnesení č,': 050l19Z20'l9 ze dne 29. 4. 2019

zveĘněnÍv RS, zveřejněno na úřednĺdesce
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