KĘský úřad
Číslosmlouvy u poskytovatele: 1 g/sML1 891/SOPD/RR
Císlo smlouvy u příjemce:

SMLoUVA o PoSKYTNUTí ľĺelruvEsTlcNĺDoTAcE

uzavřená v souladu s ust' $10a zákona ć' 25012000 sb., o rozpočtových pravidlech
územníchrozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon ć,.25ol2oo0 sb.")

Smluvní stľany
Poskytovate!
Ustecký kraj

Sídlo:

Velká Hradební 3118ĺ48,400 02 Ústí nad Labem
oldřichemBubenĺčkem,hejtmanemÚsteckéhokraje
Kontaktní osoba: lng. Pavel Hajšman, vedoucí odboru regionálního rozvoje
E-mail/telefon
haisman. p@kr-usteckv.cz, 47 5 657 560
IC:
70892156
DlČ:
c270892156
Bank' spojení
Česká spořitelna, a.s
čísloúčtu:1630952/0800

Zastoupený:

(dále jen,,

poskýovatel")

a

Příjemce:

obec Hříškov

lČĺolČ:

00556301

Sídlo/bydliště:
Zastoupený:
Kontaktní osoba
E-mail/telefon:
Bank. spojení:
čísloúčtu:

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

KB
9128481t0100

(dále jen ,,přĺjemce")

uzavÍrĄí níŽe uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLoUVU o PoSKYTNUTĺ ruelruvEsTlcNĺ DoTAcE
(dále jen ,,sm!ouva")

Preambule
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Usnesenĺm Zastupitelstva Ústeckého kraje č,.036ßz120í7 byIy schváleny Zásady
Regionálnĺho podpůrnéhofondu Ústeckého kraje (dále jen ,,Zásady")' Smlouva se
uzav'lrá v souladu s těmito Zásadami a v souladu s ,,Programem obnovy venkova
Ústeckĺáho kraje 20í9" schváleným usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
060Ą6z2018 ze dne 10'12.2018 na zâkladë Žádosti ze dne 31' 1' 2019.

Cláner

!.

Předmět smlouvy, účela výše dotace
1

Poskytovate! v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č'050l19z12019
ze dne 29' 4' 2019 poskytuje příjemcize svého rozpočtu ve výši250.000,- Kč (slovy:
dvěstěpadesáttisĺckorun českých ), která bude převedena bezhotovostně na účet
příjemce uvedený v záhlavĺ této smlouvy, pod UZ (účelovýmznakem) 101, za
podmĺnky, že ji př'ljemce stanoveným způsobem použije nejpozdějl do

30.íí.2019.

2.
3.
4.
5.

Dotace je poskytnuta na základě Žádosti o poskytnutí dotace ze dne 31. 1. 2019
Dotace je poskytnuta na realizaci projektu ,,okna čp. í60"(dále jen ,,projekt").

Dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl' 107 Smlouvy o fungování
Evropské unie
Dotace je slučitelná s dotací poskytnutou z rozpoćtu jiných územníchsamosprávných
celků, státního rozpočtu nebo fondů EU, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto
podpor nevylučují.

článek ll.
Podmĺnky použitídotace,
doba, v nížmá být dosaŽeno účelu,
způsob poskytnutí dotace

'ĺ. Dotace je přţemci poskytnuta ve výši dle čl. l' odst. 1 smlouvy za účelemrealizace
předloŽeného projektu ,,okna čp. í60", dle poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu
všech plánovaných přĺjmŮ a výdajů (dále jen ,,plánovaný nákladový rozpočet"), a to
v rozsahu v něm uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě plánovaných
uznatelných nákladů za dodrženídruhového členěníplánovaného nákladového
rozpočtu' Plánovaný nákladový rozpočet je nedílnou součástítéto smlouvy jako jejĺ

příloha č. 1.
2. Změny v rámci druhového členěnírozpočtu je moŽné provádět pouze za podmínek
stanovených čl' Vlll. odst' 7 Zásad za předpokladu předchozího písemného souhlasu
přĺslušnéhoodboru krajského úřadu. V těchto přĺpadech nebude uzavírân dodatek ke
smlouvě.
3. Nejzazším termínem ukončenírealizace projektu je 30. 11' 2019. Pro přĺjemce je tento
termín stanoven jakozávazný ukazatel. Ukončenĺmrealizace projektu se rozumídatum
uvedený na předávacĺm protokolu dĺla nebo dokladu o nákupu techniky.
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'1
4. Dotace je poskytnuta účelově(viz čl. ll. odst. 1.) a lze ji použítpouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od
3. 2019 do 30. 11' 2019 (účinnostuznatelných nákladů).

1.

Uznate!ný 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
dokladech,
doklady.

je

a

zachycen v Účetnictví přĺjemce na jeho Účetnĺch

identifikovatelný, ověřitelný

a

podloŽený prvotními podpůrnými

Neuznatelný náklad je náklad na:
pořÍzení dlouhodobého a krátkodobého finančnĺhomajetku,
úroky, penále, pokuty a jiné sankce,
opatření pro moŽné budoucí ztráty nebo dluhy,
nákupy pozemků a budov,
ztráty z devizových kurzů,
reprezentativn í pohoštění,
nájemné s následnou koupí (leasing),
cestovné nad rámec zákona ć' 26212006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v $ 109 odst. 3 tohoto právnĺho
předpisu,
mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
sluŽbách a správě,
náhrady mzdy za dobu nepřĺtomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc)
svépomocné práce'

5. Dotace bude poskytnuta bankovním převodem na účetpř'ljemce uvedený v záhlaví
této smlouvy jednorázově ve lhůtě do 30 dnů po předloŽení závěrečné a kontrole
finančnĺhovypořádání poskytovatelem.

6. Jako závazný ukazatel byl stanoven podĺl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu v maximální výši 70 o/o. Závazný ukazatel musí být
dodrŽen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu za dodrženídruhového
öleněnĺ plánovaného nákladového rozpočtu'

Clánek

!lt.

Pľáva a povinnosti příjemce

Příiemce prohlašuje, Že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:

1.

PouŽĺt dotaci za účelemrealizace předloŽeného projektu, pro kte1ý byla dotace
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.

2.
3.

Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
Dotaci nepouŽít na úhradu DPH, je-li přĺjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění
odpočtu této daně.
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4.

odpovídat za hospodárné poużitĺpřidělených 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/'ĺ991 Sb', o účetnictvĺ,ve znění pozdějších
předpisŮ, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladŮ celého
projektu.

5.

Uvádět na všech účetníchdokladech účelovýznak kraje. označovat originály
účetníchdokladů infoľmacĺ o tom, že projekt je spotufinancován Ústeckým
krajem.

6. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použitĺposkytnuté

dotace, a to do 30 dnů od ukončenírealizace proiektu. Spolu se závěrečnou
zprávou je příjemce povinen předloŽit finančnívypořádání dotace. Ze zâvažných

důvodůmůŽe být termín předloŽenízávěrečné zprâvy na Žádost příjemce, postupem
dle Zásad, prodlouŽen. Pokud byl projekt realizován před uzavřenĺm této smlouvy,
je příjemce povinen předloŽit poskytovateli finančnívypořádání poskytnuté dotace
do 30 dnů od uzavření této smlouvy.
Závěrečná zpráva musí obsahovat:
označení příjemce,
čĺslosmlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,
popis realizace projektu včetně dodrŽování jeho harmonogramu,
kvalitativní a kvantitativnĺ výstupy projektu,

přínos projektu pro cílovéskupiny,
celkové zhodnocení projektu,
finančnívypořádání dotace, včetně úěelového znaku.

ll'

Finančnívvpořádání dotace (přehled o čerpání a pouŽitĺ poskvtnuté dotace)
musíobsahovat:

-

přehled všech nákladů a výnosů projektu,

přehled nákladů projektu hrazených z dotace v členěnídle účelovéhourčení,
přehled o vrácení nepouŽitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,

výpis z odděleného Účetnictví (případně účetnictvívedeného pod účelovým
znakem), jestliŽe je přĺjemce povinen účetnictvívést,

'

UmoŽnit pověřeným pracovníkůmposkytovatele provádět kontrolu čerpánía vyuŽití
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislostijim umoŽnit
nahlíŽet do účetnĺevidence. UmoŽnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po
ukončenírealizace projektu.

8.

Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor regionálnĺho
rozvoje krajského úřadu o všech změnách týkajĺcích se 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 přÍjemci prostředky, o
které byl dohodnutý podíldotace překročen'

7
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10. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. Xl' Zásad'

11.Zadávat veřejné zakázky vsouladu se zákonem č. 134t2o16 Sb., o zadâváni
veřejných zakázek, ve znění pozdějšíchpředpisů, jestliŽe se přţemce stal
dotovaným zadavatelem ve smyslu ustanovení Ş4 odst. Ztohoto zálkonaá dodrŽovat
v souvislosti s čerpánímdotace veškeré dalšíobecn ë závazné právní předpisy.

12. Je-li příjemce právnic-kou osobou, je povinen zajistit, aby případnérozhodnutí o jeho
likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních preopisĺ bylo přijato aź po
předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytóvatéli posrytnout
veškeréinformace o záměru likvidace nebo pŕeměny, které mohou pobe 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'

článek lV.
Porušenĺrozpočtovékázně

1'

2'

3.

Porušenímrozpočtovékázně je kaŽdé neoprávněné pouŽití nebo zadržení
peněŽních prostředků poskytnutých jako dotace (s 22 odst. 1 až 3 zákona č.
25012000 sb.). V přĺpadě, že se příjemce dopustíporušenírozpočtové
káznětím, že
neoprávněně pouŽţe19bozadrŽí poskytnutou dotaci, bude poskytovatel postupovat
dle Ş22 zákona ë' 25012000 sb' a bude příjemci uloŽen odvoă včetně penále za
prodlenís odvodem ve výšistanovenéplatnými právními předpisy a touto śmlouvou.
Pokud příjemce předloŽízávěrečnou zprávu včetně finančního vypořádánív termínu
stanoveném ve smlouvě, ale finančnívypořádání nebo závěrečná zpráva nebudou
obsahovat všechny náleŽitosti stanovené ve smlouvě, dopustí se příjemce porušení
rozpočtovékâzně až v připadě, 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 rozpočtovékáznë, které poskytovatel považţe za méně
závažné, bude vŽdy uloŽen odvod za tato porušeníprocentem z celkové částky
poskytnuté dotace následovně:

a)

předloŽení závěrečnézprávy do
smlouvou - výše odvodu činí5 %.

15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené

b) předloŽení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhŮtě
smlouvou - výše odvodu činí10 %

c)

stanovené

předloŽenĺ doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí
náhradnĺ lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku łyse
odvodu činí3%.

d) předloŽení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od

uplynutí
náhradnĺ lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst' 2 tohoto článku łyse
odvodu činí6%.

e)

nedodrŽení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví-výše odvodu činĺ10 %.
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Đ

nedodrŽení povinnosti označovat originály Účetnĺchdokladů informací o tom, Že
projekt je spolufinancován Ústeckým krajem - výše odvodu činí10 %.

g)

nedodrŽení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků výše odvodu činí5%.

h) nedodrŽení povinnosti

publicity neoznačenímpublikací, internetových stránek či
jiných nosičů,,sponzorskýmvzkazem" - výše odvodu činí5 %.

i)

nedodżení povinnosti publicity neumístěním tabulky se ,,sponzorským vzkazem''
na stavbě nebo v jejĺ bezprostřední blĺzkosti (v přĺpadě investičnídotace) - výše

odvodu činí5 %.

4'

odvody za porušenĺ rozpoötové kázně při použitítéŽe dotace se sčítají,s výjimkou
odvodů za porušenĺ rozpočtovékázně porušením pravidel pro zadávânĺ veřejných
zakázek' Za porušenĺ pravidel prozadávâní veřejnýchzakázek se uloŽí odvod ve
výši nejzávaŽnějšího porušenítěchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném
pouŽití peněŽních prostředků dle Ş22 odst. 2 písm' a) nebo b) zákona ć' 25012000
Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové káznë výši poskytnutých prostředků,
mimo případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl') za porušenĺméně
závažné povinnosti uloŽí odvod niŽší.Při porušeníněkolika méně závažných
povinností se odvody za porušenĺrozpočtovékázně söĺtají. odvody za porušení
rozpočtovékáznë lze uloŽit pouze do výše peněŽních prostředků poskytnutých ke
dni porušení rozpočtovékázně. Při podezřenĺ na porušenĺrozpočtovékázně můŽe
poskytovatel pozastavit poskytnutí peněŽních prostředků, a to aŽ do výše
předpokládaného odvodu. Pokud krajský Úřad uloŽí odvod za porušenĺrozpočtové
kâzně, v rozhodnutĺ uvede, ŽezuloŽeného odvodu bude odvedena pouze částka ve
výši rozdílu mezi uloŽeným odvodem a peněŽními prostředky neposkytnutými z
důvodu podezřenína porušenírozpočtovékâzně.Pokud krajský úřad odvod neuloŽí,
poskytovatel poskytne pozastavené peněŽnĺ prostředky příjemci.

článek V.
Výpověd' a zrušenĺsmlouvy

1.

Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v přĺpadě, Že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověd'musí mít písemnou formu a nabývá
účinnostiuplynutím výpovědní lhůty, která činí15 dnů.

2.

Smluvní strany můŽou podat pĺsemný návrh na zrušenísmlouvyz důvodůuvedených
v $ 167 odst. 1 správnĺho řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvnĺ straně,

která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví
souhlas, smlouva nezaniká.

3.

Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.

4.

Spory z právnĺch poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správnĺho řádu
Ministerstvo financĺ ČR.
Glánek Vl.
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Publlcita
1

Příjemce je povĺnen v případě informování sdělovacích prostředkŮ o projektu
uvést

fakt, Že projekt byl podpořen Ústeckým krajem (poskytovätelem)'
2.

Na' výstupech projektu typu publikací, internetových stránek čĺjiných nosičů
uvede
příjemce skutečnost,. Že.projekt podpořil poskytóvatel (dále
,,siońzorsrý'i)ł<az',1 v

provedení respektujícílogomanuál poskytovatele' eřĺ1emce podpisem smloúvy

výslovně prohlašuje, Že se s daným logománuálem seznámil.
3

4

V případě, Že Účelem poskytnutí dotace je podpora investičníakce (projektu), bude
na ní nebo v její bezprostřední blízkosti uňístěna tabulka se
,,SponzooLliin i=k .".,,
v provedení respektující logomanuál poskytovatele.
Příjemce

vzkazu"

je povinen

předloŽit návrh způsobu pouŽití a umístění

,,Sponzorského
ke schválenĺ poskytovateli, případně upravit návrh poäle
námitek

poskytovatele a předloŽit ho poskytovateli ke konečnémuschvále ni'
zäposkytovatele
rozhoduje kontaktní osoba uvedená v označenísmluvních stran.
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,
plakátęch, programech, vstupenkách souvisejícíchs akcí (projektem),
b) verbálnĺ prezentace poskytovatele v médiícha na tisŔových kónferencích
pořádaných u příleŽitosti akce (projektu),
c) oficiální pozvání zástupců poskytovatele,
d) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konánĺ akce
(realĺzace projektu) v počlu odpovídajícímrozśahua významu atce
1propágační
komponent s logem si příjemce můŽe po domluvo zap'ů1eit od posrýiouät"l";,
e) umístění reklamních panelů s prezentací poskýovátele v místě Řonání akce
(realizace projektu),
distribuce tiskových materĺálŮ poskytovatele, které dodá poskytovatel mezi hosty
akce,
g) v případě videoprojekce
videospotu poskytovatele na (celoplošné)
-odvysílání
obrazovce (vide.ospot sĺ přţemce
po domluvě vyzvedne u poskytovâtelej,
h) prezentace poskytovatele moderátorem akce,
umístění aktivního odkazu www.kr-usteckv.cz na internetových stránkách
souvisejícíchs konáním akce Gď'ac'' prclektt,I

-

'

f)

i)

o

Logo Ústeckého kraje_(p^o9kytovatele) je ochrannou známkou, která poŽívá ochrany
podle zákona ć,' 44112003 sb., o ochranných známkách a o změně zâkona
č)' 6t2oo2
Sb. o soudech, soudcích, přísedícícha státní správě soudŮ a o změně někteých
dalšíchzákonů (zákon o soudech a soudcĺch), ve znění pozdějších předpisů,
@ákon
o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpĺsů.'

Clánek Vll.

ostatní ujednání
Tato smlouva bude zveřejněna dle $10d odst. 1 zákona č,' 25ot2ooo sb. na úřední
desce poskytovatele způsobem umoŽňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne
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uzavřenĺsmlouvy, což s9 ýká ipřípadných dodatků ke smlouvě, a to po dobu nejméně
3 let ode dne zveřejnění. Smlouva nabývá platnosti a účinnostidnem jejího uzavření,
2

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

3

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

4.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemŽ každá
ze smluvnĺch stran obdżí1 vyhotovení.

5.

pĺsemných a číslovanýchdodatků.

p

Poskytnutí dotace a uzavřenĺ této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem
Usteckého kraje usnesením č. 050119z12019 ze dne 29. 4' 2019.

V Ústí nad Labem dne

12,

07

,

2019

V

./ąŻrĺę-on".'. .'',l','t,,u

*/tu{
Poskytovatel
Ustecký kraj
oldřich Bubeníöek,

0sEr łtńĺ5xov
|: ţţě 43€ ĺx

ll{.: 4ĺ5 *4

Příjemce

obec Hříškov

Kalašová Jana, starostka

Přílohy:
Příloha č. 1 - Plánovaný nákladový rozpočet
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ít":í

r?

Datum

Jméno a

a odbor

Zpracovatel

20.5.2019

Jana Červinková

referent RR

Vedoucí odboru

20.5.2019

lng' Pavel Hajšman

ved. odboru RR

Čĺslopříslibu / správce rozpočtu

Bc. Vlasta Novák Rousová

Právně posouzeno

dle vzoru

Předchozí souhlas dle kompetence
Zveřejněno v registru smluv
lD záznam uveřejnění smlouvy

Nepodléhá zveĘněnÍv RS, zveĘněno na úřední desce

odkaz na usnesení orgánu kraje

Usnesení

č,.: o50l19Zl2o19
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ze dne 29' 4.2o1g

EK

ls

ţ,L

ł

19tRP201677

oľientĺění
]{2,9r projekt

Okna

rr:

160

P ełlpohlátlané celkové náklady hez Dlrľl
Pŕĺrrlpĺlkláĺlanétr:lkĺlvĺníkladr's DP t *

507.]'76,-Kč

prot'erlt tI:ĺlrrípĺrrlílollt:e

łn*ĺłl+ł

r-l

ci n r'r:s

t

iĺ:ĺl

.

l.:l

iĺ' ']l.t' Ýt.j
.'S,t
{ira L!'

îal

ÍłÁ

"

'
'

'1!

a

(--

*4ť-

ĺbłł,ł4 'ł, rĺ.ł
,,fŕĺjĺr,ź.ł

/

