*KUJCP01M2827*

w O

íJí. “ty

\ Příloha* ................................

KUJCP01112827

!

\
j
!

tSVJflW'

| Smlouva o poskytnutí dotace
í

!
|

SDO/OEZI/1608/20
reg. č. 33-04-008/20

9°aSl 5 zaKona c■ 250/2000 Sb ’ o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů
I.
Obecná ustanovení
ř3tísm,cTzé^eaSčkéf29™lonr°4h0dlrVý: usnesfnlm č 169/2020/ZK-28 ze dne 25. 6. 2020 podle

B^r“~
roSp^
TOK 2U20 O poskytnuti dotace ve vysi a za podmínek dále uvedených v této smlouvě.

Y

P

II.
Poskytovatel a příjemce dotace
1. Poskytovatelem dotace podle této smlouvy je:
IČ070S8906M U Z'mníh0 stadionu 1952/2 ■ 370 76 České Budějovice
zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou
č.ú. 170320242/0300
dále jako „poskytovatel“
2. Příjemcem dotace podle této smlouvy je:
Obec Radhostice, Radhostice 21, 384 81 Radhostice
IČO 00250643
Zastoupena. Ing. Janem Kofroňem, starostou
č. ú. 6921281/0100
dále jako „příjemce “
Hl
učel a charakter dotace, doba v níž má být účelu dosaženo
I'Ííeler!] c|otaceÍe Poskytnutí peněžních prostředků na realizaci projektu Pořízení informačních Danelů
a mapy dale jen projekt". Na základě poskytnuté dotace budou provedeny pouze činnosti s definovanými
vystupy dle podrobného rozpočtu projektu uvedeného v žádosti o dotaci
definovaným.
Cel kove uznatelné výdaje projektu činí 90 020 Kč.
neiP0Zděii d° 3°-9-2020 Te"'° term,"ie rovněž <*"*"«". * "*>*
3. Příjemce je povinen užít dotaci jen k účelu uvedenému v odst. 1 tohoto článku Peněžní orostředkv dotace
nesmi byt použity k jinému účelu a mohou být použity pouze za podmínek uvedených v žádosh v soS
s vhodným, a uznatelnými výdaji určenými Pravidly pro žadatele dotačního pr^ramu
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4. Peněžní prostředky dotace nesmí příjemce poskytnout jiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud
nejde o úhrady spojené s realizací projektu, na který byly poskytnuty.
IV.
Výše dotace
Dotace bude poskytnuta maximálné ve výéi 63 014 K6 bexhotovoslP°Sky,°Va,e'e
č. 170320242/0300 na účet č. ú. 6921281/0100 uvedenem v zadosti ze dne 18. 3. 2020
V.
Vyplacení dotace
Vyplacení dotace na účet příjemce proběhne následujícím způsobem:
a) 70 % celkové výše dotace (záloha ex ante), tj. 44 110 Kč, bude vyplaceno po podpisu smlouvy
neioozději do 3 měsíců od schválení poskytnutí dotace Zastupitelstvem Jihočeského kraje,
b) zbývajíc? část do celkové výše dotace 30 %, tj. 18 904 KČ, bude vyplacena do 2 mes.cu
po schválení konečného vyúčtování dotace a předání Záverecne zprávy na předepsaném formulan
jako platba ex post ve výši prokázaných oprávněných výdajů se započtením zálohy.
VI.
Podmínky užití dotace
1 O celém projektu vede příjemce oddělenou průkaznou účetní evidenci. Dále se zavazuje uchovávat tuto
účetní evidenci po dobu pěti let po skončení řešení projektu.
2 Příiemce ie povinen dodržet procentuální podíl vlastních peněžních prostředků na realizaci projektu
ve vvši minimálně 30,00 % z celkových uznatelných výdajů projektu, který je stanoven dle předpokladu
na částku 27 006 Kč. Při změně celkových uznatelných výdajů se vlastní peněžní prostředky prepocitavaj
dle uvedeného procentního podílu.
3 V případě že v rámci akce/projektu/podporované činnosti budou zadávány veřejne zakazky
ie Dříiemce povinen postupovat podle zákona č. 134/2016 Sb„ o zadavan. veřejných zakázek, ve zněm
pozdějších předpisů. V případě, že se jedná o zakázky malého rozsahu, na které se tento zakon vztahuje
Douze v obecných zásadách, je povinen příjemce u plném přesahujících částku 100.000 - Kc bez DPH,
které isou zvíce než 50 % financované z dotace, provést výběr dodavatele v jednoduchém vyberovem
řízení Nabídky musí být vyžádány nejméně u 3 dodavatelů a jejich nabídky musí byt učiněny pisemne
nao" e mánemtoem) je nutno pořídit písemný záznam o výběru dodavatele, lze rovněž využit ceníky
Sně^ na intemetu Záznam" z výběrového řízení včetně cenových nabídek nebo pruzkumu
a korespondence musí být uloženy u dokumentace k podporované činnosti a spolu s m archivovaný.
4 Ustanovení odst. 3 neplatí, má-li příjemce vlastní pravidla pro zadávání veřejných zakázek, y takovém
případě postupuje podle nich. Na výzvu poskytovatele je příjemce povinen tato pravidla kraji předložit
a doložit dodržení podmínek stanovených zákonem o veřejných zakázkách a jeho pravidly.
VII.
Vyúčtování a vypořádání dotace
1 Po ukončení realizace projektu předloží příjemce poskytovateli nejpozději do 14 dnů ode dne ukončeni
realizace projektu nejpozději do 15. 10. 2020 vyúčtování (celkové/prubezne)_ realizace projektu formou
soupisu účetních dokladů souvisejících s realizací projektu s uvedením vyse částky a uce u plateb
u jednotlivých dokladů a doložením fotokopií těchto dokladů. Zároveň na předepsaném formulan a dle
Pravidel pro žadatele k tomuto dotačnímu programu předloží Závěrečnou zprávu.
2 Pokud příjemce nevyčerpá všechny prostředky dotace na stanovený účel, je povinen vrátit Poskytovateli
nevyčerpanou částku nejpozději do 2 měsíců po uzavření vyúčtovaní dotace podle cL VIL odst. 1 teto
smlouvy bezhotovostním převodem na účet poskytovatele, ze ktereho byla dotace poskytnuta.
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Vlil.
Povinnosti příjemce při přeměně, insolvenci a likvidaci právnické osoby
zákonaiPadnřífeemcePřlmá1Cf?útPr7anvk°-U'OSObOU ^ma obce a má dojít k jeho přeměně podle příslušného
zaKona a příjemce ma byt zanikající právnickou osobou, má povinnost tuto skutečnost oznámit
ItSTST PhedStÍthtm poskytovateli * žádostí o udělení souhlasu s přechodem^ prlv a povS
z tohoto smluvního vztahu na právního nástupce. Přitom musí respektovat že každá taková skutečnost
poskytnutím^6
Vt°m °r9ánU poskytovatele’ který schválil Poskytnutí dotace a smlouvu o jeho
že prfvřf Dov.Unnoítf zStoíotoSU podl® odstav“ 1 musí P"jemce prokázat příslušnými dokumenty,
ze prava a povinnosti z tohoto smluvního vztahu, včetně případné udržitelnosti přejdou na Drávního

:a?PCHeta,Pr,aV:’naStUPCe Se zavazuie *yto povinnosti plnit (např. projekt fúze). Poskytovatel je oprávněn
vyzadat dodatečné podklady, pokud z dodaných podkladů nebude tato skutečnost vyplývat.
3. V případě, že poskytovatel žádosti vyhoví, spraví o tom bez zbytečného odkladu příjemce d o Droiednání
dodatek ke sm,ouvě’který bude obsahovat popis a důvod jeho

a rozhodne o vracení poskytnuté dotace nebo její části. V takovém případě má pSce pSosT S
doposud vyplacenou dotaci nebo její část způsobem a ve lhůtě stanovené výzvou poskytovatele.
5_ Vpřípadě, že je příjemce příspěvkovou organizací jiného územního samosprávného celku je oovinen
pri sloucem, splynut, č, rozdělení postupovat obdobně podle odstavce 1 (doložení např formoJ usněS
zastupitelstva uzemne samosprávného celku). Poslední věta odstavce 2 platí obdobně.
6. V případě že příslušný soud rozhodl o úpadku příjemce nebo má být příjemce zrušen s likvidací
naolnTní úče°u tmlouwl "rozhod®^ 02námit Poskytovateli. Poskytovatel je oprávněn posoudit dosavadní
naplněni ucelu smlouvy a rozhodne o vraceni poskytnuté dotace nebo její části. V takovém DříDadě má
DoskvtotaPtXn7OSt Vratlt doposud vyplacen°u dotaci nebo její část způsobem a ve lhůtě stanovené výzvou
tento SHa dotÍ
enje^°Vine.n bezodkladně oznámit insolvenčnímu správci či likvidátorovi příjemce že
poskytovatele

poskytovatele a váže ho povinnost vyplacenou dotaci vrátit zpět do rozpočtu

IX.
Výpověd smlouvy, snížení dotace a porušení rozpočtové kázně
L ~at% opravněn tuto smlouvu vypovědět z důvodů na straně příjemce, a to zejména v případě
nebo iaí čál"1
nastane nebo vyjde najevo skutečnost, která poskytovatele opravňuje dotaci
sdělH oříiemcP íJTt° ÍT' skutečnostmi jsou například zjištění poskytovatele, že údaje, které mu
sdělil příjemce, a k ere mely vliv na rozhodnutí o poskytnutí dotace, jsou nepravdivé nebo příjemce
nedodržel procentuální podíl vlastních finančních prostředků.
P
2. Výpovědní lhůta je 10 dní a začíná běžet dnem doručení písemné výpovědi příjemci.
Llo,íSemP°Vědl P°skytovatel .uvede zjištěné skutečnosti, které jej prokazatelně vedly k výpovědi
smlouvy, a vyzve příjemce k vraceni celé dotace nebo její části, pokud již byly poskytnuty Příjemce
PokŮrMoVnmJ:ířt0ríkrOStretdky í ,15 dnŮ °d ukončení smlouvy na účet poskytovatele uvedený ve výpovědi
poskytovatel prévo^nej^kytnout. ^
^
^ -vtena^Za, ™

konTrolvPh^tSení povinností. shovených pro čerpání dotace, zjištěných na základě provedené
°mě y’
5e byt.Prijemce vyzván k provedení opatření k nápravě zjištěného pochybení tehdy jestliže
CstennvT^ne\/ZaVaZnh°U P°dTmkU’ U které j® stan°vena možnost sníženého odvodu dle odst.^ tohoto
rozpočtové kázní5

’ VJ

Příjemce pr°Vedl °patření k nápravě' Platí- že nedošlo k porušení
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5. Nižší odvod za pochybení při čerpání dotace a nesplnění podmínek veřejnoprávní smlouvy je stanoven
v těchto případech:
a) Za nedodržení termínů jednotlivých administrativních úkonů příjemce, jejichž povaha umožňuje napravu
v náhradní lhůtě až do výše 5% dotace,
b) za nedodržení povinné publicity až do výše 5% dotace.
w
cj za nedoložení všech požadovaných podkladu k vyúčtovaní az do vyse 5/o dotace,
d) za nedodržení termínu odevzdání vyúčtování a závěrečné zprávy až do W* 5/° *
t0t0 "®P
'
Dokud Dříiemce prokáže, že k nedodržení termínu došlo z reálných a objektivních důvodů,
e) S iledXen? pSpadn4 nastaveních kritérii poskytnuté dotace - pomérná eást celkove podpory
k naplněným kritériím,
^
f) za porušení povinností dle čl. XI smlouvy az do vyse 100 /o dotace,
g) za porušení zákona o veřejných zakázkách:
1.
2.
3.
4.
5.

neprovedení výběrového řízení 100% výdajů této zakázky
diskriminace při výběrovém řízení 10 - 25% výdajů této zakázky
dělení Dředmětu zakázky 10 - 25% výdajů této zakázky

nezveřejnění veřejné zakázky zákonem stanoveným způsobem 5%_ výdajů teto“ Sk J"r?píi
nezveřejnění smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejíž cena přesáhne 500 000 Kc bez DPH
méně závažná porušení při zadávání veřejných zakázek až do výše 5% výdajů této zakázky (např.
nedodržení zákonem stanovených lhůt atd.)

h) za porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 3 a 4 smlouvy 100% výdajů zakázky.
Jednotlivá porušení zákona o veřejných zakázkách se nesčítají, ale krácení uznatelných výdajů
se posuzuje podle nejzávažnějšího pochybení ve stejné zakázce.
6 V případě kdy není možné postupovat podle odst. 4 a 5 tohoto ustanoveni, muže vyzvat poskytovatel
příiemcek vrácení dotace nebo její části, zjistí-li, že příjemce dotace porušil povinnost, která souvis,
s účelem na který byly peněžní prostředky poskytnuty, nedodržel účel dotace nebo podmínku, za ktere byla
dotace poskytnuta a u níž není možné vyzvat k provedení opatření k nápravě a není mozne uložit sníženy
odvod (např.^edoďání nebo nezdokumentování dosažení účelu dotace (v tištene nebo elektronické podobě
na CD) a kdy kvalita výstupu neodpovídá účelu dotace, a je takto posouzena a navržena oponentem
projektu nebo^ři případné kontrole určeným zaměstnancem poskytovatele; nedodrženi terminu dokončeni
reairzace projektu; nedodání Závěrečné zprávy na předepsaném formuláři). V rozsahu, v jakém vrátil
příjemce dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kazne.
7 V DříDadě že příjemce bude vyzván k vrácení dotace nebo její poměrné části a svou povinnost k jejímu
vrácení nesplní vjemu stanovené náhradní lhůtě, bude považována nečinnost příjemce za porušeni
rozpočtové kázně ve formě zadržení dotace.
8 Porušení jiných povinností příjemce než těch, které jsou upraveny v odst. 5 tohoto ustanoveni
a' v případě, že porušení povinností nebude napraveno dle odst. 4 a 6 smlouvy, bude P°vazovano
za porušení rozpočtové kázně stím, že bude požadován odvod ve vysi neopravneneho použity dotace
a zároveň i úhrada penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 promile denne ve vztahu k uloženému
odvodu.
X.
Udržitelnost projektu

Příjemce garantuje udržitelnost efektů u investičních projektů po dobu tří let po dokončení jeho realizace.
XI.
Další povinnosti příjemce1
1 Příiemce se zavazuje, že v případě realizace projektu prostřednictvím třetí osoby (zhotovitele díla), bude
jím uzavřená smlouva o dílo, dokumentace skutečného provedení projektu (díla), jakož ijeho nasledne
vyúčtování ze strany zhotovitele, v souladu se skutečným stavem infrastruktury k okamžiku dokončeni
stavebních prací naprojektu. Za okamžik dokončení stavebních prací je povazován podpis předávacího
protokolu díla mezi příjemcem dotace a zhotovitelem díla.

prac,«
by by^^ra^p^ru s^oiítosmtouvo^o^sk^tmjtrcřotace^010'^'*61601 ^

°bsahovat UStanovení- které

Lnn^fnJ-některé-ZV^Še uvedených povinností ze strany příjemce bude považováno za porušení
rozpoctove kazne, pricemz v takovém případě se postupuje podle čl. IX této smlouvy.
P
XII.
Ostatní ujednání
1. Finanční podpora poskytovaná z dotačního programu nenaplňuje kritéria veřejné podpory.
dot^UdnPcřtV Průběhutplatnosti této smlouvy na straně příjemce ke změně podmínek za kterých bvla
dotace poskytnuta (včetně změny kontaktní osoby uvedené v žádosti nebo sídla Smcef
je příjemce povinen oznámit toto písemně poskytovateli neprodleně po zjištění změny.
P
Ž® Sml°UVa bude uveNněna v registru smluv zřízeného podle zákona č
dálkový1 nřfetnn p-9
~V’ V® znem P°zdějších předpisů/na úřední desce kraje způsobem umožňující
ofedmět^ oPnhr 'JHmC|f (?np- J|ne.označení) prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje které tvoří
pozdějších předpisů
J6m
P°dle § 504 Zák°na Č- 89/2012 Sb" občanský zákoník, ve znění
4. Příjemce se zavazuje plnit pravidla publicity, která se váže k poskytnuté dotaci především zveřejnit ve
o tom Te dfn^pToiekrbvTmafeo6 ° Pr°jektU’
pr°Stř®dky obdržel a ujistit informování veřejnosti
Doskvtovatet O nE? — reahf°yan v ramci d°tacního programu Jihočeského kraje a informovat
P° ky*° tele ° uskutecnem projektu napr. formou pozvánky na zahájení projektu u kulturních akcí nebo
na zahajen, provozu u investičních projektů. Příjemce bere na vědomi, že poviLo^ubličS pSu IsŽS
nl hL V met°dlck®m P°kynu Jihočeského kraje MP/97/KHEJ - Příručka pro publidtu kte^ie dostupná
s o u ÍS téSouvy006 Y CZ/88/PraVld'a SmernlCe Z3Sady htm- Tent° met°dÍCký P°kyn S® P0važuje za

SiSffřSJiK

"***'• <■*sk~. v—~

roin^i6^u Se ZaVaZ^® umozn't Poskytovateli nebo jím pověřeným osobám provést kdykoli (i v orůběhu
realizace) komplexní kontrolu postupu a výsledků realizace projektu, včetně pouM peněžních orostředíů

^

repub™
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°meZena P

»«**•“ - splněSS sm^ So

kontrolních a finančních orgánů státní správy české

7. Výstup projektu náleží do výlučného vlastnictví příjemce. Vlastník je povinen strpět ODatření Dřiiatá
oprávněným, orgány podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ^zntaííS^lSrSadS?
za stavu nebezpečí vyhlášeného podle tohoto zákona.
P ’
a£opí9Smd^
«-* -
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XIII.
Závěrečná ujednání
1. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží 1 výtisk.
- „, Q Hooíňkv tPtn <;mlouvv lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků, podepsaných
údajů (zejména adresa, číslo bankovního ú^konteWn.
osoba) stačí písemně sdělit poskytovateli dotace, pokud tento netrvá na uzavřeni dodatku ke smlouvě.
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3 V případech neřešených touto smlouvou či v případě nejasností se užijí ustanovení Pravidel pro•žadatele
příslušného dotačního programu a obecně závazných předpisu a podpůrné rovněž: směrnice J|hočeskeho
kraie č SM/107/ZK - Zásady Jihočeského kraje pro poskytovaní verejne finanční podpory, která je dostupná
na hHp-ZAwww krai-iihoceskv.cz/B8/pravidla směrnice zasady.htm,
4 Příiemce bere na vědomí, že v případě zjištění závažných nedostatků při realizaci projektu, včetne
nedodržen?termínu odevzdání vyúčtování poskytnutých peněžních prostředku za uplynuly kalendami rok,
?e p?sSa?erópíá?něn vyloučit v následujících 5 letech jeho žádosti o poskytnutí účelových prostředku
z prostředků poskytovatele, případně při výběru žádostí určených k poskytnuti dotace kteto skutecnos i
přihlédnout.
5 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 podepsana.
6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv. (Od 1.7.2017 u smluv zveřejňovaných v registru smluv).
7. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede Jihočeský kraj.

13 -07-:

V Českých Budějovicích dne:................

Příjemce:
o bec

RADHOSTICE

Radhostice 21

....................Ckyně, 384 81
tCO: 00250643
Ing. Jan Kofroň
starosta
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