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SMLoUVA o PoSKYTNUTĺ ruelruvesTlcNí DoTAcE

uzavřená v souladu s ust. $'10a zákona ć.25012000 sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtŮ, ve zněnĺ pozdějšĺch předpisů (dále jen ,,zákon ć.250t200o Sb.")

Smluvní strany
Poskytovate!:
Ustecký kraj

Velká Hradební 3118148,400 02 Ústí nad Labem
Jitkou Sachetovou, členkou Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a
památkové péče,zemědělstvĺ, Životního prostředí a venkova
Kontaktníosoba lng. Jaromír Šefl
E-mail/telefon:
sefl.j@kr-ustecky.cz I 475 657 194
It:
708921 56
DlČ:
c270892156
Bank' spojení: Česká spořitelna, a.s.
čísloÚčtu: 493203210800

Sídlo:
Zastoupený:

(dále jen,, poskýovatel")

a

Příjemce:

obec Hříškov

Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktníosoba:
E-mail/telefon:
lČ:

DlČ:
Bank. spojení:
(dále

Hříškov 50, 439 04 Hřĺškov
Janou Kalašovou, starostkou
Jana Kalašová
info@hriskov.cz I 415 694 244
00556301

Česká národní banka
čísloúčtu:94-17 16481 lo7 10

jen ,,přĺjemce")
uzavírĄi níŽe uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLoUVU o PoSKYTNUTĺ NElNVEsTlcNí DoTAcE
(dá!e jen n,smlouva")
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Preambule

Pro účelyposkytovánĺ dotací by|y usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
013l13zl2o18 ze dne 25. 6. 2018 schváleny Zâsady pro poskytování dotací a

návratných finančníchvýpomocí z rozpočtu Usteckého kraje (dále jen ,,Zásady"). Pro
účelydotačnípodpory veřejného odpadového hospodářství byl usnesenĺm
Zastupitelstva Ústeckého kraje č,' 0631422017 ze dne 24.4'2017 schválen Program
pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 _ 2025
(dále jen ,,Program") ve znění změn schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 022118z12019 ze dne 4.3'2019' Smlouva se uzavĺrá v souladu s těmito
Zásadami a s tímto Programem. Program je pro příjemce závazný ve věcech touto
smlouvou neupravených, Zásady jsou pro příjemce závazné ve věcech neupravených
touto smlouvou ani Programem.

clánek

l.

Předmět smlouvy, účela výše dotace

1'

2.
3.
4'

Poskytovatel

s

v souladu
usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
043122z12019 ze dne 9'9'2019 poskytuje přţemci ze svého rozpočtu neinvestiční
dotaci ve výši 147 000'00 Kč (slovy: jednostočtyřicetsedmtisíc korun českých), která
bude převedena bezhotovostně na účetpříjemce uvedený v záhlaví této smlouvy,
pod UZ (účelovýmznakem) 00271, za podmínky, Že ji příjemce stanoveným
způsobem použije nejpozdějl do 30.4.2020.

Dotace je poskytnuta nazákladě Žádosti o poskytnutí dotace ze dne 10.7 '2019'
Dotace je poskytnuta na realizaci projektu ,,Kompostéry pro občany" (dále jen
,,projekt").

Dotace je poskytována za využitÍpľavidla ,,de minlmis" ve smyslu nařízení
Komise (EU) č. 140712013. PoskytovateI uzavĺrá tuto smlouvu na základě
následujícího prohlášenípříjemce.
Př'ljemce prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy se nezměnily okolnosti týkající
se příjemcem přijatých podpor de minimis, jenž př'ljemce uvedl ve formuláři Žádosti

5.

o dotaci a není mu známa překážka, která by bránila poskytnutĺ podpory de minimis
dle výše uvedeného nařízení Evropské komise'

Dotace je slučitelná s dotacĺ poskytnutou z rozpočtu jiných územních
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo fondů EU, pokud to pravidla pro
poskytnutí těchto podpor nevylučujĺ.

článek ll.
Podmĺnky pouŽití dotace,
doba, v nížmá být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace
1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl' l. odst. 1 smlouvy za účelemrealizace
předloŽeného projektu, dle poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu všech
plánovaných příjmůa výdajů (dále jen ,,plánovaný nákladový rozpočet''), a to
v rozsahu v něm uvedeného procentuálnĺho podílu dotace na Úhradě plánovaných
uznatelných nákladů za dodrŽení druhového členěníplánovaného nákladového
rozpočtu (např. nákup materiálu, nákup pracĺ a sluŽeb, nákup stavebních prací,
nákup technického vybavení)' Plánovaný nákladový rozpočet včetně harmonogramu
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přţmů a plateb předloŽených příjemcem v projektu je nedílnou součástítéto smlouvy
jako její příloha č. 1.

2. V plánovaném nákladovém rozpočtu, ktený je přílohou této smlouvy,
neuznatelný náklad označujínásledujĺcí náklady:
Nejsou specifikovány Žádné náklady.

se

za

3. Změny v rámci druhového členěnírozpočtu je moŽné provádět pouze za podmĺnek
stanovených čl. Vlll' odst' 6 Zâsad za předpokladu předchozího písemného souhlasu
příslušnéhoodboru krajského úřadu' V těchto případech nebude uzavírán dodatek ke
smlouvě.

4. Termínem ukončenírealizace projektu je 30.4.2020. Pro příjemce je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel'

5. Dotace je poskytnuta účelově(viz čl' ll. odst. 1.) a lze ji pouŽít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od
1'9'2019 do 30.4.2020 (účinnostuznatelných nákladů).

Uznate!ný náklad je nezbytný náklad, kteý splňuje všechny následující podmÍnky:

a) vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnostia hospodárnosti,
b) vznĺkl přĺjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu a

c)

v rámci termínu
realizace projektu,
byl skutečně uhrazen v rámci termínu realizace projektu a zachycen v Účetnictví
příjemce na jeho účetníchdokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podloŽený
prvotními podpůrnými doklady.

Neuznatelný náklad je náklad na:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)
h)

i)
j)

pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančníhomajetku,
úroky, penále, pokuty a jiné sankce,
opatření pro moŽné budoucí ztráty nebo dluhy,
nákupy pozemků a budov,
ztráty z devizových kuzů,
reprezentativní náklady (rautové, cateringové, alkohol atp'),
nájemné s následnou koupí (leasing),
cestovné nad rámec zákona ć.26212006 sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, pro zaměstnavatele, kteý je uveden v $ 109 odst. 3 tohoto právního
předpisu,
mzdy věetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve
veřejných slużbách a správě,
náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřĺtomnost, nemoc, svátek).

6. Dotace bude poskytnuta bankovním převodem na účetpřĺjemce uvedený v záhlavÍ
této smlouvy jednorázově ve lhůtě do 30 dnů po předloŽení závěrečnézprávy a
kontrole finančnĺhovypořádánĺ poskytovatelem.

7. Jako zâvazný ukazatel by| stanoven podĺl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu v maximální výši 70 o/o' Zâvazný ukazatel musí být
dodrŽen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu za dodrŽení druhového
členěníplánovaného nákladového rozpočtu (např. nákup materiálu, nákup prací a
sluŽeb, nákup stavebních prací, nákup technického vybavení).
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clánek lll.
Práva a povinnosti př'ljemce
Př'ljemce prohlašuje, Že dotaci přijĺmá a v této souvislosti se zavazuje

1.

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

2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Dotaci nepouŽít na úhradu DPH,

4'

5'
6.

uplatnění odpočtu této daně.

je_li přţemce plátcem DPH s nárokem na

odpovídat za hospodárné pouŽití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpoötem projektu, kteąý je přílohou této smlouVy, a
jejich řádné a oddělené sledování v účetnictvĺ,pod daným účelovýmznakem (UZ),
vedeném v souladu se zákonem č. 563/1991 sb., o účetnictví,ve znění pozdějších
předpisů, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska celkových
uznatelných nákladů projektu.

Uvádět na všech účetníchdokladech účelovýznak kraje. označovat originály
účetníchdokladů informací o tom, Že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.
Předat poskytovateli pĺsemnou závěrečnou zprávu o pouŽití poskytnuté dotace a
finančnĺvypořádání dotace dle čl. 11 Programu, a to do 30 dnů od ukončení
realizace projektu. Ze závažných důvodůmůŽe být termín předloŽení závěrečné
zprâvy na Žádost příjemce postupem dle čl' 11 odst' 3 Programu prodlouŽen.
Pokud byl projekt realizován před uzavřenĺm této smlouvy, je příjemce povinen
předloŽit poskytovateli vytičtování do 30 dnů od uzavřenítéto smlouvy.
Závěrečná zpráva musí obsahovat:
označení příjemce,
čĺslosmlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,
popis realizace projektu včetně dodržováníjeho harmonogramu,
kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu,

přínos projektu pro cĺlovéskupiny,
celkové zhodnocenĺ projektu,
finančnívypořádání dotace, včetně účelovéhoznaku.

ll'

Finančnívvpořádání dotace (přehled o čerpánía pouŽitĺ poskvtnuté dotace)
musíobsahovat:
přehled všech nákladů a výnosů projektu,

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

výpis z odděleného účetnictví(případně účetnictvívedeného pod účelovým
znakem), jestliŽe je příjemce povinen Úöetnictví vést, jak z hlediska nákladů
projektu hrazených z dotace, tak z hlediska celkových uznatelných nákladů
projektu.
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UmoŽnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpánía vyuŽití
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislostijim umoŽnit
nahlíŽet do účetníevidence. UmoŽnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po
ukončenírealizace projektu.

8.

Neprodleně pĺsemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor Životního
prostředí a zemědělství krajského úřadu o všech změnách týkajícíchse tohoto
smluvnĺho vztahu, včetně identifikace přţemce nebo podpořeného projektu.

7

9. V přĺpadě vykázaného vyššĺhoprocentuálního podílu dotace Ve vztahu

ke
skutečným nákladům realizovaného projektu, neŽ jaký byl stanoven jako závazný
ukazatel (viz čl. ll odst. 7 smlouvy), poskytovatel nevyplatĺ příjemci prostředky, o
které byl dohodnutý podíl dotace překročen.

10.

V přĺpadě, Že skutečně vynaloŽené náklady budou niŽšíneŽ náklady uvedené
v plánovaném nákladovém rozpočtu, poskytovatel odpovídajícímzpůsobem pokrátí
poskytnutou dotaci o její nečerpanou část'

1'

Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účetposkytovatele, z nëhožbyla dotace na
realizaci projektu poskytnuta, v přĺpadě, Že se projekt neuskuteční,nejpozději do 7
kalendářnĺch dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně pĺsemně

1

informovat poskytovatele o vrácení dotace.

12. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. Xl. Zásad.

13.Zadávat veřejné zakázky vsouladu se zákonem č. 13412016 Sb., o zadávâní
veřejných zakázek, Ve znění pozdějších předpisů, jestliŽe se přĺjemce stal
dotovaným zadavatelem Ve smyslu ustanovení $ 4 odst. 2 tohoto zákona a
dodrŽovat v souvislosti s čerpánímdotace veškeré dalšíobecnë závazné právní
předpisy.

14.

Je-li přÍjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby přĺpadnérozhodnutí o
jeho likvidaci nebo přeměně podle přĺslušných právních předpisů bylo přijato až po
předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru
poskytovatele ovlivnit podmínky a účelposkytnuté dotace.

15. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plněníjeho povinnosti vůěi

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěŽe a Evropské komisi.

je povinen zajistit na svou odpovědnost po dobu 5 let následujících po
roce vyplacenĺ dotace provoz a užíváníprovedených staveb a pořízených zařizení

16. Příjemce

v souladu s účelemdotace podle čl. 4 odst. 1 Programu' V případě nedodrženítéto

povinnosti je příjemce povinen vrátit poskytovateli část poskytnuté dotace o
velikosti poměrně odpovídajícídobě, o kterou by zâvazek udrŽitelnosti projektu
zkrácen.

Gtánek lV

Poľušeníľozpoětové kázně

1.

Porušením rozpočtovékázně je každéneoprávněné pouŽití nebo zadržení
peněŽních prostředků poskytnutých jako dotace (s 22 odst. 1 aŽ 3 zákona č.
25012000 sb.). V přĺpadě, Že se př'ljemce dopustí porušenĺ rozpoětové kázně tím,
že neoprávněně pouŽije nebo zadżíposkytnutou dotaci, bude poskytovatel
postupovat dle $ 22 zâkona ć' 25012000 Sb. a bude př'ljemci uloŽen odvod včetně
penále za prodlení s odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy a
touto smlouvou.
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Pokud přĺjemce předloŽí závěrečnou zprâvu včetně finančníhovypořádání

v termínu stanoveném ve smlouvě, ale finančnívypořádání nebo závěrečná zpráva

nebudou obsahovat všechny náleŽitosti stanovené ve smlouvě, dopustí se příjemce
porušení rozpočtovékázně aŽ v případě, Že nedoplnĺ neúplnou závěrečnou zprávu
nebo finančnĺvypořádání ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne
doručenívýzvy poskytovatele k nápravě'

považu1e za méně
porušení
procentem
závažné, bude vŽdy uloŽen odvod za tato
z celkové částky
poskytnuté dotace následovně:

3. V případě porušení rozpočtovékázně, které poskytovatel
a)

předloŽení závěrečné zprávy do 15 kalendářnĺch dnů po lhůtě stanovené
smlouvou či dle odst. 6) čl' Xll Zásad - výše odvodu činĺ5 %.

b) předloŽení závěrečnézprâvy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené

c)
d)

smlouvou či dle odst. 6) čl. Xll Zásad - výše odvodu činĺ10 %.
předloŽení doplněné závěrečnézprávy do 15 kalendářnĺch dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku - výše
odvodu činí3%.

předložení doplněné závěrečnézprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvë poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku - výše

odvodu činí6%.

e) nedodźenípovinnosti vést dotaci

f)
g)
h)

i)
j)
k)

4'

10

o/o.

-

v odděleném účetnictví výše odvodu činĺ

nedodżení povinnosti vést celkové uznatelné náklady projektu v odděleném
Účetnictví- výše odvodu ćiní20o/o'
nedodrŽení povinnosti označovat originály účetníchdokladů informací o tom, Že
projekt je spolufinancován Ústeckým krajem - výše odvodu činí10 %.
nedodrŽení povinnosti uvádět na všech účetnĺchdokladech účelovýznak
odvodu činí5%.

-

výše

nedodżení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků -

výše odvodu činí5 %'

nedodrŽení povinnosti publicity neoznačenĺmpublikacĺ, internetových stránek či
jiných nosičů,,sponzorským vzkazem'' - výše odvodu činí5 %.
nedodržení povinnosti publicity neumístěním tabulky se ,,sponzorským vzkazem"
na stavbě nebo v její bezprostřednĺ blízkosti - výše odvodu činĺ5 %'

odvody za porušenĺrozpočtovékázně při pouŽitĺ téŽe dotace se sčĺtají,s výjimkou
odvodů za porušení rozpočtovékázně porušením pravidel pro zadávâní veřejných
zakázek. Za porušení pravidel prozadávání veřejnýchzakázek se uloŽí odvod ve
výši nejzávaŽnějšĺho porušenÍ těchto pravidel u stejné zakázky' Při neoprávněném
pouŽitĺ peněŽních prostředků dle Ş22 odst' 2 písm' a) nebo b) zákona č' 25012000
Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtovékázně výši poskytnutých prostředků,
mimo případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl') za porušenĺméně
zâvažné povinnosti uloŽí odvod niŽší'Při porušenĺněkolika méně závaŽných
povinností se odvody za porušenírozpoětové káznë sčítají.odvody za porušení
rozpočtovékázně lze uloŽit pouze do výše peněŽních prostředků poskytnutých ke
dni porušenĺrozpočtovékázně. Při podezření na porušenĺ rozpočtovékázně můŽe
poskytovatel pozastavit poskytnutí peněŽních prostředků, a to až do výše
předpokládaného odvodu. Pokud krajský úřad uloŽĺ odvod za porušenĺ rozpočtové
kázné, v rozhodnutí uvede, že z uloŽeného odvodu bude odvedena pouze částka
ve výši rozdílu mezi uloŽeným odvodem a peněżnÍmi prostředky neposkytnutými z
důvodu podezření na porušenírozpočtovékázně. Pokud krajský Úřad odvod
neuloŽĺ, poskytovatel poskytne pozastavené peněŽn í prostředky příjemci.
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Glánek V.
Výpověd' a zrušenĺsmlouvy

1.

Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, Že přţemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověd'musí mít písemnou formu a nabývá
účinnostiuplynutím výpovědní lhůty, která činí15 dnů' Ve výpovědní lhůtě bude
pozastaveno vyplácen í dotace.

2. Smluvní strany můžoupodat pĺsemný návrh na zrušenísmlouvy

3'

4.

z důvodů
uvedených v $ 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh
doručen, s ním vysloví souhlas, smlouva zanikâ dnem, kdy písemný souhlas dojde
smluvní straně, která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen,
s nÍm nevyslovĺsouhlas, smlouva nezaniká.
Smlouvu lze ukončit také na základě písemnédohody smluvních stran.

Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu
Ministerstvo financí ČR.

Glánek Vl.

Publicita

1.
2.

3'
5.

Přĺjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést
fakt, že projekt byl podpořen Ústeckým kĘem (poskytovatelem).

Na výstupech pĄektu typu publikací' internetových stránek či jiných nosičůuvede
příjemce skutečnost, Že projekt podpořil poskytovatel (dále ,,Sponzorský vzkaz") v
provedení respektujícĺlogomanuál poskytovatele. Přţemce podpisem smlouvy
výslovně prohlašuje, Že se s daným logomanuálem seznámil.
Příjemce je povinen předloŽit návrh způsobu pouŽitĺ a umístění ,,Sponzorského
vzkazlJ" ke schválení poskytovateli, přĺpadně upravit návrh podle námitek
poskytovatele a předloŽit ho poskytovateli ke konečnémuschválení. Za
poskytovatele rozhoduje kontaktnĺ osoba uvedená v označenísmluvníchstran.
Př'ljemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu udżitelnosti projektu dle ěl' 4 odst. 6 Programu:

a) logo
i

poskytovatele umístěné,v souladu s logomanuálem,

nternetových strá

n

kách souvisej ícíchs projektem,

b) umístěnĺaktivního odkazu www.kr-usteckv.cz na svých
stránkách souvisejících s projektem

c)
d)

6.

na

svých

internetových

prezentace poskytovatele v médiícha na tiskových konferencích souvisejících

s projektem,

prezentace poskytovatele v tištěných materiálech souvisejících s projektem'

Logo Ústeckého kraje (poskytovatele) je ochrannou známkou, která poŽívá ochrany
podle zákona ć' 44112003 sb., o ochranných známkách a o změně zâkona ö' 612002
Sb. o soudech, soudcích, přísedícícha státnĺ správě soudů a o změně někte1ých
dalšĺchzákonů (zákon o soudech a soudcích), ve zněnĺ pozdějších předpisŮ, (zákon
o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.
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clánek V!!.

ostatní ujednání
1. Tato smlouva bude zveřejněna dle $10d odst. 1zákona č' 250t2000 sb. na úřední
desce poskytovatele způsobem umoŽňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne
uzavření smlouvy, coŽ se týká i případných dodatků ke smlouvě, a to po dobu
nejméně 3 let ode dne zveřejněnĺ. Smlouva nabývá platnosti a účinnostidnem jejího
uzavření.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovanýchdodatků'

3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, pouŽijí se přiměřeně na právní vztahy
z ní vyplývajícípříslušná ustanovení zákona č' 250/2000 sb., správního řádu,
případně příslušná ustanovení občanskéhozákoníku s výjimkou uvedenou v Ş170
správního řádu'

4' Ústecký

kraj zpracovává osobní údaje v souladu s poŽadavky Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č' 20161679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajůa o volném pohybu těchto údajůa o zrušenísměrnice
95/46/Es (obecné nařízení o ochraně osobnĺch údajůnebo také GDPR). Více na
https://www. kr-ustecky' cŻgdpr/ds -1 00425l p1 =2441 64.
5. Tato smlouva je vyhotovena Ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemŽ každá
ze smluvnĺch stran obdrŽí 1 vyhotovení.

6'

o

poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem
Usteckého kraje usnesením č' o43ĺ22zl2019 ze dne 9.9.2019.

V Ustí nad Labem dne

26, 11.

v /ůrt,"- dne... ' âzz. Z0/?

2019

Öl}t:e: ĺlt'lł];xc,v

ľsČĺse i*ł

ţ.i.: 1It

"e"urłł
Poskytovatel
Ústecký kraj
Jitka Sachetová
členka Rady Ústeckého kraje pro oblast
kultury a památkové péče,zemědělstvĺ,
ŽivotnÍho prostředía venkova, na základě
pověření dle usnesení Rady Ústeckého
kraje č. 067l18Rl2017 ze dne 28. 6.2017
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Přílohy:

Přĺloha č. 1 - Plánovaný nákladový rozpočet včetně harmonogramu příjmůa plateb

Dodatek k žádosti o dotaci
čísložádosti:

45

Program:

Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji
na období 2ot7 až,2025

Název projektu:

Kompostéry pro občany

zPz_oţ_oo 45

číslopůvodní žádosti:

ostatní
zdroie (v Kč)
Hodnota
položky

Položka

(v Kč)

Dotacé
z Ústeckého

kraie (v Kč)

(dory, leasing,

Vlastní
zdroje (v Kč)

ze stótnĺho

rozpočtu,
jĺných fondů -

z

pokud

je

umožněno
programem)

Rozdélení (v

10ą00

70,00

30,00

0,00

210 000,00

I47 000,00

63 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ą00

0,00

0,00

0,00

210 000,00

147 000,00

63 000,00

0,00

%)

Náklady na materiál (v Kč):
kompostéry
Náklady na práci a sluźby (v Kč)z

Náklady stavebních prací (v Kč)z

ostatní náklady

(v Kč)z

cEtKEM

(v Kč):

Celkové nákIady projektu (v Kč)z
Požadovaná výše dotace od

Vlastnízdroje

ÚK

210 00ą00

(v Kč):

147 OOO,OO

(v Kč)z

63 000,00

Seznam ostatních zdrojů - vypište jednotlivé zdroje a příslušnéčóstky

(v Kč) :

0,00

ostatní zdroje celkem
E-mail:

info@hriskov.cz

(v Kč):

0,00
No tento emdil vám, po kliknutí na tločítko,,odeslot,,,

přţde vyplněný formulóř

ve

formótu PDF.

