Krajský Úřad
Číslosmlouvy u poskytovatele: 2olSML572 }tSoPDtZPZ
Císlo smlouvy u příjemce:
C. j. : KUUI(147 15412020

SMLoUVA o PoSKYTNUTí lľvesľlcľĺ
DoTAcE

uzavřená v souladu s ust. $10a zákona č' 25ot2ooo Sb', o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtŮ, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,záikon č,' 25oi2ooo sb'")

Smluvní stľany
Poskytovate!
Ustecký kraj

Sídlo:
Zastoupený:

Velká Hradební 3118148,400 02 Ústí nad Labem
Jĺtkou Sachetovou, členkou Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a
památkové péče,zemědělství, životníhoprostředí a venkova
Kontaktní osoba lng. Dagmar Hyblerová

E-mail/telefon:
lČ:
DlČ:
Bank. spojení:

hyblerova. d@kr-ustecky .czl 47 565T
70892156
c270892156
Česká spořitelna, a's.
císlo účtu:493203210800

ll

0

(dále jen,,poskýovatel")

a

Příjemce

obec Hříškov

Sídlo:

č. p. 50, 439 04 HřÍškov
Janou Kalašovou, starostkou
Kontaktní osoba: Jana Kalašová
E-mail/telefon: info@hriskov.czl731479063
00556301

Zastoupený:

lČ:

Dtt:

Bank.
číslo

spojení: Česká národní banka

účtu:

94-1716481l0710

(dále jen ,,příjemce")

uzavírĄí níŽe uvedeného dne, měsíce a roku tuto

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

sÍena'l l7

Preambule

Pro účelyposkytování dotacĺ byty usnesenĺm Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
013113z12018 ze dne 25. 6. 20ĺ8 schváleny Zâsady pro poskytovánĺ dotací a
návratných finančnĺchvýpomocí Ústeckým krajem (dáte jen ,,Zâsady"|. Pro účely

dotačnípodp9ry veřejného odpadového hospodářství

by!

usnesením
Zastupitelstva Usteckého kraje ë. 06314z12017 ze dne 24.4.2017 schválen Program
pľo podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 -2025
(dále jen ,,Program"). Aktualizace Programu byla schválena Zastupitelstvem
Ústeckého kraje č. o22t18zl2019 ze dne 4. 3. 20ĺ9. Smlouva se uzavĺrá v souladu
s těmito Zásadami a s tímto Programem. Program je pľo př'ljemce zâvazný ve
věcech touto smlouvou neupravených, Zásady jsou pro př'ljemce závazné ve
věcech neupravených touto smlouvou anl Programem.
Glánek

l.

Předmět smlouvy, účela výše dotace
I

Poskytovatel v souladu s usnesenĺm Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
056131z12020 ze dne 7. 9. 2020 poskytuje příjemci ze svého rozpočtu investičnĺ

dotaci ve výši 867 080 Kč (slovy: osmsetšedesátsedmtisĺcosmdesát korun českých).
Dotace je poskytnuta na realizaci projektu ,,odpadové hospodářstvĺ Hříškov" (dále
jen,,projekt").

2.
3.

Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutĺ dotace ze dne 10.7. 2020.

Dotace je poskytovâna za využitĺpravidla ,,de minlmis" ve smyslu nařĺzení
Komise (EU) č. 140712013. PoskytovateI uzavírá tuto smlouvu na základě
následujícĺho prohlášenípřţemce.
Příjemce prohlašuje, Že ke dni uzavřenítéto smlouvy se nezměnily okolnosti týkající
se přţemcem přţatých podpor de minimis, jenŽ přţemce uvedl ve formulářiŽádosti o
dotaci a nenĺmu známa překáżka, která by bránila poskytnutĺpodpory de minimis dle
výše uvedeného nařĺzení Evropské komise.

4'

Dotace je slučitelná s dotacĺ poskytnutou z rozpočtu jiných územníchsamosprávných
celků, státního rozpoötu nebo fondů EU, pokud to pravidla pro poskytnutĺ těchto
podpor nevylučují.

Glánek ll.

Podmínky poskytnutí dotace,
doba, v níŽ má být dosaŽeno účelu,
způsob poskytnutĺ dotace
1. Dotace je přĺjemci poskytnuta ve výši dle čl' l. odst. 1 smlouvy za účelemrealizace
projektu dle poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu všech plánovaných příjmůa
výdajů (dále jen ,,plánovaný nákladový rozpoöet"), a to v rozsahu v něm uvedeného
procentuálního podílu dotace na úhradě plánovaných uznatelných nákladů za dodrŽení
druhového öleněnĺplánovaného nákladového rozpočtu. Plánovaný nákladový rozpočet
včetně harmonogramu př'ljmů a plateb předloŽených přĺjemcem v projektu je nedílnou
součástí této smlouvy jako její přĺloha č' 2'
2' Změny v rámci druhového členěnĺrozpočtu je moŽné provádět pouze za podmínek
stanovených čl. 4 odst. 16 Programu.
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3. Termínem ukončenírealizace projektu je 3í. 8.2021. Pro příjemce je tento termĺn
stanoven jako závazný ukazatel'
4. Dotace je poskytnuta účelově(viz čl. ll. odst. 1.) na úhradu uznatelných nákladů přímo
souvisejících s realizacĺ projektu a vzniklých v době od ĺ0. 7. 2020 do 3í . 8. 2021
(rjčinnost uznatelných nákladů)'
5. Dotace bude vyplacena bankovním převodem na účetpříjemce uvedený v záhlavítéto
smlouvy pod UZ (účelovýmznakem) 00271 ve lhůtě do 30 dnů po předloŽení
Zâvěrećné zprâvy a vyúčtováníprojektu.
6.

Jako závazný ukazatel by| stanoven podíl 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 dodrženĺdruhového
členěníplánovaného nákladového rozpočtu.

čIánek lll.
Práva a povinnostl příjemce
1. Příjemce prohlašuje, Že dotaci přţĺmá a v této souvislosti se zavazuje

a)

Realizovat projekt, pro kteý byla dotace poskytnuta, v souladu s podmínkami

sjednanými v této smlouvě.

b) Do nákladů projektu

nezahrnout DPH, je-li přĺjemce plátcem DPH s nárokem na
uplatněnĺ odpočtu této daně.

c)

odpovídat za hospodárnou realizaci projektu v souladu se schváleným plánovaným
nákladovým rozpočtem projektu, kteqý je přílohou této smlouvy, a řádné a oddělené
sledování nákladů projektu v účetnictvĺ,pod daným Uz (účelovýmznakem)'
vedeném v souladu se zákonem č' 563/1991 Sb., o Účetnictví, ve zněnÍ pozdějšĺch
předpisů, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů celého
projektu.

d) Uvádět na všech účetníchdokladech

úěelový znak kraje. označovat originály
Účetních dokladů informací o tom, Že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem'

e)

f)
g)

Předat poskytovateli Závěrečnou zprávu a vyÚčtování projektu dle čl. 11 Programu,
a to do 30 dnů od ukončeni realizace projektu. Zezávažných důvodůmůŽe být termín
předloŽení závěrečnézprávy na žádost příjemce postupem dle čl' 11 odst. 3
Programu prodloužen.
UmoŽnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu realizace projektu
v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislostijim umoŽnit nahlíŽet do účetní
evidence. UmoŽnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po ukončenírealizace
projektu.

Neprodleně pĺsemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor Životního prostředí

a zemědělství krajského úřadu o všech změnách týkajĺcíchse tohoto smluvního

vztahu, včetně identifikace příjemce nebo podpořeného projektu.

h) Respektovatzávěry

i)

kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. Xl' Zásad'

Zadávat veřejné zakázky vsouladu se zákonem č. 13712006 Sb', o zadáváni
veřejných zakázek, Ve znění pozdějších předpisů, jestliże se příjemce stal
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dotovaným zadavatelem ve smyslu ustanovení$ 4
odst. 2 tohoto zákonaa dodrŽovat
v souvislosti s čerpánímdotace veškerédalšío"becně
żávaznéprd;ipr"oii.v

j)

Je-li příjemce právnickou osobou, je.povinen zajistit, aby případné
rozhodnutí o jeho
likvidaci nebo přeměně podle pĺslusnycn p'áuňĺäň-předpisů
přijato až po
bylo
předchozĺm souhlasu poskytovatele. Příjemd";é pó"ińen
poskytovateli poskytnout
veškeréinformace o záměru likvidace ňeoo pŕeńěny,
které monou poăl" názoru
poskytovatele ovlivnit podmínky a Účel poskytnuté
oóiäb".

k) ľiljemce je p.ovinen

s poskytovatelem..spolupracovat při plněníjeho povinnosti
vŮči
Uřadu pro ochranu hospodářské soutěŽé a evrópsrË [omisi.

l)

Přţemce je povinen zajistit na svou odpovědnost po dobu
5 let následujících po roce
a uživáni.provedenýôn
śiäuen
a porĺzéńých zařízeni
-odst.
v souladu s účelemdotace podle čl. 4
1' ýpřípadé náoóoiz"nĺ-teíJ'povinnosti
je příjemce povinen vrátit poskytovateli.část posŔýtliut"
oot"." o u"liro'tipoměrně
odpovídajícídobě, o kterou bylá udrŽitelnost projeĹiu-zŘracena.

vyplacení dotace provoz

2' V případě vykázaného vyššíhoprocentuálního podílu dotace

ve vztahu ke skutečným
uznatelným nákladům realizovaného projektu,'
byl
stanov"ň iără závazný
iáiy
ukazatel (viz čl. ll odst. 7 smlouvy), pośkytovatál.nez
nevýai;típřţemci prostředky, o které
byl dohodnutý podíl dotace přerroeén.

clánek lV.
PorušenÍ ľozpočtovékázně a krácenĺ dotace

1'

2'

3'

Porušením rozpočtovékázně

qg!ěţĺch prostředků

je

každéneoprávněné pouŽití nebo zadrženi
jako dotace ĺśzz odst. 1 aŽ 3 zákona ć,'

'poskytnutých
250/2000 sb ) V případě,
zese pĺ1emce dopustí poňsenĺ rozpočtovékáznětím, že
neoprávněně poużije
!99-o^îdţíposkytnutóudoťaci, bude poskytouătäĹpo.tupovat
dle $ 22 zákona č' 25ot2ooo
sb. a nuoe příjemci úio}"n óouoó
nále za
prodlenís odvodem ve výši stanovené platńyľili pravńńi
předpisy a"e"iňeî"
toütó Jmlouvou.
Ke krácení dotace přistupuje poskytovatel-v piípaoé,rby .ji.tí porusĂnĺ
smluvnĺ
povinnosti stanovené touto smlouvou před vypiacenĺń
dotace.
Pokud příjemce předloŽízávěrečnou zprávuvčetně finančního
vypořádánív termínu
stanoveném ve smlouvě, ale finančnívypořádání nebo zaveretÄa
rirái, nebudou
obsahovat všechny náleżitosti stanovenä ve smlouvě,-ňuo" příjemcĺ
äoiá." krácena
aŽ v případě, Že nedoplní neÚplnou závěrečnou zprávu
nebo'fińančńĺvýňoľaoanĺani
po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů odebne
doručeníuy.uv óä.Lytovatele
k nápravě.

V přípa1e zjištěníporušenísmluvní povinnosti před vyplacením
dotace nebo
porušenírozpočtové
které poskytovatel pou.źüj" za méně závažné, bude
.káznë,
vŽdy uloŽen odvod či krácena dotace za tato poŕušeníprocentem
z celkové částky
poskytnuté dotace následovně:

a)

předloŽenÍ závěrečné zprávy do
smlouvou - výše krácení činí5%.

15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené

b) předloŽení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou - výše krácení činí10 o/o.
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c)

předloŽení doplněné závěrečnézprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst' 2 tohoto článku - výše
krácení ëiní3 o/o'

d) předloŽení doplněné závěrečnézprávy do 30 kalendářnĺch dnů od

uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvë poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku - výše

kráceníčiní6%.

e)

nedodrŽenĺ povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví- výše odvodu či krácenĺ

činĺ10

%.

í) nedodźenĺpovinnosti

označovat originály účetnĺchdokladů informacĺ o tom, Že
- výše odvodu či krácenĺ činí10 %'

projekt je spolufinancován Ústeckým krajem

-

g)

nedodrŽení povinnosti publicity v případě informování sdělovacĺch prostředků
výše odvodu či krácenĺčiní5%.

h)

nedodržení povinnosti publicity neoznačenímpublikací, internetových stránek či
jiných nosičů,,sponzorským vzkazem" - výše odvodu či krácení činí5 %.

i)
4'

nedodżenĺpovinnosti publicity neumĺstěním tabulky se ,,sponzorským vzkazem"
na stavbě nebo v její bezprostřední blízkosti (v přĺpadě investičnídotace) - výše
odvodu či krácenĺčiní5%.

odvody za porušení rozpočtovékázně při poużitĺtéŽe dotace se sčítají,s výjimkou
odvodŮ za porušenĺrozpočtovékáznë porušením pravidel pro zadâvâní veřejných
zakázek. Za porušenípravidel prozadávánĺ veřejnýchzakázek se uloŽí odvod ve
výši nejzávaŽnějšĺho porušenítěchto pravidel u stejné zakázky' Při neoprávněném
použitípeněŽních prostředkŮ dle $ 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona ć' 25012000
Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové kâzně výši poskytnutých prostředků,
mimo případů, kdy se podle této smlouvy (odst' 3 tohoto čl') za porušení méně
závažné povinnosti uloŽí odvod niŽší.Při porušenĺněkolika méně zâvaŽných
povinnostĺ se odvody za porušení rozpočtovékâznë sčítají.odvody za porušení
rozpočtovékáznë lze uloŽit pouze do výše peněŽnĺch prostředkŮ poskytnutých ke
dni porušenĺ rozpočtovékázně' Při podezřenĺ na porušení rozpočtovékázně může
poskytovatel pozastavit poskytnutĺ peněŽnĺch prostředků, a to aż. do výše
předpokládaného odvodu. Pokud krajský úřad uloŽí odvod za porušení rozpočtové
káznë, v rozhodnutí uvede, ŽezuloŽeného odvodu bude odvedena pouze částka ve
výši rozdílu mezi uloŽeným odvodem a peněŽními prostředky neposkytnutými z
důvodu podezřenína porušenírozpočtovékâznë'Pokud krajský úřad odvod neuloží,
poskytovatel poskytne pozastavené peněŽní prostředky příjemci.
Clánek V.
Výpověd' a zrušenísmlouvy

1.

Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, Že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověd'musí mít písemnou formu a nabývá
účinnostiuplynutím výpovědní lhůty, která činĺ15 dnů. Ve výpovědní lhůtě bude
pozastaveno vyplácen í dotace.

2,

Smluvnĺ strany můŽou podat písemný návrh na zrušenĺsmlouvy z důvodůuvedených
v $ 167 odst' 1 správnĺho řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s nĺm

vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně,
která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s nĺm nevysloví
souhlas, smlouva nezaniká.
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3.

4'

Smlouvu lze ukončit také na základë písemnédohody smluvních stran.
I

Spory z právních pgměrů při poskytnutĺ dotace rozhoduje podle správního řádu
Ministerstvo financí CR.
clánek vl.
Publicita

1.

Přĺjemce je povinen v případě informování sdělovacĺch prostředků o projektu
uvést fakt, že pľojekt byt podpořen Ústeckým krajem (poskytovatelem).

2.

Na výstupech projektu typu publikací, internetových stránek či jiných nosičri
uvede přĺjemce skutečnost, Že projekt podpořit poskytovatel (dáIe ,,Sponzorský
vzkaz"| v provedení respektujĺcĺ logomanuál poskytovatele. Příjemce podpisem
smlouvy výslovně prohlašuje, že se s daným logomanuálem seznámil.

3.

4.

V případě' že účelemposkytnutĺ dotace je podpoľa investičnĺakce (projektu},
bude na nĺ nebo v její bezpľostřední blĺzkosti umístěna tabulka se
,,S ponzo rs kým vzkazem" v provede n í res pe ktuj íc í log oma n uál pos kytovatele.
Příjemce je povinen předloŽit návľh zptisobu použitía umĺstěnĺ,,Sponzorského

vzkazlÍ' ke schválení poskytovateli, případně upľavit návrh podle námitek
poskytovatele a předložit ho poskytovateli ke konečnémuschválení. Za

poskytovatele ľozhoduje kontaktnĺ osoba uvedená v označenísmluvních stľan.
5

Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujĺcÍm rozsahu, a to nejméně

po dobu udżitelnosti projektu dle čl. 4 odst. 6 Programu:

a) logo poskytovatele umístěné v souladu s logomanuálem,

na svých internetových
stránkách souvisejících s projektem,
b) umístěnĺaktivníhoodkazu www'kr-usteckv.cz na svých internetových stránkách
souvisejících s projektem,
c) prezentace poskytovatele v médiícha na tiskových konferencích souvisejících
s projektem,
prezentace
poskytovatele v tištěných materĺálech souvisejĺcÍch s projektem.
d)
5.

Logo Ústeckého kĘe (poskytovatele) je ochrannou známkou, která požĺvá
ochrany podle zákona č,.44112003 sb., o ochranných známkách a o změně
zákona č}.612002 Sb. o soudech, soudcích, přĺsedícĺcha státní správě soudů a
o změně někter'ých da!šíchzákonů (zákon o soudech a soudcích), ve zněnĺ
pozdějších předpisů, (zákon o ochľanných známkách), ve znění pozdějších
předpisů.

clánek Vll.
ostatnĺ ujednání

1.

Tato smlouva bude zveřejněna dle $10d odst. 1 zákona ć' 250ĺ2000 Sb. na úřední
desce poskytovatele způsobem umoŽňujícím 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 účinnostidnem jejího uzavření.
2

Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
pĺsemných a číslovanýchdodatků'

3

Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, pouŽijí se přiměřeně na právní vztahy z ni
vyplývající příslušná ustanovení zákona ö' 250t20oo Sb., správního řádu, případně
příslušná ustanovení občanskéhozákoníku s výjimkou uvedenou v 170 sprâvního
$
řádu.

4

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemŽ każdél
ze smluvních stran obdľží1 vyhotovení.

V Ústí nad Labem on"ţ.1'. 19 1I1l
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Poskytovatel
Ústecký kraj
Jitka Sachetová,
členka Rady Ústeckého kraje pro oblast
kultury a památkové péče,zemědělství,
Životního prostředí a venkova, na základě
pověření dle usnesení Rady Ústeckého
kraje č. 067l18Rĺ2017 ze dne 28.6.2017

Příjemce

obec Hříškov
Jana Kalašová
starostka

Přílohy:

Přĺloha č. 1 - Výpis z Registru ekonomických subjektů
Příloha č' 2 _ Plánovaný nákladový rozpočet

slranaT
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10.7.2020

RES_obec Hříškov

Výpis z Registru ekonomických sub jektů csu v ARES
Tento

ýpis má

pouze informativnt

chaßîĺ:ľil'iś"ł::r1"rť:ix2í1?"fţ:j"'ť,:2l,ějŠÍ
údaje a nemá

žádnou právnt moc'

ZáRladni údaje

lčo: 00556301

obchodní firma: obec Hříškov
statistická právní forma: 801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
datum vzniku: 25.11.1990

sídlo: 43904

Hříškov 50

zÚĺ: soo'ĺg5 - Hříškov

okres: C20424

- Louny

Klasifikace ekonomi ckých činností- cz-NAcE
84íî0:Všeobecné činnosti veřejné správy

Statistické údaje
institucionální sektor: podle

ESA20í0 13130

velikostní kat. dle počtu zam.:

Tento

rrnrnrlinía mţar r>laai-ţ:ialatac!Aanl

1-5

- Místní vládní instituce

zaměstnanců

ýpis byl.pořtzan

prostřednicfulm /S ÁRES dng 10'7,2o2o v 09:19:26
Copyrtght @ 2020, Ministerstvo financĺ ČR, ares@lnfcr,cz
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ldentifikačníúdaje

Program:

PROGRAM PRo PODPORU oDPADoVÉHo HosPoDÁŘsrví

l'Kov

oscí v ÚsĺEcrÉłłKRAJI

NA oBDoBí 2017

Název projektu: iodpadové hospodářství Hříškov

čístopůvodní žádosti:

^Źzo25
)

zPz-oH-oo 36-20

Název právnické osoby: [obec Hříškov

lčo: I

l

oo5563o't

Adresa sídla právnické osobv:
/ --- '-

Okres: lLouny

obec: (nříšlĺov- 43904

j

ulice: [nrqlov

č.p

)

[so li.o.'ĺ

)

]

Položkový rozpočet projektu

Po[ožka

Rozdéleni (v %)

Hodnota
položky p Kč)

Dotace
z Ústeckého
kraje * (v Kč)

100,00

70,00

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vlastní zdroje
(v Kč)

ostatní zdroje*
(v Kč)

Náklady na materiál:

Náklady na práci a služby:

Náklady stavebních prací:

ĺ 238 688,00

realizace stavebních prací

0,

ostatní náklady:
0,00
Celkem

-

(v

I 238 688,00

Kčl

0,00
867

080,00

i

0,00

0,00

371 606,40

0,00

pro poskytnutí dotací a návratných finančníchýpomocí Ústeckým krojem
se celková částka dotace v Kč se zaokrouhlí vždy na celé desetikoruny směrem dolil.
DIe Čt. Vltt odst. 5 Zósad

Celkové náklady projektu (v
(

1 238 ó88,00

Kč,)

Požadovaná výše dotace
od Ústeckého kraje (v Kč):
8ó7 080'00

Vlastní zdroje (v

)t

371 606,40

Seznam ostatních zdrojů - vypište jednotlivé zdroje a přÍslušnéčástky (v Kč):

0, 00

ostatní zdroje celkem (v

1/1

Kč)z

%):

0, 00

j
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