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Smlouva o poskytnutí dotace
SDO/OZZL/131/2020
č.reg. 60/2020

Došlo:

I 6 -10- 2020 “■

Číslo i.: ..............
Příloha:.........

uzavřená ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 10a odst.
5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

I.
Obecná ustanovení
Rada Jihočeského kraje rozhodla svým usnesením č. 105/2020/ZK-27 ze dne 21. 5. 2020 podle § 36
písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů") a v souladu se směrnicí Jihočeského kraje
č. SM/107/ZK - Zásady Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory a Dotačním
programem Jihočeského kraje Zřizování nových oplocenek (dále jen „dotační program"), o poskytnutí
dotace ve výši a za podmínek dále uvedených v této smlouvě.

II.

Poskytovatel a příjemce dotace
1. Poskytovatelem dotace podle této smlouvy je:
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO:

70890650

zastoupený:

Pavlem Hrochem, náměstkem hejtmanky Jihočeského kraje, na základě plné moci
Mgr. Ivany Stráské, hejtmanky Jihočeského kraje ze dne 31. 5. 2017
170320242/0300

č.ú:

dále jen „poskytovatel"
a
Obec Oslov, Oslov 86, 39835 Oslov
IČO:

00249955

zastoupené/statutární zástupce:
č.ú:

František Hašek, starosta

640024369/0800

dále jen „příjemce"
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III.
Účel a charakter dotace, doba, v níž má být účelu dosaženo
1

Účelem dotace je poskytnutí peněžních prostředků na zřizování nových oplocenek v souladu
s dotačním programem, v porostech specifikovaných v žádosti příjemce podané dne 06.01.2020
a registrované pod číslem 60/2020.

2.

Projekt bude realizován v termínu stanoveném dotačním programem. Podání žádosti o dotaci je rovněž
pro účely této smlouvy považováno za dobu, kdy bude dosaženo účelu dotace.
IV.
Výše a vyplacení dotace, vyúčtování dotace

1.

Celková výše dotace činí 65 640,00 Kč,
slovy: šedesátpěttisícšestsetčtyřicetkorunčeských.

2.

Dotace ve výši dle odst. 1 tohoto ustanovení bude příjemci poskytnuta bezhotovostním převodem
z účtu poskytovatele na účet příjemce do 3 měsíců od uzavření této smlouvy.

3

Dotace je poskytována formou jednotkových nákladů, resp. technických jednotek způsobem dle
dotačního programu. Výdaje budou vyúčtovány paušální částkou způsobem dle dotačního programu.
Rozhodující pro přiznání podpory je dodržení účelu a podmínek programu, skutečně vynaložené
náklady se neprokazují.

V.
Výpověď smlouvy, snížení dotace, porušení rozpočtové kázně
1

V případě porušení povinností stanovených pro čerpání dotace, zjištěných na základě provedené
kontroly může být příjemce vyzván k provedení opatření k nápravě zjištěného pochybení tehdy, jestliže
porušil méně závažnou podmínku, u které je stanovena možnost sníženého odvodu dle odst. 2 tohoto
ustanovení. V rozsahu, v jakém příjemce provedl opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení
rozpočtové kázně.

2.

Nižší odvod za pochybení při čerpání dotace a nesplnění podmínek veřejnoprávní smlouvy je stanoven
v případě nedodržení udržitelnosti předmětu dotace tak, že pokud oplocení není postaveno a udržováno
tak, aby zabraňovalo pronikání zvěře do oplocenky po dobu udržitelnosti podporované činnosti, sníží
se dotace podle podílu sazenic poškozených okusem zvěře následovně:
a) při poškození do 10% sazenic snížení dotace až o 10%,
b) při poškození od 10% do 50% sazenic snížení dotace až o 50%,
c) při poškození nad 50% sazenic snížení dotace až o 100%.

3

V případě, kdy není možné postupovat podle odst. 1 a 2 tohoto ustanovení, může vyzvat poskytovatel
příjemce k vrácení dotace nebo její části, zjistí-li, že příjemce dotace porušil povinnost, která souvisí
s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, nedodržel účel dotace nebo podmínku, za které
byla dotace poskytnuta, a u níž není možné vyzvat k provedení opatření k nápravě a není možné uložit
snížený odvod. V rozsahu, v jakém vrátil příjemce dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení
rozpočtové kázně.

4

V případě, že příjemce bude vyzván k vrácení dotace nebo její poměrné části a svou povinnost k jejímu
vrácení nesplní v jemu stanovené náhradní Ihútě, bude považována nečinnost příjemce za porušení
rozpočtové kázně ve formě zadržení dotace.

5.

Porušení jiných povinností příjemce než těch, které jsou upraveny v odst. 2 tohoto ustanovení
a v případě, že porušení povinností nebude napraveno dle odst. 1 a 3 tohoto ustanovení, bude
považováno za porušení rozpočtové kázně s tím, že bude požadován odvod ve výši neoprávněného
2

použití dotace a zároveň i úhrada penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 promile denně
ve vztahu k uloženému odvodu.

VI.
Udržitelnost předmětu dotace

Udržitelnost předmětu dotace je stanovena na dobu pěti let od okamžiku doručení žádosti o dotaci.

VII.
Ostatní ujednání

1.

Finanční podpora naplňuje kritéria veřejné podpory.

2.

Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107, odst.3, písm c) Smlouvy o fungování Evropské unie.
Finanční prostředky jsou poskytovány na základě rozhodnutí Evropské komise o schválení dotačního
rámce pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích ze dne 27.11.2019 č. SA.54137 (2019/N), který
stanoví rámcové podmínky poskytování podpory na hospodaření v lesích ze státního rozpočtu a z rozpočtu
krajů na období 2019-2025.

3.

Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy na straně příjemce ke změně podmínek, za kterých byla
dotace poskytnuta (včetně změny kontaktní osoby uvedené v žádosti nebo sídla příjemce), je příjemce
povinen oznámit toto písemně poskytovateli neprodleně po zjištění změny.

4.

Příjemce bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna na úřední desce kraje způsobem umožňující
dálkový přístup.

5.

Poskytovatel je oprávněn provádět u příjemce kontrolu účetnictví, příp. dalších skutečností v rozsahu
potřebném k posouzení, zda je tato smlouva dodržována.

6.

Příjemce se zavazuje umožnit poskytovateli nebo jím pověřeným osobám provést kdykoli (i v průběhu
realizace) komplexní kontrolu postupu a výsledků realizace podporované činnosti, včetně použití
peněžních prostředků a zpřístupnit na požádání veškeré doklady související s realizací podporované
činnosti a s plněním této smlouvy. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních
a finančních orgánů státní správy České republiky.

7.

Výstup podporované činnosti náleží do výlučného vlastnictví příjemce. Vlastník je povinen strpět
opatření přijatá oprávněnými orgány podle zákona č. 240/2000 Sb„ o krizovém řízení, ve znění
pozdějších předpisů, za stavu nebezpečí vyhlášeného podle tohoto zákona.

8.

Na podporovanou činnost, na kterou je poskytována dotace, nelze čerpat dotaci z rozpočtových kapitol
státního rozpočtu, státních fondů nebo z jiných fondů Evropské unie.

Vlil.
Závěrečná ujednání

1.

Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží 1 výtisk.

2.

Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků,
podepsaných oběma smluvními stranami. Upřesnění či změny údajů (zejména adresa, číslo
bankovního účtu, kontaktní osoba) stačí písemně sdělit poskytovateli dotace, pokud tento netrvá na
uzavření dodatku ke smlouvě.

3.

V případech neřešených touto smlouvou či v případě nejasností se užijí ustanovení dotačního
programu.
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Na důkaz výslovného souhlasu s obsahem a všemi ustanoveními této smlouvy a své pravé, svobodné
a vážné vůle, je tato smlouva po jejím přečtení smluvními stranami vlastnoručně podepsána.

5.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Českých Budějovicích

dne

Q 2 *09*

2020

v (&LO\JÍL

Poskytovatel:

Příjemce:

Pavel Hroch

František Hašek
starosta

dne

- *0.2010

OBEC OSLOV
oir. PÍSEK.

,IČQ 002 49955
T>IC CZQ024S955
telefon 382 285 632

Podpis

Podpis

