KĘský úřad
Císlo smlouvy u poskytovatele: 22lsMLo1
Císlo smlouvy u příjemce:
C.

j.

2

1SoPD|ZPZ

: KUUI(/00400612022

SMLoUVA o PoSKYTNUTí lruvesrlcľrlĺ A NElNVEsilcNí
DOTACE

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

Smluvnĺ strany
Poskytovatel
Ustecký kĘ

Sídlo:

Velká Hradební 3118t48,4oo 02 Ústí nad Labem
lng. Lubomírou Mejstříkovou, CSc., MBA, '1. náměstkyní hejtmana
Ústeckého kraje pro plnění úkolŮ v oblasti Životního prostřeáí
Kontaktní osoba: lng. Dagmar Hyblerová, referent odboru Životního prostředí a
zemědělství
E-mail/telefon: hyblerova.d@kr-ustecky.czl4T263T 1TO
lC:
70892150
DlČ:
cz7o8g2156
Bank. spojení: Česká spořĺtelna, a.s.
čísloúčtu:493203210800

Zastoupený:

(dále jen,,poskytov atel")

a

Př'liemce
obec Hříškov

Sídlo/bydliště:
Hříškov 50, 439 04 Hříškov
Zastoupený:
Janou Kalašovou, starostkou
Kontaktníosoba:
Jana Kalašová
E-mail/telefon:
nfo@h risk ov' czĺ41 5694244
lČ/Datum narození 00556301
DlČ:
Bank. spojení:
Česká národní banka
čísloÚčtu:
94-1716481t0710
(evidence příjemce tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě)
i

(dále jen ,,přĺjemce")

uzavírajíníŽe uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLoUVU o PoSKYTNUTĺ lNVEsilcNĺA NEINVEsilcNĺ DoTAcE
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(dáIe

ien ,,smlouva")
Preambule

Pro účelyposkytovánĺ dotacĺ byly usnesenĺm Zastupltelstva Ústeckého kraje č.
oo8l7zt2o2Ą ze- dne 2í . 6. 2oż1- schváleny Zâsady.- pľo pogţytovánĺ . dotacĺ a
ńávratných finančnĺchvýpomocĺ Ústeckým krajem (dále jen ,,Zásad_y"). Pro účely

aót"enĺ- podp9ry veřejného.. _o^dpadovélo hospodářství by| usnesenĺm
ze dne 24, 4.2017 schválen Program

Zastupitelśw"'Ú"i""kého kraie č}. o63t4zl2017
p'o póapoľu odpadového hośpodářství obcĺv Ústeckém kľaji na-období2o17 -2025
s těmito Zásadami a s tĺmto
łaaläi"ň ,,Pľogiam,,). Smtouva se uzavírá v souladu
věcech touto smlouvou
Ěrog'ä'.'. Ěrográ' je pro příjemce zävazný vevěcech
neupravených touto
ve
jsou
přĺjemce
zâvazné
pľo
n"u-pr"u"ných, Záţady
smlouvou ani Programem.
clánek

l.

Předmět smlouvy, Účel a výše dotace
1

souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č'
o16t11zt2o21 ze dne 13' 12,2021 poskytuje přţemci ze svého rozpočtu investiční
dotaci ve výši í29 5oo Kč (slovy: stódvacetdevěttisícpětset korun českých) a

Poskytovatel

v

je
neinvestičnĺdotaci ve výši gs ooo ŕč1slovy: třicetpěttisĺc korun českých). Dotace
jen
(dále
l!."
pośrytnuta na realizacĺ projektu ,,Třiděny odpad v obcl Hříškov
,,projekt").

2

3

Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutĺ dotace ze dne 22.9.2021.

pravidta ,,de minimis" ve smyslu nařízenĺ
Dotace ie poskytovâna za vyuŽití
-Poskyiovatel
uzavírá tuto smlouvu na základě
xońise'ĺeul e. 1Elo7t2o1g.
následujĺcího prohlášení příjemce.
Přţemce prohläšuje,Žekebni uzavřenítéto smlouvy se nezměnily okolnostitýkající
př1átých podpor de minimis, jenŽ příjemce uvedl ve formulářiŽádosti o
minimis dle
dotaci a nenĺmu známá přékáŽka, která by bránila poskytnutĺpodpory de
výše uvedeného nařízení Evropské komise.

."ţrĺ;"'öem

4.

Dotace je slučitelná s dotací poskytnutou z rozpočlu jiných.rjzemnĺch samosprávných
poskytnutí těchto
celkŮ, śtátnĺnorozpočtu nebo fóndů EU, pokud to pravidla pro
podpor nevylučují.

článek ll.
Podmĺnky poskytnutí dotace'

doba, v nĺžmá být dosaženo účelu,
způsob poskytnutĺ dotace
realizace
Dotace je př'ljemci poskytnuta ve výši dle čl. l. odst. 1 smlouvy za účelem
přĺjmůa
projertu dlä poskytbvatélem odsou-hlaseného rozpoÖtu všech plánovaných
(dále len ,,'plánóuaný nákladový rozpočet"), a to v.rozsahu v něm uvedeného
"yďáiĺ
pŕoóäńtüalnĺńo póäĺlu dotace na úhradě plánovaných uznatelných nákladů zadodrŻeni
rozpočet
äruhového členěnĺplánovaného nákladového rozpočtu' Plánovaný nákladový
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včetně harmonogramu přţmů a plateb předloŽených přţemcem v projektu je nedílnou
součástítéto smlouvy jako její příloha č' 2'
2' Změny v rámci druhového členěnĺrozpočtu je moŽné provádět pouze za podmínek
stanovených čl. 4 odst. 16 Programu'

3. Termínem ukončenírealizace prqektu je 30. 4. 2022. Pro přĺjemce je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.

4. Dotace je poskytnuta účelově(viz čl' ll' odst. 1.) na úhradu uznatelných nákladů přĺmo
souvisejĺcích s realizací projektu a vzniklých v době od 22. 9. 2021 do 30. 4. 2022
(účinnostuznatelných nákladů).

5. Dotace bude vyplacena bankovnĺm převodem na Účet přţemce uvedený v záhlavítéto
smlouvy pod UZ (účelovýmznakem) 00271 ve lhůtě do 30 dnů po předloŽení
Závěrečné zprávy a vyúětovánĺprojektu'

6. Jako závazný ukazatel by| stanoven podíl 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'

čÉnek!tl.
Práva a povinnosti příiemce
1. Příiemce prohlašuje, Že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:

a)

Realizovat projekt, pro ktený byla dotace poskytnuta, v souladu s podmínkami
sjednanými v této smlouvě.

b) Do nákladů projektu

nezahrnout DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na
uplatnění odpočtu této daně.

c)

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

d) Uvádět na všech účetníchdokladech

účelovýznak kraje. označovat originály
Účetních dokladŮ informacĺ o tom, Že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.

e)

f)
g)

Předat poskytovateli Závěrečnou zprávu a vyúčtovánĺprojektu dle čl. 11 Programu,
ukončenírealizace projektu. Zezâvažných důvodŮ můŽe být termín
předloŽenĺ závěrečnézprávy na Žádost příjemce postupem dle čl. 11 odst' 3
Programu prodlouŽen.
a to do 30 dnů od

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 týkajícĺch se tohoto smluvního
vztahu, včetně identifikace přţemce nebo podpořeného projektu.
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h) Respektovatzávëry

i)
j)

k)

l)

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

Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. č. 13412016 Sb', o zadáváni
veřejných zakázek, Ve znění pozdějšíchpředpisů, jestliŽe se př'ljemce stal
dotovaným zadavatelem ve smyslu ustanovení$ 4 odst. 2 tohoto zákonaa dodrŽovat
v souvislosti s čerpánímdotace veškerédalšíobecn ë závazné právní předpisy.
Je-li přĺjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho
likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po
předchozím souhlasu poskytovatele. Přţemce je povinen poskytovateli poskytnout
veškeréinformace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru
poskytovatele ovlivnit podmínky a Účel poskytnuté dotace.
Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plněníjeho povinnosti vůči
Úřaou pro ochranu hospodářské soutěŽe a Evropské komisi.
Př'ljemce je povinen zajistit na svou odpovědnost po dobu 5 let následujícĺch po roce

vyplacení dotace provoz

a

uŽivánĺ provedených staveb

a pořízených zařízení

v souladu s účelemdotace podle čl. 4 odst' 1 Programu. V případě nedodrŽenĺtéto
povinnostije příjemce povinen vrátit poskytovateli část poskytnuté dotace o velikosti
poměrně odpovídajícídobě, o kterou byla udżitelnost projektu zkrácena.

2' V

případě vykázaného vyššíhoprocentuálnĺho podílu dotace ve vztahu ke skutečným
uznatelným nákladům realizovaného projektu , neŽ jaký byl stanoven jako závazný
ukazatel (viz čl. ll odst' 7 smlouvy), poskytovatel nevyplatĺpřĺjemci prostředky, o které
byl dohodnutý podĺl dotace překročen.

GIánek lV.

Porušení rozpočtovékázně a krácení dotace

1. Porušenímrozpoötové kázně je kaŽdé neoprávněné pouŽití nebo zadrŽen|l
peněŽních prostředků poskytnutých jako dotace (s 22 odst. 1 aŽ 3 zákona č,'

25012000 sb')' V případě, že se přţemce dopustí porušení rozpočtové kázně tĺm, Že
neoprávněně použije nebo zadržíposkytnutou dotaci, bude poskytovatel postupovat
dle $ 22 zákona ć.25012000 Sb. a bude příjemci uloŽen odvod včetně penále za
prodlenís odvodem ve výšistanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou.
Ke krácení dotace přistupuje poskytovatel v přĺpadě, kdy zjistí porušení smluvnĺ
povinnosti stanovené touto smlouvou před vyplacením dotace.

2.

Pokud přţemce předloŽízávěrečnou zprávu včetně finančníhovypořádánív termínu
stanoveném ve smlouvě, ale finančnívypořádání nebo závěrečná zpráva nebudou
obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, bude přĺjemci dotace krácena
aŽ v přĺpadě, Že nedoplnĺ neúplnou závěrečnou zprávu nebo finančnívypořádáníani
po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne doručenívýzvy poskytovatele
k nápravě.

3.

V přĺpadě zjištěníporušenĺsmluvní povinnosti před vyplacením dotace nebo
porušenĺrozpočtové 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
smlouvou

-

výše krácení činí5%'

kalendářních dnů po lhůtě stanovené
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b) předlożenĺzávěrečnézprâvy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou

c)

- výše krácení činí10 %'

předloŽenĺ doplněné závěreöné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst' 2 tohoto článku _ výše
kráceníčiní3%.

d) předložení doplněné závěreöné zprâvy do 30 kalendářních dnů od

uplynutí
náhradnĺ lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku - výše

kráceníčiní6%.

e)

nedodrŽení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví-výše odvodu či krácení
činí10 %.

f)

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

g)

nedodrŽenÍ povinnosti publĺcity v případě informovánĺ sdělovacích prostředků
výše odvodu öi kráceníčiní5%'

h)

nedodrženĺ povinnosti publicity neoznačenímpublikací, internetových stránek či
jiných nosiěů ,,sponzorským vzkazem" - výše odvodu či krácení činí5 %'

i)
4'

-

nedodržení povinnosti publicity neumístěnĺm tabulky se ,,sponzorským vzkazem"
na stavbě nebo v jejĺ bezprostřední blízkosti (v případě investičnĺdotace) - výše
odvodu či krácení čini 5 o/o'

odvody za porušení rozpočtovékázně při pouŽitĺtéŽedotace se sčĺtají,s výjimkou
odvodů za porušení rozpočtovékázně porušenĺmpravidel pro zadávânĺ veřejných
zakázek' Za porušenĺpravidel pro zadávánĺ veřejných zakázek se uloŽí odvod ve
výši nejzávaŽnějšího porušenĺtěchto pravidel u stejné zakázky' Při neoprávněném
pouŽitĺ peněŽnĺch prostředků dle Ş22 odst' 2 písm. a) nebo b) zákona ć.25012000
Sb. odpovídá odvod za porušenĺ rozpočtovékázně výši poskytnutých prostředků,
mimo případťl, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto ćl.) za porušenĺméně
závaŽné povinnosti uloŽí odvod niŽší'Při porušení několika méně zâvažných
povinností se odvody za porušení rozpočtovékâznë sčĺtají.odvody za porušení
rozpočtovékázně lze uloŽit pouze do výše peněŽních prostředků poskytnutých ke
dni porušení rozpočtovékázně. Při podezření na porušení rozpočtovékázně můŽe
poskytovatel pozastavit poskytnutí peněŽnĺch prostředků, a to až 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 porušenírozpočtovëkáznë'Pokud krajský úřad odvod neuloŽí,
poskytovatel poskytne pozastavené peněžní prostředky přţemci'
Clánek V.
Výpověd' a zrušenísmlouvy

1'

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

2.

Smluvní strany můŽou podat písemný návrh na zrušenísmlouvy z důvodůuvedených
v $ 167 odst. 1 správnĺho řádu' Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním
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Vyslovĺ 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 zâkladë pĺsemnédohody smluvních stran

4.

Spory z právních poměrů při poskytnutĺ dotace rozhoduje podle správnĺho řádu
Ministerstvo financĺ ČR.
clánek Vl.
Publicita

1

Př'ljemce je povinen v přĺpadě informovánĺ sdělovacĺch prostředků o projektu
uvést fakt, že projekt b11l podpořen Usteckým krajem (poskytovatelem).

2.

Na výstupech proiektu typu publlkací, lnternetových stľánek či jiných nosičů
uvede příiemce skutečnost, že projekt podpořil poskytovatel (dále,,Sponzorský
vzkaz"| v provedení respektující logomanuál poskytovatele. Př'ljemce podpisem
smlouvy výslovně pľohlašuje, že se s daným logomanuálem seznámil.

3.

V případě' že účelemposkytnutĺ dotace je podpora investičníakce (projektu)'
bude na nĺ nebo v jejĺ bezprostřední blízkosti umĺstěna tabulka se
,,S po nzo rs kým vzkazem " v p rovede n í ľespektuj íc í logoman uál pos kytovatele.

4.

Příjemce je povinen předložit návľh způsobu pouŽití a umístěnĺ,,Sponzorského
vzkazu" ke schválenĺ poskytovatell, případně upravit návľh podle námitek
poskytovatele a předložlt ho poskytovateli ke konečnémuschválení. Za
poskytovatele rozhoduje kontaktnĺ osoba uvedená v označenísmluvních stľan.

5.

Přţemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu udźitelnosti projektu dle čl. 4 odst. 6 Programu:
a) logo poskytovatele umístěné v souladu s logomanuálem, na svých internetových
stránkách souvisejícĺch s projektem,
b) umístěnĺaktivnĺho odkazu www.kr-usteckv.cz na svých internetových stránkách
souvisejĺcích s projektem,
c) prezentace poskytovatele v médiícha na tiskových konferencích souvisejícĺch
s projektem,
d) prezentace poskytovatele v tištěných materiálech souvisejícĺch s projektem.

6.

Logo Ústeckého kĘe (poskytovatele) je ochrannou známkou, která požĺvá
ochrany podle zákona č},.44112003 sb., o ochľanných známkách a o změně

zákona č.612002 Sb. o soudech, soudcĺch, přísedícícha státnĺ správě soudů a
o změně někteých dalšĺchzákonů (zákon o soudech a soudcích), ve zněnĺ
pozdějších předpisů, (zákon o ochľanných známkách), ve zněnĺ pozdějších
předpisů.
c!ánek Vll.

ostatní ujednání
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1'

Tato smlouva bude zveřejněna dle $10d odst. 1zákonač'25012000 Sb. na úřední
desce poskytovatele způsobem umožňujícímdálkový přístup do 30 dnů ode dne
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 jejího uzavřenĺ.

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
vyplývajícĺpříslušná ustanovenĺ zâkona ć,' 25012000 sb., správního řádu, případně
přĺslušná ustanovení občanskéhozákoníku s výjimkou uvedenou v $ 170 správního

písemných a číslovanýchdodatků.

řádu.

4.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotovenĺch s platností originálu, přičemŽ každá
ze smluvních stran obdrží1 vyhotovení'

V Ústí nad Labem dne

-?"

, á%ęăn".&,/'^aIz
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osĺc HŘßxov

ęK./,Ą{
k

HřĹškov 50, 439 04

lčo: oossgsot

Tel.:415 694244

Přĺjemce
obce Hříškov
Jana Kalašová
starostka

Poskytovatel
n g. Lubomĺra Mejstříková, CSc., MBA
1. náměstkyně hejtmana Usteckého kraje
pro plnění úkolŮ v oblastiŽivotnĺho
prostředĺ na základě pověřenídle
usnesení Rady Ústeckého kraje č.
018/16R/2021 ze dne 1 9. 5. 2021

Přílohy
Příloha č. 1 - Kopie výpisu z Ęstříku evidence přĺjemce
Přĺloha č. 2 - Plánovaný nákladový rozpočet
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