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Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova

Poskytovatel a příjemce dotace
1. Poskytovatelem dotace podle této smlouvy je.
Jihočeský kraj
iCoZ^Č £So76 Ceské B~
Mgr. Ivany Stráské, hejtmanky^ihoTeskéh^íTrajeird^31J 5°2017^° kraje’ ^ Zák'adě P'né m0C'
dále jako „poskytovatel“
2. Příjemcem dotace podle této smlouvy je:
Obec Uzeničky
1C0S79278801 Blatná (okr s,rak°nice)
zastoupená: Alenou Hroudovou, starostkou
dále jako „příjemce"

III.
Ucel a charakter dotace, doba, v níž má být účelu dosaženo
1 (dííenS?' d°‘aCeie P0Sky,nUt' PeněŽnlch pros,fedků
2

na realizaci „Nákup ukazatele rychlosti"

k ůí* r*"*™ V * 111 o*- 1 *> •"***
2020 (dále jen

obnovy venkova Jihočeského kraje v roce

a v žádosti evidenční číslo 25631 (dále jen „žádost").
nejde o"

°S°bám' POkud

Dotace je poskytován, k užiti v obdobi

^ S’“K

4. vyúčtováni a financmmu “Vporadan^ s rozp^ ^

akce „^později 31 12. 2020 je rovněž

ESSfflWlV dosaženo účelu dotace v souladu s pravidly.

IV.
Výše a čerpání dotace

«ace ruzavfenlm sn"0 60 dnCl
po nařyt platnost/a účinnosti této smlouvy. K platbě nebude zasláno avízo.
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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

vTámci^kce6^ jeto aktiviUiplatnit

DPH a zároveň v případe plátce DPH cestne p
>
odpočet DPH na vstupu či in|kohv a v jaké vysr Pokud

...

době obdržení dotace není plátce
‘ nahlásit ^áyci

DPH' a'e K Sto Cnínlho Sóje, územn“ plánováni a stevebnlho rádu Krajského
programu, kterým je Odbor regionaimnu iu
úřadu Jih^skěho^je (dále ^ sprav

j .
7mpnu v Dlátce DPH Dále musí sdělit,
P 9^ ^ eh0 aktjvjt uPp|atnit odpočet DPH na vstupu

zda pr, změně v plátce5“de
stanovením § 79 zákona o dani z přidané hodnoty uplatni
či nikoliv a v jaké vysi, popr. zda v souladu s us
. ustanovení § 77 až § 78d zakona
nárok odpočtu daně při registrac,. f3r'J®
J® P
odpočet DPH u majetku pořízeného z poskytnuté
o dani z přidané hodnoty umožňuje upíatnit narok na odpocet urn u
I
P
v průběhu
dotace v průběhu 5 let od ^^oelterouTe^ pS „a úhradu DPh ' příslušného majetku
10 let, a vrátit poměrnou rast dotace, ktero P
P
může uplatnit musí neprodleně vrátit
a která byla způsobilým výdajem al^,42/0300 se stejným variabilním symbolem, pod kterým dotaci
poskytovatel, dotace na ute č. 1^“4k^03“bu“ nkyonomickými činnostmi, u kterých by si mohl
obdržel. V případe, ze aktiv ty v ra™' rf*p"e™' t
nebude mít změna z neplátce v plátce DPH
příjemce (plátce DPH) uplatňovat odpočetDPH
bude založeno v rámci
žádný vliv na výši dotace, pouze toto
umožní při změně
podkladů o poskytnuté dotaci usPr^cepg
•
povinen informovat poskytovatele
z neplátce na.£«*£
změny v přidělené dotaci bude
vyhoto™en°dodatelf ke smlouváme JL bude snížen nárok na dotaci o výěi DPH, jež s, příjemce
bude uplatňovat u místně příslušného finančního uřadu.
3. V případě, že v rámci akce budou zadávány
zákona č. 134/2016 Sb., o zadavani
j ^
že se jedná o zakázky malého rozsa u. na
je povinen příjemce u plném P^sato]
financované z dotace, provést vyber dodav^t

t

to zákon vztahuje pouze v obecných zásadách,
q q q k č bez q p h , které jsou z více než 50 %
jednoduchém výběrovém řízení. Nabídky musí být
J
.... učiněnv Písemně (např. e-mailem, faxem),

vyžádány nejméně u 3
na internetu.
^zlnam^výbérového^ hzenr včetně^cenových nabídek nebo průzkumu a korespondence mus, být
uloženy u dokumentace k akci a spolu s ní archivovány.
Koži«PdoSďS podmínek^stanovených zá/onem o veféjhých zakázkách a jeho pravidly.

2

SiSÍ

S^^,vazuje uchov*™* *^°

6 5SS?C^.?S»ír»' k,eré iS0U "^'"é P" «dné užíván,
V roce 2020 (dále jen „POV") Majetek pořízen? zhnrinn9'3™ ^ Venkova Jihočeskébo kraje
poskytnuté z POV, nesmí příjemce po dobu 3letori^ány.?fb° °praveny s Přispěním dotace
nebo fyzickou osobu, poskytnout jej jako Dředmět 7Lt 3n' ^UCl°-Vani převést na jinou právnickou
udržitelnost efektů realizované akceVoMob3Tefatí^Z ^ Směnkou- Př,Jemce Octuje
te udržitelnost realizované akce snížena^?
“2

VI.

Vyúčtování a vypořádání dotace
dnů po obdržení dotace Vy laTakce dokončena přeVobd™ P° JJk°nčení akce’ Případně do 30
nebo na podatelnu Krajského úřadu Jihočeského VaipVřín6^ d? ac.e),spravci Pro9ramu poštou
schránek - ISDS vyúčtování poskytnuté dotací U akrl"formační sVstém datových
31. 12. 2020 v souladu s pravidly) musí
Uk°nCenych 16- 1Z 2020 a déle (nejpozději
razítko pošty nebo podatelny krajského úřari^íSt
^ í"° nejp0zději do 15- 1- 2021 (rozhoduje
Jihočeského kraje). Vyúčtování podá Dříiemí nVd° datové schránky Krajského úřadu
z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2020" (příloha ^^!SS^'ÍS^ÍSSrM ***
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iez szss? rs vlastních peněžních prostředků na realizaci a^ceTd o Í?6 í !fk*nedodrzel povinný minimální podíl
poskytovateli takovou část dotace,^aby kóneíná vvX ^ d°^' příjemce je tak povinen vrtrtit
z celkových uznatelných výdajů akce Totn uctan
ySe vycerpane dotace činila maximálně 60 %
s poskytovatelem za kalendářní rok. '
ustanoveni se nedotýká povinnosti finančního vypořádání

,
VII.
ypoveď smlouvy, porušení rozpočtové kázně a krácení dotace
že poy uzavřenítétoímlou? naiteňe neíoTy^e najíí skutečnísí^06’ 3 1° f3jmé"a V případě’
dotaci nebo její část odejmout Takovou’ skuti*™ skutecnost’ ktera poskytovate|e opravňuje
ze Údaje, které mu sdéiii příjemce, a které méíy J£2ZLZ0 ~ Sjs^~:

2. Výpovědní Ihúta činí 10 dní a začíná běžet dnem doručení písemné výpovědi příjemci.
3. smlouvy, a vyzve příjemcÍkíScén^ceié dotací Skutečností’ které ieJ Prokazatelně vedly k výpovědi
povinen vrátit tyto ™ostře7kyi015fnV"2° jeráStÍ’P°kUd jÍŽ byla Poskytnuta'Příjemce je
uvedený ve výpovědi. Pokud^Jotace^ještínebyla předena na™ - Stm~-Uvy
smlouva, má poskytovatel právo dotaci neposMnout

na

účet

Poskytovatele

6 pnjemce’ přestože bVla uzavřena

kontroly,
z^íěnych na zák'adě provedené
porušil méně závažnou podmínku u které ie slanSam *PT 2Jlsteneho pochybení tehdy, jestliže
ustanovení. V rozsahu, v jakém^ příjemce oroveTnnatr^sn,ženého odvodu dle odst. 5 tohoto

rozpočtové kázně.

em příjemce provedl opatřen, k nápravě, platí, že nedošlo k porušení

5 vSS5Shyben'PňCerPán'd°,aCe3"•■**>'PO**™*veřejnoprávnísmlouvy jestanoven

nápravu v nahrab !h^^to^Í|‘l%3^vnloh Ůk°nŮ pňJemce'|e|lchž Povaha umožňuje
b) za nedodržení povinné publicity až do výše 5 % dotace
za nedoložen, všech požadovaných podkladů k vyúčtováni až do výSe 5 % dotace
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d)

SS1 poskytnuté dotace - poměrná Cás, celkové podpory

e)

k naplněným kritériím,
......
za porušení zákona o veřejných zakazkach.

f)

1 neorovedení výběrového řízení 100 % výdajů této zakázky
2. diskriminace při výběrovém řízení 10-25% výdajů teto zakazky
3. dělení předmětu zakázky 10 - 25 % vÝdaju ® ° nezpůsobem 5 % výdajů této zakázky (např.
4

malého rozsahu, jejíž cena přesáhne 500 000 KC

5 n?éně závažná poruéení pří zadáván, veřejných zakázek až do vyée 5 % vydají, této zakázky
’ (např. nedodržení zákonem stanovených Ihut atd.)
g) za porušení povinnosti uvedené v Cl. V odst. 3 a 4 smlouvy 100 % vydají, zakázky.
jednotlivá porušen, zákona o veřejných zakázkách se nescítaji, ale kráceni uznáte,ných vydají,
se posuzuje podle nejzávažnějšího pochybeni ve stejne zakázce.
- A noct, mnuat nodle odst 4 a 5 tohoto ustanovení, může vyzvat poskytovatel
6. V případě, kdy není mozne poslupovat podle odst.
g dotace porušj) povinnost, která s o u v is í
příjemce k vráceni dotace nebo její časti, j
os®v?nuty nedodržel účel dotace nebo podmínku,
s účelem, na který byíypenezm prostředky P^J. Vzvat k provedení opatření k nápravě a není
možnfuftS sdnfanySvod V rozsahu, v jakém vrátí, příjemce dotaci nebo jej, Část, plati, že nedošlo
k porušení rozpočtové kázně.

7 ^Sefní^^
žípomšent rozpoCtové kázné ve formé zadržení dotace.
« lY.u utorp icnu uoravenv v odst. 5 tohoto ustanovsní
8. Porušení jiných povinnosti Prile™ie
napraveno dle odPst. 4 a 6 smlouvy, bude považováno
a v připadé, že P°rusf ’ P^ríí,''
piadován odvod ve výši neoprávněného použit, dotace
^zároveň'^úh^íaVpenále6za^^ónTšenf^ozpoětové kázně ve výši 1 prom„e denně ve vztahu
k uloženému odvodu.

Vlil.

Ostatní ujednání
1

Dotace nenaplňuje kritéria veřejné podpory.

3. Příjemce bere na vědom,,
SnSo^-S^Í^SIákona C. 89/2012 Sb„ občansky zákon,k. ve zněni pozdějších
předpisů.
4. Příjemce se zavazuje plnit Pravi*

^ktero^dSróbdlžlfa zajistit informování

ve vlastní režii nezbytné n^neJ^°’^°

í,nělni:r[[ prostředky Jihočeského kra]e a informovat

ssar ^£:s^SSrůsss s
íento meJodícký pokyn se považuje za souCás. této smlouvy.
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Poskytovatel dává příjemci souhlas

h ..*■.« 7naku a loqotypu Jihočeského kraje na informačních
cmprnirí č SM/40/RK - Zásady jednotného vizuálního

jihnrpsky nz/88/pravidla směrnice zasadyjitrn-

potřebném k posouzení, zda byla dodíiena tato smlouva F>r

’ ^ da S'Ch skutečností. v rozsahu

nebo jim pověřeným osobám provést kdykoli řj v Dri°ihPh|l|JermC|e SS zayazuje umožnit poskytovateli
a výsledků realizace akce, včetně použití ^npněLírhr^be^.u ,rfallzacel komplexní kontrolu postupu
doklady související s realizací akce a s Dlnáním tptn pr°stredk!±.a zpřístupnit na požádání veškeré
omezena práva kontrolní a finanínfch orgánů státní sprárCeltórep^ky"'"1 neiS°U d°,íe"a ™
IX.

Závěrečná ujednání
1

oSb«í TSh0,0Vena

2 Steín°^h "»** povahu originálu, z nichž kaZdá ze smluvních stran

podepsaných Sběrna smtuinimí' stranam^UDřesnén?
bankovního účtu,

kontaktní osoba

netrvá na uzavření dodatku ke smlouvě.

stačí nZT

P

písemnVch Číslovaných dodatků,
? změny Údajů (zeJména adresa, číslo

6 Sd6lt poskytovatel' dotace, pokud tento

3' Jihočeského kraj^veroce^2020*°ob^ně'záv^iý^předpisů?60'

Pr0gramu °bnovy venkova

kraje č. SM/107/ZK, Zásady Jihočeského krail nro ní t podpurne rovněž směrnice Jihočeského
dostupná na httpY/www^raj-jihocesky cz/88/nmvid^ ^*073"' Verejne finanční Podpory, která je
směrnice, jakož i žádost o posl^uS^^^^^T^^-htn*. Tato zveřejněná
ze je mu obsah této smlouvy pravidel a Zásadám nn=i? t
jasný a jednotlivá ustanoven? dostatečně určitá Pokud
a směrnici, použijí se primárně ustanovení smlouvy.

UCast íeto smlouvy- Příjemce prohlašuje,
fÍ"anČní P°dp0ry dostatečně
existuJe rozP°r mezi smlouvou, pravidly

nedodržení termínu odevzdán? vyúčtován poskvtň uSÍ" nedostatků při realizaci akce, včetně
rok, je poskytovatel oprávněn vyloučit v nLleXíciSVletíh23 Uplynuly kalendářní

?

prostředků zpřihlédnout.
prostředků poskytovatele
oříDadně Př'
n i vyberu
v?Lr, zadost,eho
Zadostlk poskytnutí
0 posMnutí
účelových
skutečnosti
*
’ pnpadne
určených
dotace
k této

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu

V Českých Budějovicích dne....". 4. *08_ 2020

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
o

t

.dne

starostka

příjemce
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Čestné prohlášení k DPH
V rámci akce „Nákup ukazatele rychlosti- Čestná prohlašujeme, ie ke dni podpisu smlouvy jsme':
J^fneplátci DPH

□ 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 vys......

.Kč.

Uvedené celkové náklady akce jsou / nejsou (nehodící škrtněte) včetně DPH.

nemůžeme uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu.

rOBECNÍ ÚŘAD UZENU.
388 01 Blatná
7927

V.

razítko a podpis starost(k)y

1) platný údaj proškrtněte křížkem - x
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