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Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje v roce 2020
„ ,
(dále jen „smlouva")
UZ7ziLVeHSTyřU-f 159 a násL Zák0na č- 500/2004 Sb., správní řádí^ěnmžmfch Předpisů
a § 10a odst. 5 zakona c. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech úzenm^^M ''věznění í
pozdějších předpisů

I------- '

(číslo smlouvy SDO/OREG/539/2o|

j?

Došlo:
I.

Obecná ustanovení

Číslo j.;
Příloha:

§ 36Uplsemzál«]nal^^129/2mn0=:lh0dl0tV^lnhUSneSením S' 106/202“zl<-27ze dne 21. 5. 2020 podle
í ponrannn sí „
129/2000 Sb, o krajích, ve zněni pozdějších předpisů, v souladu se zákonem
c. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších DředDisů /dálp ipn
ifrafe°č VM/ToT/Z^Zásad^Th0^
r°Zp°čtŮ“)’ ve smyslu směrnice Zastupitelstva Jihočeského
PmnrpmMohS7/ZK’ Z! dy ,J'hoceskeho kraJe Pr° poskytování veřejné finanční podpory a dle Pravidel
d^e^^rv^e^SuvS066^^0
Vr°Ce 202°' ° P°SkytnUtí d0t3Ce " W* za^podrnS

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, DIČ CZ70890650
zastoupený. Pavlem Hrochem, náměstkem hejtmanky Jihočeského kraje
Mgr. Ivany Stráské, hejtmanky Jihočeského kraje ze dne 31. 5. 2017

na základě plné moci

dále jako „poskytovatel“
2. Příjemcem dotace podle této smlouvy je:
Obec Střelské Hoštice
Střelské Hoštice 83, 38715 Střelské Hoštice (okr. Strakonice)
IČO 00251844, DIČ CZ00251844
zastoupená: Ing. Lubošem Krupkou, starostou
dále jako „příjemce “

m.

Účel a charakter dotace, doba, v níž má být účelu dosaženo
1 Hnčlfr-T investlcni dotace je poskytnutí peněžních prostředků na realizaci „Výstavba chodníku Střelské
Hostíce na pozemku p.c. 1302/21 podél silnice III. třídy - směr Sedlo u Horažďovic" (dále jen „akcí)
Z T no.Tz?^ Sr !žít p®néžni Prostředky dotace k účelu uvedenému v ČI. III. odst. 1 této smlouvy
?n?n rnátf podmmek-jedených v Pravidlech Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce
2020 (dále jen „pravidla ), Zásadách Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční DodDorv
a v zadost, ev,deně„l eíslo 25765 (dále jen „žádosb). Dotace nesmi být pouáa k jSC úlelu
^
3 neidřo 'úhmdřsn/if^?06 T™ Přfmce Poskytnout jiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud
nejde o úhrady spojene s realizaci akce, na kterou byly poskytnuty.

1

*

„

notára ie nocována k užití v období od 1.1. 2020 do 31.12. 2020 v souladu s pravidly a podléhá
vyúčtován? a finančnímu vypořádání s rozpočtem Jihočeského kraje za rok 2020^ Akce bude
realizována v termínu od 1.1. 2020 do 31.12.2020. Ukončení akce nejpozdeji 31. 12. 2020 je rovněž
konečným termínem, kdy má být dosaženo účelu dotace v souladu s pravidly.

IV.
Výše a čerpání dotace
1

Dotace bude poskytnuta jednorázově formou zálohové platby ve výši 250 000 Kč, a to bezhotovostním
DřeTOdem z účtu poskytovatele č. 170320242/0300 na účet příjemce č. 3728291/0100 uvedeny
v žádosti (nebo upravený dle sdělení po schválení dotace před uzavřením smlouvy), do 60 dnu
po nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy. K platbě nebude zasláno avízo.

2 Příjemce je povinen zařadit dotaci do příjmů pod účelovým znakem poskytovatele investiční dotace
(účelový znak 711) a sledovat pod tímto účelovým znakem i jednotlivé realizované výdaje jejího užiti.
3 Příiemce ie povinen dodržet minimální procentuální podíl vlastních peněžních prostředků na realizaci
' akcek poskytnuté dotaci. Dotace ve výši 250 000 Kč činí max. 60 % z celkových uznatelných výdajů
akce.
V.
Podmínky užití dotace
1

Příjemce je oprávněn požádat o změnu charakteru dotace návazně na konkrétní podmínky realizace
akce. Změna charakteru dotace je prováděna dodatkem smlouvy.
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Nedílnou součástí této smlouvy je čestné prohlášení, kde příjemce dotace uvede zda je či ^ní plátcem
DPH a zároveň v případě plátce DPH čestně prohlásí, zda muže v rámci akce dle jeho aktivit uplatnit
odoočet DPH na vstupu či nikoliv a v jaké výši. Pokud příjemce v době obdrženi dotace není plátce
DPH ale v průběhů čerpání dotace se plátcem DPH stane, je povinen písemne nahlásit správci
Droaramu kterým je Odbor regionálního rozvoje, územního plánováni a stavebního radu Krajského
HHhoSéto kraje (dále jen „správce programu"), zménu v plátce DPH. Dále musí sdékt.
zda při změně v plátce DPH bude moci v rámci akce dle jeho aktivit uplatnit odpočet DPH na vstupu
či nikoliv a v jaké výši popř. zda v souladu s ustanovením § 79 zákona o dani z přidané hodnoty uplatni
nárek odpočtu daně při registraci. Příjemce je povinen, pokud mu to ustanovení § 77 az § 78d zakona
o dani z přidané hodnoty umožňuje, uplatnit nárok na odpočet DPH u majetku pořízeného z poskytnuté
dotace v průběhu 5 let od pořízení, v případě pozemků, staveb, bytu a nebytových prostor v průběhů
10 let a vrátit poměrnou část dotace, kterou předtím použil na úhradu DPH příslušného rnajetku
a která bvla způsobilým výdajem akce. DPH, které si příjemce muže uplatnit, musí neprodlené vrátit
Doskvtovateli dotace na účet č. 170320242/0300 se stejným variabilním symbolem, pod kterým dotaci
obdržel. V případě, že aktivity v rámci akce nebudou ekonomickými činnostmi, u kterých by si mo
Dříiemce (plátce DPH) uplatňovat odpočet DPH na vstupu, nebude mít změna z neplátce v plátce DPH
žádný vliv na výši dotace, pouze toto písemné oznámení příjemce o změně bude založeno v rámci
podkladů o poskytnuté dotaci u správce programu. Jestliže zákon o DPH příjemci umožni Přl ^^
7 npnlátce na Dlátce uplatňovat odpočet DPH na vstupu, je vždy povinen informovat poskytovatele
proqramu o výši vratký DPH a ze strany poskytovatele na základě této změny v přidělené dotaci bude
vyhotoven dodatek keY smlouvě, ve kterém bude snížen nárok na dotaci o výši DPH, jez si příjemce
bude uplatňovat u místně příslušného finančního úřadu.
3 V případě, že v rámci akce budou zadávány veřejné zakázky, je příjemce povinen Postupovat podle
zákona č 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněm pozdějších předpisu^ V případe,
že se jedná o zakázky malého rozsahu, na které se tento zákon vztahuje pouze v obecných zásadách
fe povinen příjemce u plnění přesahujících částku 100 000 Kč bez DPH, které jsou z více nez 50 %
financované z dotace, provést výběr dodavatele v jednoduchém výběrovém řízem. Nabídky musí byt
vyžádány nejméně u 3 dodavatelů a jejich nabídky musí být učiněny písemne (napr. e-mailem, faxem),
je nutno pořídit písemný záznam o výběru dodavatele, lze rovněž využít ceníky zverejnené na internety
Záznam z výběrového řízení včetně cenových nabídek nebo pruzkumu a korespondence musí byt
uloženy u dokumentace k akci a spolu s ní archivovány.
4 Ustanovení odst 3 neplatí, má-li příjemce vlastní pravidla pro zadávání veřejných zakázek; v 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.
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6.

rSoS'^csz^s^ssisp<ximPnky'k,eréísou nezbv,né pr°radné uží'-a"1
v roce 2020 (dále jen pov“) MaíPtAif n .ace z^ro9raniu 0*:,ri0vy ver|kova Jihočeského kraje
poskytnuté z POV, nesmí příjemce d o dohT^t’ zhod,nocený,nebo opravený s přispěním dotace
nebo fyzickou osobu, poskytnout jej iako Dředmét 7!SSni Vyuct.ov.fní p[evést na jinou právnickou
udržitelnost efektů realizované akce v nhHnhí ^ i t ^as ayy,ci zatlzlt směnkou. Příjemce garantuje
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VI.
Vyúčtování a vypořádání dotace
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fd*U Jlhoceskeho ~s
kraje, případně přes Informační systém datových
c ?ít0Vam P°skytnuté dotace. U akcí ukončených 16. 12 2020 a déle (neiDozděS

z rozpočtu Jihočeského kraje v Le

s

d0,a“

rok06' T0,° us,ano^V"^'?POv^“sB "tančnTho v“oíádénl

VH.

Výpověď smlouvy, porušení rozpočtové kázně a krácení dotace

2. Výpovědní lhůta činí 10 dní a začíná běžet dnem doručení písemné výpovědi příjemci
3.

smlouva,^^poskytovate^právo^dotecfneposky^nout6^603 ""

by^avřena

5' vi?omodXadePc0hhyben'PNČerPáníd0,aCe3neSplněnlpodminek"^"oP^nrsmiouvy jestahoven

a)

ůkonů pn^ «cpž p°^ ™«<*

b) za nedodrženi povinné publicity až do výše 5 % dotace
c) za nedoložení všech požadovaných podkladů k vyúčtování až do výše 5 % dotace,
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7a nedodržení termínu odevzdání vyúčtování a závěrečné zprávy až do výše 5 % z dotace, toto
uniati nnknrl nříiemce Drokáže že k nedodržení termínu došlo z reálných a objektivních důvodů,
e,
kritérií poskytnuté dotace - pomémé Cést celkové podpory
k naplněným kritériím,
za porušení zákona o veřejných zakázkách.

f)

1. neprovedení výběrového řízení 100 % výdajů této zakázky
2 diskriminace při výběrovém řízení 10-25 % výdajů této zakazky
nezveřejněni smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejíž cena přesáhne 500 000 Kc
5

nvšné závažná porušení při zadávání veřejných zakázek áž do výše 5 % výdajů této zakázky
(např. nedodržení zákonem stanovených lhůt atd.)

g)

za porušení povinnosti uvedené v ČI. V odst. 3 a 4 smlouvy 100 % výdajů zakázky.

Jednotlivá porušení zákona o veřejných zakázkách se nesčítají, ale krácení uznatelných výdajů
se posuzuje podle nejzávažnějšího pochybeni ve stejné zakazce.
V případě kdy neníd"^P~

XSS. nedodá, datace nebo podmínku

L íwhvkf dotace poskytnuta a u níž není možné vyzvat k provedeni opatřeni k naprave a nem
možné ubžft snKny odvod. V rozsahu, v jakém vrátil přljemoe dotaci nebo její Část, plat,, ze nedošlo
k porušení rozpočtové kázně.
v nřínadě že Dříiemce bude vyzván k vrácení dotace nebo její poměrné části a svou povinnost k jejímu
Sní nespí"! vjemu stanovené náhradní lhůtě, bude považována nečinnost příjemce
za porušení rozpočtové kázně ve formě zadržení dotace.

k uloženému odvodu.

Vlil.
Ostatní ujednání
Dotace nenaplňuje kritéria veřejné podpory.
Pnk.id dnide v Drůběhu platnosti této smlouvy na straně příjemce ke změně podmínek, za kterých byla
dotace poskytnuta (včetně změny kontaktní osoby uvedené v žádost, nebo sídla příjemce), je pr.je
povinen oznámit toto písemně poskytovateli neprodlené po zjištěni změny.

.
.
wprinmí že smlouva bude uveřejněna na úřední desce způsobem umožňujícím
dálkov^ořístup Příjemce prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoři předmět jeho
obchodního tajemství podle § 504 zákona C. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněn, pozdějších
předpisů.

ve vlastni režii nezbytné nu

fena peněžnímj prostředky Jihočeského kraje a informovat

iEIr^°r“ rmp^sr pC:toSéh? s j^krp=
pro publicitu, která je dostupná na https://www.kraj-iihoceskv.cz/88/pravidla smermce zasady,htmTento metodický pokyn se považuje za součást této smlouvy.

. Posky,ováté, dávš

JihoCeského kra|e'klerá ie dostupná na hl,p:"wwwk[ab
jihnceskv.cz/88/pravidla smermce zasady.htm-
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P"P. dalSfch skutečností, v rozsahu
a^síSú^e^ar Z*^Kf -T"'.í'7
doklady^ souvisí s reaLcíItee a s'11?"62;? pr°StfedkŮ 3

"a požádá"' veík^é

omezena práva kontrolních a finančních orgárTJtní s^ráTceltó mpTbliky"'"1 ne'S°U

“

IX.
Závěrečná ujednání
1' ohmďSTjyfeykh0,OVena Ve 2 S,ein0píSech hilech povahu originálu, z nichž každá ze smluvních stran

2' podaných Pobémfsmrvním,y shanaT^f'• ^ íormou písem"»cl1 «slovaných dodatků,
Lnkovního účtu kontaktní ^ohít r - Upresneni Cl
Majů (zejména adresa, číslo
netrvá na uzavření dodatku ke smtoín/ě,StaCI P'Semne ^ P°Sky,0ya,eli dote“' ppkup *a">°
3

Pr“dal Pro?ramu

»*»»

kraje č. SM/107/ZK Zásadv jihočeského k
Prec*P|®u a podpůrně rovněž směrnice Jihočeského
směrnice jakož i^^osP^^^t H
^^P^ak'd^“ay^rP^eVzřaaadyfiptp’Čn'^pP0^''e^^h3
že je mu obsah této^smlouv^^pravidel^Zás^d^r^Dosk^to °PČPSl -d*° s^nl0Llvy* pnjemce prohlašuje,

KSS-SSS1~ ~~!SSS! aSKSTE

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
V Českých Budějovicích dne...... .f,"?®' 2020

y

rtajme/áp

dn^ ^ pús?#'#

starosta
příjemce
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Čestné prohlášení k DPH

□ neplátci DPH

|g plátci DPH

V případě plátce DPH dále prohlašujeme, že v tomto konkrétním případě ke dni podpisu smlouvy:
□ můžeme plně či částečně uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu ve výši....................
Uvedené celkové náklady akce jsou / nejsou (nehodící škrtněte) včetně DPH.

|g nemůžeme uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu.

■ dne.. wř-.

■■■

razítko a podpis starost(k)y

1) platný údaj proškrtněte křížkem - x
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