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SMLoUVA o PoSKYTNUTí ľelruvssľlcľíDoTAcE

uzavřená v souladu s ust. $10a zákon a ć,. 25Ot2}oo Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisŮ (dále jeń
,,záikone' 2solzooo so..;

Smluvní strany
Poskytovatel
Ustecký kraj

Sídlo:
Zastoupený:

Velká Hradební 3118t48,4Oo 02 Ústínad Labem
Ly99'írou Mejstříkovou, CSc., MBA, 1. náměstkynĺ hejtmana
|łg.
Usteckého kraje pro plnění úkolův oblasti Žĺvotníhopŕostředí
Kontaktníosoba:
lng. Michaela Sattlerová, reÍerent odboru Životního prostředía
zemědělství
E-mail/telefon:
sattlerova'm@kr-usteckv.cz ĺ475 657 268
lČ:
70892156
DlČ:
c270892156
Bank' spojení: Česká spořĺtelna, a.s.
čísloúčtu:'1630952/0800
(dále jen,, poskýovatel'')
a

Příjemce
obec Hříškov

Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktníosoba:
E-mail/telefon:
lČ:
Bank. spojení:

Hříškov 50, 439 04 Hříškov
Janou Kalašovou, starostkou obce
Jana Kalašová
info@hriskov.cz 1731 419 063

00556301

Česká národní banka
čísloúčtu:94-17 16481 t7 1o

zapsaný v registru ekonomických subjektů
(výpis z registru ekonomických subjeŕtů tvoří přílohu č. 1 k
této smlouvě)
(dáIe jen ,,přĺjemce")

uzavírajíníŽe uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLoUVU o PoSKYTNUTí ľĺelrĺvesncNí
DoTAcE
(dá!e jen ,,smlouva,,)
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Preambule

Pro účelyposkytování dotacĺ byly usnesenĺm Zastupitelstva Usteckého kraje

ć. o13l13zl2018 ze dne 25. 6. 20í8 schváleny Zásady pro poskytování dotací a
návratných finančnĺchvýpomocí Ústeckým krajem (dále jen ,,Zásady'')' Smlouva se
uzavírá v souladu s těmito Zásadami, které jsou pro příjemce zâvazné ve věcech touto
smlouvou neupravených'

cláneł l.
Předmět smlouvy, účela výše dotace

1. Poskýovatel

v souladu s usnesenĺm Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 019l7zl2021

ze dne 21' 6.2021 poskytuje příjemci zProgramu pro rozvoj eko-agro oblastí

v Ústeckém kraji na období let 2017 aŽ2020 neinvestiční dotaci ve výši 81 360'00 Kč
(slovy: osmdesátjednatisíctřistašedesátkorun českých), která bude převedena
bezhotovostně na účetpříjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ (Účelovým
znakem) 00201, za podmĺnky, že ji přţemce stanoveným způsobem použije
nejpozději do 3í . 10.2021.

2'

Dotace z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kĘi na období 2017
aź2020 (dále jen ,,Program"), obnova krajiny a biodiverzity na územíUsteckého
kraje je poskytnuta na základě Žádosti o poskytnutí dotace ze dne 24. 3. 2021.

3'

Dotace je poskytnuta na realizaci projektu ,,obnova obecního sadu l." (dále jen
,,projekt").

4'

Dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu ć,' 107 Smlouvy o fungovánĺ
Evropské unie.

5'

Dotace nenĺ slučitelná s dotací poskytnutou z rozpočtu jiných územních
samosprávných celkŮ, státního rozpočtu nebo fondů EU.
Glánek ll.
Podmínky použitídotace,
doba, v nížmá být dosaženo úěe!u,
způsob poskytnutí dotace

1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl' l. odst. 1 smlouvy za účelemrealizace
předloŽeného projektu ,,obnova obecního sadu l." (dále jen ,,projekt"), dle
poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu všech plánovaných příjmŮ a výdajů (dále
jen ,,plánovaný nákladový rozpočet"), a to v rozsahu v něm uvedeného procentuálního
podílu dotace na úhradě plánovaných uznatelných nákladťł za dodrŽení druhového
členěníplánovaného nákladového rozpočtu. Plánpvaný náklador4ý rozpočet včetně
harmonogramu přĺjmůa plateb předloŽených přţemcem v projektu je nedílnou
součástí této smlouvy jako její příloha č' 2.
2. V plánovaném nákladovém rozpočtu, kteý je přĺlohou této smlouvy, se za neuznatelný
náklad označujínásledujĺcí náklady: nejsou specifikovány Žádné neuznatelné náklady.

3' Změny v rámci druhového členěnírozpočtu je moŽné provádět pouze za podmínek
stanovených čl. 4. Programu. V těchto případech nebude uzavírán dodatek ke
smlouvě.

4' Termínem ukončenĺrealizace projektu je 31. 10.2021. Pro přţemce je tento termĺn
stanoven jako závazný ukazatel.
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5. Dotace je poskytnuta účelově(viz čl. ll. odst. 1 ' smlouvy) alze ji pouŽít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejĺcích s realizací projektu a vzniklých v době od 1.
3.2021 do 3í . 10.2021 (účinnostuznatelných nákladŮ, vč. uhrazených faktur).
6. Dotace bude poskytnuta bankovním převodem na účetpříjemce uvedený v záhlavítéto
smlouvy jednorázově ve lhůtě do 30 dnů po předloŽenĺ závěrečné zprávy (varianta pro
ostatní oblasti podpory Programu)'

7. Jako závazný ukazatel by| stanoven podíl dotace na celkouých plánovaných
uznatelných nákladech projektu v maximální výši 80'00 o/o. Zâvazný ukazatel musí být
dodrŽen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu za dodrŽení druhového
členěníplánovaného poloŽkového rozpočtu projektu'
C!ánek tlt.
Práva a povinnostl příjemce
Př'ljemce prohlašuje, Že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:

1.

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

2.

Dotaci nepřevést na jiný subjekt'

3'

Dotaci nepouŽít na úhradu DPH, je-li přĺjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění
odpočtu této daně'

4.

odpovídat za hospodárné pouŽití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, kteý je přĺlohou 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 znění pozdějších
předpisů, a to jak z hlediska nákladů projektu hrazených z dotace, tak z hlediska
celkot4ých uznatelných nákladů projektu.

5'

Uvádět na všech účetníchdokladech účelovýznak kraje. označovat originály

6.

účetníchdokladů informací o tom, Že projekt je spolufinancován Usteckým krajem.

Předat poskytovateli pĺsemnou závěrečnou zprávu o použitíposkytnuté dotace, a to
do 30 dnŮ od ukončenírealizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je př'ljemce
povinen předloŽit finančnívypořádání dotace' Zezávażných důvodůmůŽe být termĺn
předloŽenízávěrečnézprávy na Žádost př'ljemce, postupem dle Zásad, prodlouŽen'
Pokud byl projekt realizován před uzavřením této smlouvy, je příjemce povinen
předloŽit poskytovatelifinančnívypořádánĺ poskytnuté dotace do 30 dnů od uzavření
této smlouvy.

Závěrečná zpráva musÍ obsahovat:

označenípříjemce,
čĺslosmlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,
popis realizace projektu včetně dodrŽování jeho harmonogramu,
kvalitativní a kvantitativní uýstupy projektu,

přínos projektu pro cílovéskupiny,
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celkové zhodnocení projektu,
finančnívypořádání dotace, včetně účelovéhoznaku

ll.

Finančnĺvvpořádání dotace (přehled o čerpánĺa pouŽití 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 účetnictvĺ(přĺpadně účetnictvívedeného pod účelovým
zńärem;, jestliŽe je př'qemce povinen účetnictvívést, jak z hlediska nákladů
projektu nrazenýih z đotace,tak z hlediska celkových uznatelných nákladů
projektu,

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

7

8.

Neprodleně písemně informovat, nejpozdějivšak do 7 dnů, odbor Životního prostředí
a zemědělsivĺ krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto smluvního
vztahu, včetně identifikace přţemce nebo podpořeného projektu.

9'

V případě vykázaného vyššĺhoprocentuálního podílu dotace Ve vztahu ke
srltečnym nákladům realiżovaného projektu, neŽ jaký byl stanoven jako závazný
ukazatei (viz čl. ll odst. 7 smlouvy), poskytovatel nevyplatí příjemci prostředky, o
které byl dohodnutý podíl dotace překročen'

10' V případě,

Že skutečně vynaloŽené náklady budou nižšíneŽ náklady uvedené

v pláhovaném nákladovém rozpočtu, poskytovatel odpovídajícímzpůsobem pokrátĺ
poskytnutou dotaci o jejĺ nečerpanou část.

11.

Vrátit poskytnutou dotaci zpět na Účet poskytovatele, z nëhožbyla dotace na
realizaci pró;ertu poskytnuta, v přĺpadě, Že se projekt neuskuteční,nejpozději do 7
kalendářnĺcň onů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně
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 zadâvâní
veřejných zakázek, ve zněnĺ pozdějšíchpředpisů, jestliŽe 9e příjemce stal
dotováným zadavatelem ve smyslu ustanovenĺ$ 4 odst. 2 tohoto zâkona a dodrŽovat
v souvisĺosti s čerpánímdotace veškerédalšíobecně závazné právní předpisy.

14.

Je-li'přţemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby přĺpadnérozhodnutĺ o jeho
likvidäcl nebo přeměně podle přĺslušných právních předpisů bylo přţato aŽ' po
předchozĺm souhlasu poskytovatele. Přţemce je povinen poskytovateli poskytnout
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru
poskytovatele ovlivnit podmĺnky a účelposkytnuté dotace. Přĺjemce rovněŽ.informuje
poskýtovatele o sloučenĺči rożdělenísvého podniku v rámci čestnéhoprohlášenĺ,a
äále lnfor'uje poskytovatele o sloučeníči rozdělenĺ svého podniku neprodleně po
této změně.
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15' Přţemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plněnĺjeho povinnosti vůči
Uřadu pro ochranu hospodářské soutěŽe a Evropské komisi.

Glánek lV.

Porušenĺrozpočtovékázně a krácení dotace

1. Porušenĺmrozpočtovékázně je kaŽdé neoprávněné pouŽití nebo zadržení
peněžníchprostředků poskytnutých jako dotace (s 22 odst. 1 až 3 zâkona č,.
25012000 Sb.)' V případě, že se příjemce dopustí porušenĺrozpočtovékázně tím, Že
neoprávněně použije nebo zadržíposkytnutou dotaci, bude poskytovatel postupovat
dle $ 22 zákona ć.25012000 Sb. a bude přţemci uloŽen odvod včetně penále za
prodlenís odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou.
Ke krácenĺ dotace přistupuje poskytovatel v přĺpadě, kdy zjistí porušenĺsmluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou před vyplacením dotace.

2.

Pokud příjemce předloŽízávěrečnou zprâvu včetně finančního vypořádánív termínu
stanoveném ve smlouvě, ale finančnívypořádání nebo závěrečná zpráva nebudou
obsahovat všechny náleŽitosti stanovené ve smlouvě, dopustí se příjemce porušení
rozpočtovékáznë nebo mu bude dotace krácena aŽ v případě, Že nedoplní neúplnou
závěrečnou zprávu nebo finančnívypořádání ani po marném uplynutí náhradní lhůty
10 dnů ode dne doručenívýzvy poskytovatele k nápravě.

3.

V přĺpadě zjištěníporušenísmluvní povinnosti před vyplacením dotace nebo
porušenírozpočtové káznë, které poskytovatel považuje za méně závažné, bude
vždy uložen odvod či krácena dotace za tato porušení procentem z celkové částky
poskytnuté dotace následovně:

a)

předloŽení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhťttě stanovené
smlouvou či dle odst. 6) čl. Xll Zásad - vyše odvodu či krácení činí5 %.

b) předloŽenĺ závěrečné zprávy do 30 kalendářnĺch dnů po lhůtě stanovené
smlouvou či dle odst. 6) čl. Xll Zâsad - vyše odvodu či krácení činí't0 %.
c) předloŽenĺ doplněné závěrečnézprâvy do 15 kalendářních dnů od uplynutĺ
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku - vyše
odvodu či kráceníčiní3%.

d) předloŽení doplněné závěrečnézprávy do 30 kalendářních dnů od

náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto ölánku
odvodu či krácení činí6%'

uplynutí
- vyše

e)

nedodrŽení povinnosti vést dotaci v odděleném Účetnictvĺ- výše odvodu či krácenĺ
činĺ10 %.

0

nedodrŽení povinnosti vést celkové uznatelné náklady projektu v odděleném
účetnictví-výše odvodu či krácení ćiní 20o/o.

g) nedodźenípovinnosti

označovat originály účetníchdokladů informací o tom, že
pĄekt je spolufinancován Ústeckým krajem _ Wše odvodu či krácení činí10 %.

h) nedodrŽení povinnosti

uvádět na všech účetníchdokladech účelouýznak
odvodu či krácení činí5%.

i)

-

uýše

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

j)
4'

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

odvody za porušení rozpočtovékâznë při pouŽití téŽe dotace se sčítajĺ,s výjimkou
odvodů za porušení rozpočtovékázně porušením pravidel pro zadávání veřejných
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloŽĺ odvod ve
výši nejzávaŽnějšího porušenítěchto pravidel u stejné zakázky, Při neoprávněném
pouŽitĺ peněŽních prostředků dle $ 22 odst. 2 pĺsm' a) nebo b) zákona ć,.25012000
Sb. odpovĺdá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků,
mimo přĺpadů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto ćl.) za porušeníméně
závažné povinnosti uloŽí odvod niŽší.Při porušenĺněkolika méně zâvažných
povinností se odvody za porušenĺ rozpočtovékáznë sčĺtají.odvody za porušení
rozpočtovékáznë lze uloŽit pouze do výše peněŽnĺch prostředků poskytnutých ke
dni porušení rozpočtovékázně. Při podezření na porušenírozpočtovékázně můŽe
poskytovatel pozastavit poskytnutí peněŽních prostředků, a to aŽ do výše
předpokládaného odvodu. Pokud krajský úřad uloŽí odvod za porušení rozpočtové
kázně, v rozhodnutí uvede, ŽezuloŽeného odvodu bude odvedena pouze částka ve
výši rozdílu mezi uloŽeným odvodem a peněŽnĺmi prostředky neposkytnutými z
dŮvodu podezřenína porušenírozpočtovékâznë.
Pokud krajský úřad odvod neuloŽí,
poskytovatel poskytne pozastavené peněŽní prostředky přĺjemci.

clánek V.
Výpověd' a zľušenĺsmlouvy

1.

Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v přĺpadě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověd'musí mĺt písemnou formu a nabývá
účinnostiuplynutím výpovědní lhůty, která činí30 dní. Ve výpovědní lhůtě bude
pozastaveno vyplácen í dotace.

2.

Smluvní strany můŽou podat písemný návrh na zrušení smlouvy 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 financí ČR.
C!ánek Vt.

Publicita

1'

Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést
fakt, Že prqekt byl podpořen Usteckým kĘem (poskytovatelem).

2.

Na výstupech projektu typu publikací, internetových stránek či jiných nosičůuvede
příjemce skutečnost, Že projekt podpořil poskytovatel (dále ,,Sponzorský vzkaz'') v
provedení respektujícílogomanuál poskytovatele. Přĺjemce podpisem smlouvy
výslovně prohlašuje, Že se s daným logomanuálem seznámil.

3'

Přţemce je povinen předloŽit návrh způsobu pouŽití a umístění ,,Sponzorského
vzkazu'' ke schválení poskytovateli, případně upravit návrh podle námitek
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poskytovatele a předloŽit ho poskytovateli ke konečnémuschválení. Za poskytovatele
rozhoduje kontaktníosoba uvedená v označenísmluvnĺch stran.

4'

Přĺjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujĺcím rozsahu, a to nejméně

po dobu udrŽitelnosti projektu:

a)
b)

c)
d)
e)
6.

-

logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na pozvánkách,
plakátech, programech, vstupenkách souvisej ícíchs akcí (pĘektem ),
verbální prezentace poskytovatele v médiícha na tiskových konferencích
pořádaných u příleŽitosti akce (projektu)'
viditelné a prominentní umístěníloga poskytovatele v místech konání akce
(realizace projektu) v počtu odpovídajĺcímrozsahu a významu akce (propagační
komponent s logem si příjemce můŽe po domluvě zapůjčitod poskytovatele),
umĺstěníreklamních panelů s prezentací poskytovatele v místě konání akce
(realizace projektu),
umístění aktivního odkazu www.kr-usteckv.cz na internetoqých stránkách
souvisejících s konáním akce (realizací prqektu)'

Logo Ústeckého kraje (poskytovatele) je ochrannou známkou, která poŽívá ochrany
podle zákona č.44112003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č' 612002
Sb. o soudech, soudcích, přísedĺcĺcha státní správě soudů a o změně někteých
dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon
o ochranných známkách), ve znëni pozdějších předpisů.
Gtánek Vtl.

ostatní ujednání

1'

Tato smlouva bude zveřejněna dle Ş10dodst. 1zákonać.25012000 Sb. na úřednĺ
desce poskytovatele způsobem umoŽňujĺcímdálkový 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 zveřejnění. Smlouva nabývá platnosti a účinnostidnem jejího
uzavření.

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a öíslovaných dodatků.

3.

Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, pouŽijí se přiměřeně na právnĺ vztahy z ní
vyplývající přĺslušná ustanovení zákona č:' 25012000 sb., správního řádu, případně
příslušná ustanovení občanského zákoníku s rnýjimkou uvedenou v $ 170 správního
řádu'

4'

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemŽ każdá
ze smluvních stran obdrŽí2 vyhotovení.

5.

Ç

Poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem
Usteckého kraje usnesením č. 019ĺ7zĺ2021 ze dne 2.1.6.2021'

718

V Ústí nad Labem dne

....2.8,.07,..1011.

V

Pos

Příjemce

obec Hříškov,
Jana Kalašová,

lng. Lubomíra

1. náměstkyně

starostka obce

pro plněnĺúkolův
prostředĺ, na základě pověřenídle
usnesení Rady Ústeckého kraje ě.
018/16RY2021 ze dne 19.5.2021

Přílohy:
Přĺloha ě. 1
Přĺloha ë. 2

-

źží*-}"'4ł'?r.z

Kopie uýpisu z registru ekonomických subjektů
Plánovaný nákladový rozpočet včetně harmonogramu přĺjmŮ a plateb

8/8

Registr ekonomicţch subjektú | ČSÚ

6.2021

Lllogo ČsÚ

Výpis z registru ekonomiclaých subjektů

Upozornění:

Zóbrazené ldentifikačníúdaje a statistické charalđeristikyekonomického subjeKu jsou výsledkem vyhodnocení
informacídostupných z administrativních zdrojů a sĺoužíúčelůmstátní statistické služby.
Úda;e re dni: 15.6.2021

Identifikace ekonomického subjektu
Identifikačníčísloosoby (Ičo):

00556301

obchodní firma/název:

obec Hříškov

Adresa sídla / místa podnikání:

Hříškov, 43904, Hříškov, Hříškov 50

Okres:

C20424 Louny

Základní územníjednotka:

566195 Hříškov

7áĺ/ĺlladní cha ra kteri sti
Statistická právní forma:

801

Datum wniku:

25.11.1990

Ę

obec nebo městská čast hlavního města Prahy

Datum zániku:
Institucionální seKor: dle ESA2010

13130

Místnívládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)

činnosti - dle CZ-NACE

84110

Všeobecné činnosti veřejné správy

Velikostní kat. dle počtu zam.

r20

1 - 5 zaměstnanců

Tento

ýpis je

neprodejný a byl pořízen prostřednictvím Internetu (http://www.czso.cz) dne: 16.6.2021.

apl.czso.czlirsw/vypis jsp?prajed-id=230

1

9&ico=00556301
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Zařazení žádosti do programu
ram

ÚsĺĺcrÉmKRAJ|

PRoGRAM PRo RozVoJ EKo-AGRo oBLAsTí v

NA oBDoB LET 2017

Podprogram:

^Ž2o2o

,obnova krajiny a biodiverzity na územíÚsteckého kraje (dte čt. 3 odst. 1a) Programu)
Žadatel

_

základní údaje
o Fyzická osoba

o Právnická osoba

Název právnické osoby:

lčo:

Hříškov

.] |0055ó301

Právní forma:

íobec nebo městská

iĺst ńtavńĺno města

Prahy (801)

Datová schránka:

Podpora de minimis:

xANO

CZ

nNE

Adresa sídla právnické osoby:
Kraj:

Okres:

iÚstecký kraj

I

Obec:

LLouny

I

PSč:

l

lúříškov 43904

(Hrĺirou - 43go4

Utice:

c.o.:

iH říškov

I

.I

Statutární orgán:
Jméno a příjmení

Funkce:

a Kalašová

rostka

Te(efon:

(rt 1479063

E-mait
\
,)

ldentifikace osob s podílem v právnické osobě žadatele a výše tohoto podílu:
tvaru: jméno a příjmení/název; bydtiště/sídto; datum narozepí/lč;telefon/e-mait; yýše

I

I

l

ldentifikace právnických osob, v nichŽ má žadatel přímý podíl a výši tohoto podílu:
iDoptňte ve tvaru: jméno a příjmení/název; bydtiště/sídto; datum narození/lč;telefon/e-mail; rnýše
Ipodítu (%)

Jiná kontaktní osoba:

1t6

n

ANO

I

)

BNE
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Bankovní a daňové údaje
Peněžníústav (banka):

čístoúčtu

česká národní banka

,94-',t716481

/ ,0710
odpočet DPH:

Plátce DPH:

xNE

D ANO

n

BNE

ANO

lnformace o projektu
Název projektu:

iobnova obecního sadu l.
Místo realizace projektu:
ikatastrátní územíHříškov , p.ć. 1Ż36l1
Termín zahájení

projektu:

1.3.2021

ti

,

Termín ukončeníprojektu:
31.10.z0Ż1

Přehled projektů realizovaných žadatelem za přispění Ústeckého kraje v průběhu předchozích 3 let:
(Pokud žadątele v průběhu předchozích 3 let nerealizova| projekt za přispěním Ústeckého kraje, vyplní do políčka

nózvu projektu ,,NE"')

Čístosmtouvy

lĺsls/ţ^Lroĺol
ł

1.

Název

,;OstaW 700tet od za loženíobce Hříškov 50 000.00

19/5ML2629

1Kompostéry pro občany

19lSM11891

okna ťp.1ó0

19lSM11891

Technika pro obec

1

9/SM13035

projektu

částka (V,(č)
''

'l

ĺI

li'
"ttL

147 000,00

rli

250 000,00

l

42 000,00

l

i

tt
'I

]ĺ
llr

Tříděný odpad v obci Hříškov

50 000,00

l

213 830,00

i

Ż0/sML5726

lodpadové hospodářství v obci Hříškov

I

867 o8o,OO

l

l

Cíl projektu:
(Stručně popsaný účeI,kvatifikace měřitelných cíIit, vymezení cílovéskupiny, předpoklódaný konečný přínos a efekt pro cílovou
skupinu a kraj)

2t6
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Projekt,,obnova.obecního sadu l." jsou opatření vedoucí k obnově krajiny a její biodiverzity, zejména jako
doprovodná zeleň v extravilánu obce v zemědětsky intenzivně využívané'krujĺńe.
za.ľ''ana a obnova staých
ovocných dřevin ( většinou.ořešáků) zarůstajícíchnát"touyi'ĺ dřevinami a keři přispěje k zachování přirozené
'funkce krajiny na okraji přírodního parku Džbán, také k prodtoužení perspektivy stromů, zvyšování ńĺotogĺcłé
rozmanitosti a obnova protierozních opatření přispěje k většíodotnosti krajiny proti ktimatíckým rnýkyvůń,
zvětší
p.tochy přirozeného pro.středí pro hmyz a ptactvo, přispěje k hospodářskéml
á ekologickému vyuzĺíĺptocr'ý,
Neopomenutetný je i.přínos pro hygienickou funkci krajiny a zatraktivnění venkovskđ kraiiny pro staie obyvatete.
lV.tomto pľojektu bude ošetřeno minimálně 4ooo m2plochy nelesních pozemků ovocného saáu s převahou původní
rvýsadby ořešáky krátovskými ve věku cca 80let na okraji obce.
Cítová skupina projektu je zejména krajina Ústeckého kraje, občanéobce Hříškov a její návštěvníci.
, Po dokončeníprací na obnově sadu bude obec a Ústecký kraj
obohacen o plochu minimátně 4000m2 veřejně
lpřístupné zeleně s většídiverzifikací struktury krajiny, mßtó s nelesní zetänís podporou venkovských vegetačních
lprvků a biodeverzními účinkymírně svažitéptochy oáotné vůči
ýkyvům počasí.l-oi<átnĺ provzdušnlní pro-storu se
1vzrosttými stromy a ošetřený keřový podrost zaiĺsiíútočištěpro á'äĺnéživočichy(ježky,plazi, ptactvo, hmyz a jiné)
Popis výchozího stavu:
(Stručný popis ýchozího stąvu

a vyhodnocení)

u

žadatele o dotaci

o

jeho okolí, zdroje vstupních in|ormací, zpilsob jejich zpracování

obci Hříškov byt sPÚ předán ovocný sad na sktonku minulého roku. Jedná se o staý, vzrostlý sad ořešáků na ploše
cca 18000m2, na kterém nebyta mnoho tet žádná údržba.V západní části navazuje na biokoridor (ÚP obce nŕíškov
z
r.Ż014 a změna č..1zr.2020[ v severní části na louku. Jedná se o extravilán obcą veřejnou zeleň a
nezastavitelné území. Plocha v současnédobě připomíná nepropustnou a neudržovanoú kraiinu s keři a náletovými
dřevinami, někotikrát obec z místa odstraňovala odpad (černá sktádka). Místo je od obce odtehté a v minutosti byta
plocha sadu téměř pět hektarů. V současnédobě se jedná maximátně o polovinu této ptochy, některé
části
původních výměr už nyní stoužíjako orná půda bez stromů.
Hlavním zdrojem informací je znalost místníchobčanůo historii místa, místníšetření a odborná debata s krajinným
inženýrem v rámci zpracování strategického ptánování obce. V této souvislosti došto i k širšídebatě místníchbučanů
a vyjádření jejich zájmu k obnově sadu a vyhodnocení bude zohledněno v novém rozvojovém dokumentu
obce,
kteý se připravuje. Rozvoj a obnova krajinných ploch v extravilánu obce a přirozené prostředí pro živočišnoui
rostlinou kulturu je nedítnou součástírozvoje obce Hříškov jako součásti Ústeckého kraje.
Navrhovaný postup realizace projektu :
(Jednotlivé kroky a metody, které zajistí dosaženízamýšIeného cíIe, klasifikace díIčíchetap realizace)

iVyřezání nátetových dřevin a křoví , rozdrcení na dřevní štěpku a její použití v porostu, část prořezaných dřevin
bude ponechána na hromadách jako úkryt pro živočichy, nupř. jeŕci uažanti uń.,
l Ručníodstranění odpadu (sběr ptastu, kóvu, skta ap.
), tikvidacá černých sktádek.
i Zdravotní řez v korunách stromů
iv násteouiících tetech obec předpoktádá seč ptochy s mulčováním minimálně 'lxročně, ev. částečnéodstranění
pařezu, umístěníptačíchbudek a kamenných úkrytůpro plazy
1

časoý harmonogram projektu :
ţasoý rozpis jednotliých etap realizace,

zahójení

a ukončeníprojektu, zpracování zóvěrečné zprávy avyťlčtováníprojektu)

Projekt ,,obnova sadu l.'' proběhne v jedné etapě se třemi fázemi
1. Příprava projektu (žádost o dotaci, geometrické vytyčenípozemku, 4iběr dodavatele stužeb, zajištění pubticity)

tikvidace černých sktádek) 03-09 t 2021
2. Reafizace opatření (prořez keřového a náletového podrostu a jeho štěpkování, prořez stromů) 05 - 10/2021
3. Závěr ( zpracování závěrečnézprâvy, vyúčtovánífinancí) 10/2021
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PoloŽkový rozpočet

Potožka

Dotace

Hodnota položky

z Ústeckého

(v Kč)

(v Kč)

kraje (v Kč)

í00,00

Rozdéleni (v %)

Vlastní zdroje

80,00

20,00

0,00

0,00

24 000,00

ó 000'00

20 000,00

5 000,00

40 000,00

32 000,00

I 000,00

likvidace odpadů

5 000,00

4 000,00

't 000,00

odborné poradenství a dozor

í 700,00

1 3ó0'00

340,00

ostatní zdroje*
(v Kč)

0,00

Náklady na materiál:

Náklady na práci a služby:
30 000,00

odstranění náletu
štěpkování a použitíštěpky v

25

porostu

vstupní a zdravotní řez ovocných
Vzrostlých stromů

000,00

ostatní náklady:

0,00 i
Celkem
Dte

1vKč,1:

]

ĺ01 700,00

8ĺ 360,00

0,00
20

340,00

0,00

čt. Vlll odst. 5 Zásad pro poskytnutí dotací a návratných finančníchýpomocí Ústeckým krajem

se celková částka dotace v Kč se zaokrouh[í vždy na ceté desetikoruny směrem dotů.
*
(dary, Ieasing, ze státního rozpočtu, z jiných fondťl - pokud je umožněno programem)

Celkové náklady projektu 1vKč):
101 7oO,OO

Požadovaná výše dotace
od Ústeckéhokraje (v Kč):

.

Bí 360'00

Vtastní zdroje (v Kč);

II

zo 34o,oo

čestná prohlášení
čestně prohlašuji, že
istatutární orgán nebo každý čten statutárního orgánu nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož
skutková podstata souvisí s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo
.trestný čin proti majetku; (platí pro próvnické osoby)
statutární orgán nebo každý čten statutárního orgánu této právnické osoby nebyl pravomocně odsouzen
:pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin
hospodářský, nebo trestný čin proti majetku; (platí pro právnické osoby , kde statutárním orgónem
je právnická osoba)

4t6
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lvůčimajetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční ŕízeni,vněmž bylo
'vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenčnínávrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje
k úhradě náktadů insotvenčníhořízení,nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zceta
nepostačujícínebo nebyla zavedena nucená správa podte zvtáštních právních předpisů, na majetek
nebyla nařízena exekuce, vůčižadateti, ani vůčižádnémupodniku ve skupině podniků (pokud je žadatet
součástí skupiny podniků, se kteými je propojen, včetně podniků zahraničních),nebyt Vystaven inkasní
příkaz pro navrácení protiprávní a neslučitelnépodpory, kteý dosud nebyt sptacen;

B

u místně přístušnéhofinančního úřadu a okresní správy sociátního zabezpečenía zdravotních pojišt'oven,
,nemá žadatel žádnénesplacené zâvazky po thůtě splatnosti;

EI

žadatet nemá žádné zâvazky po thůtě splatnosti vůčistátním fondům, přičemžza závazky vůčistátním
lfondům se považujíi zâvazky vůčiStátnímu fondu životního prostředí' Pozemkovému fondu a Celní

a

ižadatet nemá žádnézávazky po thůtě splatnosti vůčirozpočtu kraje, tzn. např. že byto ve stanoveném
termínu předtoženo řádné vyúčtovánív případě, že byty žadateti finančníprostředky v předchozích

EI

správě, za vypořádání nelze považovat posečkáníúhrady dtužných závazků;

obdobích poskytnuty;

,žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník, předtožený
projekt odpovídá zásadám efektivnosti, účetnostĺa hospodárnosti;
žadatet zajistí následnou péčia udržitelnost projektu po dobu 3 let následujícíchobdrženídotace;

žadatet neobdržet v přístušnémroce na stejný předmět dotace/dotaci

čl. 4, odst.
'(dle

15

il

.

z jiných

tr

B
zdrojťl

EI

Přehled příloh
čestnéprohtášení žadatete o podporu v režimu de minimis;
nedítnépřítohy dte přítohy A1;
osvědčenío právní subjektivitě žadatete o dotaci;
doktady o ustanovení statutárního zástupce;
doktad o přidětení lČ, doktad o přidětení DlČ;

doktad ozřízení běžnéhoúčtu;
nedítnépřítohy
(vyžaduje'Ii to povaha projektu, např. doklad o vląstnictví či nájmu k pozemkůmĺprojektťlm, souhlas vlastníko
pozemkŮ, vyjádření orgánu ochrany a krajiny, platné rozhodnutí o povolení k provozování zóchrąnné stanice
dle 5 5 odst.9 zókono č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisil, splňovat
podmínky pro péčio handicapovaná zvířata dané zákonem č' 2461 1992 Sb., na ochranu zvířat proti týráni, ve znění
pozdějších předpisťl, doklad o SchvóIení produkčníhopodniku akvakultury a registraci hospodářství, detailní
a věcné a technické podrobnosti projektu, např. projektová dokumentace (inv. náktady programu zemědělství),
doklad o splnění předpokladu pro zajištěnÍ odbornosti projektu).

Prohlášení a podpis

5/6

ý

Žadatet prohlašuje, že údaje uvedené v této žádosti (i ve všech přílohách) jsou
se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy, dotačníhotitulu a ýše poskytn
a se zápisem těchto údajůdo veřejně přístupného informačníhoregistru vedeného Krajským
Ústeckého kraje.

uł

Ja na

Ka a š

'

oVá

Digitálně podepsal
Jana Kalašová

?äţ.ţ1â]'3ä'''

(razítko a podpis)
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