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Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje v roce 2020

(dále jen „smlouva")
t/zavrena ve smyslu § 159 a nás!, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v^zněnkpozdějších-předpisů..
» v £- \
a § 10a odst. 5 zakona c. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech úzr ffiníéftlřeipbélfc/v&kríěáí
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(číslo smlouvy SDO/OREG/541/20)
Došío:
I.

Obecná ustanovení

7 -07-

ÚJL..

číslo j.
Příloha:

ZastřJFHtelíBtvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 106/2020/ZK-27 ze dne 21. 5. 2020 podle
I ^n/dnrin^h3^"3
.129/20°° Sb- 0 kraJích' ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem
c. 250/2000 Sb o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
iSip°J VMfiPn°7C/7^y<?óPr^Vld!euCh úz,emních rozPočtů“), ve smyslu směrnice Zastupitelstva Jihočeského
aje c. SM/107/ZK, Zásady Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory a dle Pravidel
Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020, 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, 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 Štěchovice
Štěchovice 64, 38716 Volenice (okr. Strakonice)
IČO 00667862
zastoupená: Miroslavem Mrázem, starostou
dále jako „příjemce “

III.
Účel a charakter dotace, doba, v níž má být účelu dosaženo
1 Účelem neinvestiční dotace je poskytnutí peněžních prostředků na realizaci „Rekonstrukce veřejného
osvětleni obce Štěchovice" (dále jen „akce").
2. Příjemce je povinen užít peněžní prostředky dotace k účelu uvedenému v čl. III. odst. 1 této smlouvy
podmínek uvedených v Pravidlech Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce
2020 (dále jen „pravidla"), Zásadách Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory
a v zadosti evidenční číslo 25322 (dále jen „žádost"). Dotace nesmí být použita k jinému účelu.
3. Peněžní prostředky dotace nesmí příjemce poskytnout jiným právnickým nebo fyzickým osobám pokud
nejde o úhrady spojené s realizací akce, na kterou byly poskytnuty.
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Dotace ie ooskvtována k užití v období od 1.1. 2020 do 31.12. 2020 v souladu s pravidly a podléhá
vvúčtování 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 nejpozději 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
původem z účtu poskytovatele č. 170320242/0300 na úíe. příjemce í. 94-7817291/0710. 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 neinvestiční doteče
(účelový znak 710) 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
akce k 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.
2 Nedílnou součástí této smlouvy je čestné prohlášení, kde příjemce dotace uvede zda je či není plátcem
' DPH a zároveň v případě plátce DPH čestně prohlásí, zda může v rámci akce dle jeho aktivit up a nit
odDočet DPH na vstupu či nikoliv a v jaké výši. Pokud příjemce v době obdržení dotace není plátce
DPH ale v průběhu čerpání dotace se plátcem DPH stane, je povinen písemně nahlásit správci
Droaramu kterým je Odbor regionálního rozvoje, územního plánováni a stavebního rádu Krajského
úřadu Jihočeského kraje (dále jen „správce programu"), změnu v plátce DPH. Dále musí sdělit,
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 dam z pndane hodnoty uplatni
nárok odpočtu daně při registraci. Příjemce je povinen, pokud mu to ustanoveni § 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, bytů a nebytových prostor v prubehu
10 let a vrátit poměrnou část dotace, kterou předtím použil na úhradu DPH příslušného majetku
a která byla způsobilým výdajem akce. DPH, které si příjemce může uplatnit, musí neprodlené vrátit
poskytovateli 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 mohl
oříiemce (plátce DPH) uplatňovat odpočet DPH na vstupu, nebude mít změna z neplatce 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 při zmene
z neplátce na plátce uplatňovat odpočet DPH na vstupu, je vždy povinen informovat poskytovatele
proqramu o výši vratký DPH a ze strany poskytovatele na základe této změny v přidelene dotaci bude
vyhotoven dodatek ke 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 znění pozdějších předpisu. V případě,
že se jedná o zakázky malého rozsahu, na které se tento zákon vztahuje pouze v obecných zasadach
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 nzeni. Nabídky musí byt
vyžádány nejméně u 3 dodavatelů a jejich nabídky musí být učiněny pisemne (napr. e-mailem, faxem),
je nutno pořídit písemný záznam o výběru dodavatele, lze rovněž využít ceníky zverejnené na internetu
Záznam z výběrového řízení včetně cenových nabídek nebo průzkumu 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 zakaz®k’ v tak°yem
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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které jsou nezbytné pro řádné „z,vén,
V roce 2020 (dále jen POV“) MaietfN nr,nN°laceJ-^ro9^mu obnovy venkove Jihočeského kraje
poskytnuté z POV, ^esmí příjemce pcTdobur 3e|ernH^vv?á)C'eri^'-,te*:>° °PraVený s PřisPěním dotace
nebo fyzickou osobu, poskytnout jej jako Dředmět 7Nta
prevest na j|nou právnickou
udržitelnost efektů realizované akce v období 3 let od nSíC' Z-t'ZI- směnkou- Př|Jemce garantuje
te udržitelnost realizované akce sniže^l'^
^ 2

VI.

Vyúčtování a vypořádání dotace
' dnů P^obdile^dotace^bylsh^akce dokončena ořed^obdr

P°

^ případ"ě do 30

Jihočeského kraje) Vyúčtování Dodá Dříiemra na 3tl!m- doda,ni do datové schránky Krajského úřadu

poskytovateli Nevyčerpanou NaNtkN neNozděN ckNNo

Stanovený účel- Je Povinen vrátit

bezhotovostním převodem na účet poskytovatele č 170320242/0300TntN'

S poskytovatelem za kalendářní rok

^Účt0vá!1í dotace

UStanovem se ^dotýká povinnosti finančního vypořádání

...
_
VII.
Výpověď smlouvy, porušení rozpočtové kázně a krácení dotace
že po uzavření°tétoNmNuvJ nastane neNo vvtde nale'^ "k f ^ příjemce’ a to zeJména v případě,
dotaci nebo její část odejmout Taknvnn
u xjev° skutecnost která poskytovatele opravňuje
že údaje, které mu sdělil pbjem^a^telémély^liv nerozhodnut?o poskytnutí dotacejsoůnepravd^é.
Výpovědní Jhůta činí 10 dni a začíná běžet dnem doručeni písemné výpovědi příjemci.
3. šmP,o?™aé vŤeltm^racinTcelI

povinen

vitit tyto

pmstřeTky

io 15 dS

» proka2ate“ ^ k —
r£

•P°k^Již byla (“Mnuta. Příjemce je

uvedený ve výpovědí. Pokud dotace ještě nphvia nřo, pkonceni.. smlouvř na účet poskytovatele
smlouva, má poskytovatel právo dotaci neposkytnout. ^ ^ UCe'pfljemce' pfes,ože W® uzavřena4 5

4 ^ontrofjnmůže^ýťpřljemíevyzvárfírprovedemon^r^i!1 dt,,aCe' Zj®énýCh "a 2ákladé P^ené
porušil méně závažnou podmínku u které ip piano tren' k naprave zjištěného pochybeni tehdy, jestliže
ustanovení V rozsahu v iaS nHiemnp^ S,an°v na ™znost snlženéh° °Pw*lu dle odst. 5 tohoto
rozpočtové kině
J
pňJemce provec" opa,řenl ^ nápravě, platí, že nedošlo k porušení
5' vNíéc“adéPc°hChybenl P" ČerPán' d°,aCe a "espl"é"' podml-k -řejnoprávnl smlouvy je stanoven

a) n^rs-ár iíS,fíž^^Scě:n,ch ůkonů pnjemce',aiichž PWaha
b) za nedodržení povinné publicity až do výše 5 % dotace
c) za nedoložení všech požadovaných podkladů k vyúčtování až do výše 5 % dotace,

3

«--d°"rm,nr0“
a)
f)

pn^^njeh

MM

poskytnuté dotace - poměrná 6és. celkové podpory

k naplněným kritériím,
za porušení zákona o veřejných zakázkách.
neorovedení výběrového řízení 100 % výdajů této zakázky
1. diskriminace při výběrovém řízení 10-25 % výdajů teto zakazky

2.

3.
4.
mínfzávíž^á porušeni pti zadávání veřejných zakázek až do v, Se 5 % vydají této zakézky
5.

(např. nedodržení zákonem stanovených Ihut atd.)

g) za porušení povinnosti uvedené v a. V odst. 3 a 4 smlouvy 100 % výdajů zakázky.
Jednotlivá porušeni zákona o veřejných zakázkách se nescltajl, ale kráceni uznatelných výdajů

se posuzuje podle nejzávažnějšího pochybeni ve stejne zakazce.
- a „Actnnmiat nndip odst 4 a 5 tohoto ustanovení, může vyzvat poskytovatel
6. V případě, kdy není mozne postupovat p
nříiemce dotace porušil povinnost, která souvisí

STJS sdhte“odSv^

~

k porušení rozpočtové kázně.

za porušení rozpočtové kázně ve formě zadrzem dotace.
r-iza-ř tčAh ktpré isou uDravenv v odst. 5 tohoto ustanovení
8. Porušení jiných povinnosti Prije^e . . naDraveno dle odst 4 a 6 smlouvy, bude považováno
a v případě, že porušen, povinnost, neb de napraveno dle odst
použití dotace
cT zároveň' MJhrad^penále5
6za^póriTšeiif^ozpoštové kázné ve íýši 1 promile denhé ve vztahu
k uloženému odvodu.

Vlil.

Ostatní ujednání
1. Dotace nenaplňuje kritéria veřejné podpory.
2 do°S$sky^

povdnen^oznánkttoto písemhé poskytovateli heprodlene po z„sten, změny.
3. Příjemce bere na vědomí, Ze smlouva
dálkový přístup. PrJem<;ePr°h L^zátona č 89/2012 Sb„ občanský zákoník, ve znění pozdějších
obchodního tajemství podle § 504 zakona c. oa/zu i ío u ,
y
předpisů.
4. Příjemce se zavazuje plnit P^idla pubiidty^

^“ormóS

ve vlastni režii nezbytné nutnéjjSSserttéta kraje a informovat
veřejnosti o tom, ze dana akce bylajp°dp
P
příjemce* bere na vědomí, že povinnosti
poskytovatele o konání akce (naPr-(^J'm J^unlTiLčeského kraje MP/97/KHEJ - Příručka
prop^tílicftu^kt^r^je^ostupná ^athttpsJ/wywJ<rajjiirpceskyez/88/Erayid!a_smernice_zasadyJitrn.
Tento metodický pokyn se považuje za součást teto smlouvy.
5. Poskytovatel dává příjemci souhlas k ^'Jg^^cí^SMMoÍR^Zásady jednotného vizuálního

“jl!& N, Která je dostupná na
jihnrackY r.7/88/oravidla směrnice zasady.htm.
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*
potřebném k poso^zenUd^byla^

příp- dalších skutečností, v rozsahu

nebo jím pověřeným osobám provést kdvkoli (\ v nrňhóh
a výsledků realizace akce, včetn^^^^

ljemc.e se

z.avazuje umožnit Poskytovateli
komp,exní kontrolu Postupu

doklady související s realizací akce a s oněnímS pr°stredk“ a zPř'stupnit na požádání veškeré
omezena práva kontrolách a finančních orgánu státní spráTceltó repŤbTky"^
ani

IX.

Závěrečná ujednání
1 obdržM3výtisk1°t0Vena "* 2 Stejn0PÍSeCh

p°vad“ originálu, z nichž každá ze smluvních stran

podepsaných ^bém^nSuvnímf sSnamrUDfesněn6 ”°rm°^ P'Semnych číslovaných dodatků,
bankovního

účtu,

kontaktníSoi)

netrvá na uzavření dodatku ke smlouvě.

E' “ ,ÍTmeny údaiů (zeJ™éna adresa, číslo

P

3ISskth^^^

dei

poskytovatel1 dotace,

pokud tento

dPr™d.el Pr09ramu ^novy venkova

kraje č. SM/107/ZK, Zásady Jihočeského kra.> nmnnlt podpurne rovnez směrnice Jihočeského
dostupná na http.Y/www^raj-jihoceskv cz/88/nmviHi?^ °Van' V6rejne fmanční P°dPory, která je
směrnice, jakož i žádost o poskvtíuh dot^:z/®8/P fydla.smornice.zasady.htm. Tato zveřejněná
že je mu obsah této smlouvy pravidel a Zásadám nnii?1 S0UCast íet0 smlouvy- Příjemce prohlašuje,
jasný a jednotlivá ustanoveni dostatečně určitá PokudP°dp0ry dostatečně
a směrnici, použijí se primárně ustanovení smlouvy.

r°ZP°r m6ZI smlouvou' Pravidly

nedodržení termínu^dev^dán? vyúčtováni 005^11^^0^ ned°Statkú př! realizaci akce, včetně
rok, je poskytovatel oprávněn vyloučit v následujících S^etír^íh^-?01^ 23 uplynuly kalendářní
posk“'~ ~
aNvátnfvoT°eV^^
podepsána.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zá
zástupci obou smluvních stran.
V Českých Budějovicích dne.

- 4 -08- 2020

.......dne./^ ^ 60tí)
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Čestné prohlášení k DPH
V rámci akce .Rekonstrukce veřejného osvétlení obce Štěchovice" Čestné prohlašujeme. že ke dni podpisu
smlouvy jsme1:
□ plátci DPH

EÍ neplátci DPH

V pfipadě plátce DPH dále prohlašujeme, že v tomto konkrétním případě ke dni podpisu smlouvy:
□ můžeme plně Ci CásteCně uplatnit nárok na odpoěet DPH na vstupu ve výSi..........................KC
Uvedené celkové náklady akce jsou / nejsou (nehodici škrtněte) vCetně DPH.

□ nemůžeme uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu.

OBEC ŠTĚCHOVIC
387 16 Volenice
IC: 00667862
Příjemce d
razítko a podpis starost(k)y

1) platný údaj proškrtněte křížkem - x
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