*KUJCP01RWPCB*

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

*

®nKOVa

a § 10a odl75%Llfča250/2000°Sb °o fozpočtovfch

(číslo smlouvy SDO/OREG/54Í i/Sof
Došlo:

Obecná ustanovení

-0?- 202Í

Číslo j.: ......
2
Přílfilia

§36UplsmS,ď°zák°c^a4 T?020/?K-27dne21 5 2020podle
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozDoPčtňdeJSICh/redpiSŮ’ V souladu se zákonem
„zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtům opilci Zn-ém pozdeJsích Předpisů (dále jen
kraje c. SM/107/ZK, Zásady Jihočeského kraie pro noskvfn^m
^-T6 Zastupitelstva Jihočeského
Programu obnovy venkova Jihočeského kraj^v rocríoPro nn^TI-í?6"' P°dpory a dle Pravidel
dále uvedených v této smlouvě.
Ce 2°20, 0 poskytnutl dotace ve výši a za podmínek

Poskytovatel a příjemce dotace
1. Poskytovatelem dotace podle této smlouvy je:
Jihočeský kraj

iešíSSM cSo76 Ceské
^rJvany^Strásk^^ejtrnanky^íhoteskéh^kraje^e^ne 31J5O2017éhO ** “ 2ák“ě «
dále jako „poskytovatel“
2. Příjemcem dotace podle této smlouvy je:

Obec Uzeničky
IČOo Š66798Í78801 B'a,ná <0kr Slratoni“)^
zastoupená: Alenou Hroudovou, starostkou
dále jako „příjemce “

III.

Účel a charakter dotace, doba, v níž má být účelu dosaženo

1 s-zssr* ie poskyinu“peněžn,ch
2 Sí

prostředků na realizaci „Výměna oken v Kulturním
7 * '»•

1 této smiouvy

ZSTZX&ZZ!

2020 (dále jen „pravidla"),Zásadách JihočTské^ho^mT °°novy vankova Jihočeského kraje v roce
ŠeSS
,3?^
W
proTs^Sf
a v zadosti evideníní
dis,o 25632
(dále jen „Zádosf).
Dotace
SSluP°dP°'y

1

1 2020 do 31.12. 2020 v souladu s pravidly a podléhá
4. Dotace je poskytována kuntiivo
ro2Počtem Jihočeského kraje za rok 2020. Akce bude
vyúčtováni a finančnímu ™^n^M?a£Ó. UkonCeni akce nejpozději 31.12. 2020 ,e rovněž

dotace v souladu s pravidiy.

IV.
Výše a čerpání dotace
1. Dotace bude poskytnuta
převodem z účtu poskytova ele c.1703202 2/030U

P ^ uzavřením sm|0Uvy), do 60 dnu

2 WCelovT^ToTa^lařpS ímĚTcelovím znakem i

výdaje jejího užití.

3 SSTM5S3KSS3?SSS?iri^9?SlS^,,S.,ííST1*5ÍSS^23S1^*.

akce.

V.
Podmínky užití dotace

odpočet DPH na vstupu či n!k°"^pV Jse nlátcem DPH stane, je povinen písemně nahlásit správa
DPH, ale v průběhu čerpaní dotace se P
ůzemn[h0 plánování a stavebního řádu Krajského
programu, kterým je Odbor regionálního rozvo.l .
ZPěnu v plátce DPH. Dále musí sdělit,
úřadu Jihočeského kra^eD[?f
”^'7ámci akce dle jeho aktivit uplatnit odpočet DPH na vstupu
zda při změně v plátce DPH bude™
.
ustan0Vením § 79 zákona o dani z přidané hodnoty uplatni
či nikoliv a v jaké výši, popr, zda v souladu s ustenwe
^ ^ to ustan0vení § 77 až § 78d zakona
nárok odpočtu dané při reg|Strac - Přijede je P^
P
DpH y majetku pořízenéhoz poskytnuté
o dani z přidané hodnoty umožňuje ^ ^ nf°0kzemkůPstaveb, bytů a nebytových prostor v prubehu
dotace v průběhu 5 let od P°"zern, v p p
p° dtím použil na úhradu DPH příslušného majetku
10 let, a vrátit poměrnou cast dotec ,
P
pmemce může uplatnit, musí neprodlené vrátit
a která byla způsobilým výdaje,^ akceQ
kt
p Jý variabilním symbolem, pod kterým dotaci
poskytovateli dotace na ucetč. 170320242/u j u u se b
činnostmi, u kterých by si mohl
obdržel. V případě, že aktivity v ramc. <změna z neplátce v plátce DPH
příjemce (plátce DPH) uplatňovat odpoicef
é oznámení příjemce o změně bude založeno v rámci
žádný vliv na výši dotace, pouze toto Pia
jestliže zákon o DPH příjemci umožní pri zmene
podkladů o poskytnuté dotaci u spra^®.p
vstupu je vždy povinen informovat poskytovatele

z neplátce na plátce uplatňovat odpocezW této zmény v přidělené dotec bude

=7dSsD:,:^

-«*»—° ^ dph' iež si pr,,emce

bude uplatňovat u místně pNsluěného finančního um u.^
3. V případě, že v rámci akce budou za a^ar?^
zákona č. 134/2016 Sb„ ° 2
že se jedná o zakázky malého rozsahu.
je povinen příjemce u plném přesahujíc
financované z dotace,

povinen postup0vat podlé

h zakaze|< ve znění pozdějších předpisů. V PříP^d®’
1Q0 000 Kč bez DPH, které jsou z více nez 50 /o
jednoduchém výběrovém řízení. Nabídky musí byt
mSSny písemně (např. e-mailem, faxem),4

4 Tn—

2

účetní evidenci podZSaoTdneSm vyúčSSěpSvci “gram^^6UCh°Vá',a',Ut°

6.

a provoz ovám' i n^s^ic^^oříze né6sZp ř^pě^n? d o^ace^ mp **y ’ které JS0U ^zbytné pro řádné užívání
v roce 2020 (dále jen ,,POV“). Majetek porTzenl ^hndn^^^1" °dn°Vy venkova Jlho<5eského kraje
poskytnuté z POV, nesmí příjemce po dobu fle^od
-f ° 0praveny s Přispěním dotace
"S “

SÍSSSi^

Je udržitelnost reagované akce

***

VI.

Vyúčtování a vypořádání dotace
dnů po obdržení dotace^byi^akc^dokon^p31 d? ,30 dnů P° ukončení akce, případně do 30
nebo na podatelnu Krajského úřadu Jihočeského'^kraie0Dřínad^ d?tac.e) sPrávci Programu poštou
schránek - ISDS vyúčtování poskytnuté dotace llS’ ? P - & pres lnformační systém datových
31. 12. 2020 v souladu s pravidly)^TsTbtt w^n? Ukoncených 16- ^ 2020 a déle (nejpozdéh
razítko pošty nebo podatelny krajského uřad!^flf P°dan° neJpozděi' do 15. 1. 2021 (rozhoduje
Jihočeského kraje). Vyúčtování pidá příjemce ná vyměním!" Ó°schránky Krajského úřadu
z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2020" (příloha
poskytovat^r^evyčerpanou

Pra5i!^-^^ní^u“ dotace

fo^lT nejpozdějf do* 3? ^ Stanoveny účel- Je Povinen vrátit

vlastních peněžních prostředků na realizaci akcTk ooíkvřmjtá
k ned°drze| povinný minimální podíl
poskytovateli takovou část dotace abv knnpénó
y !^e do ac1, příjemce je tak povinen vrátit
z celkových uznatelných výdajů akce Toto ustanoveni vyc®rpané dotace činila maximálně 60 %
s poskytovatelem za kalendářní rok. '
ustanovem se nedotýká povinnosti finančního vypořádání

VII.
Výpověď smlouvy, porušení rozpočtové kázně a krácení dotace
že po uzavření tétoimlouvj namane 'ÍSbo wSe naSf i T*™ příjemce’ a to 2ejména v případě
dotaci nebo její část odejmout Takovou skutSnncftí 60005^ ^ poskVtovatele opravňuje
ze údaje, ktere mu sdělil příjemce, a které měly v,Iv na rozhodnulo S^tí
2. Výpovědní Ihúta činí 10 dní a začíná běžet dnem doručení písemné výpovědi příjemci.
smlouvy, a vyzve příjemceTvScenid^
povinen vrátit tyto prostředkyTi £Tú£3

prokazatelně vedly k výpovědi
byla poskytnuta'Příjemce j^

uvedeny ve výpovědi. Pokud dotace ještě nebvla nřpwo^
smlouva, má poskytovatel právo dotaci neposkytnout d

porušil méně závažnou podmínku u kterTT?

ustanoven,, v rozsahu, v jakém
rozpočtové kázně.

-- Sm °UVy na účet Poskytovatele
^ UC6t pnjemce' P^stože byla uzavřena

k apraVe zJ'stěneho pochybení tehdy, jestliže

provedT^opatřenfT''"'^T odvodu d,e
5tohoto
provedl opatřeni k naprave, platí, že nedošlo k porušení

5. v ;“padePo0hChVben, Při Cerpá"'d0,ace a -O*-"' P»d-'^ veřejnoprávní smlouvy ,e stanoven

nápravu vitóhSíhůtfížcto^e5%'dotace''"'Ch Úk°nU P'l,em“' ie'lchž P°vaha umožňuje
b za nedodržení povinné publicity až do výše 5 % ďnterp
O za nedoložen, všech požadovaných podkladů k vyúčtováni až do vý5e 5 % dotace,

3

za nedodrženi terminu
d)

vyúčtována zavěretne zpijvy az d^ov^Se^/o^n^^

SSMWES&íSSl poskytnuté dotace - poměrná čás, celkové podpory

e)
„

veřejných zakázkách:
1. neprovedeni výběrového řízeni 100 % výd^u '^° ““o zakázky
o diskriminace při výběrovém řízem 10-25 h výdajů reio
y
3. dělení předmětu zakázky 10 “ 25J“ g^glanovenýmípůsobem 5 % výdajů této zakázky (napr

4 ^zverSwšSvyZn^

Ukázku malého rozsahu, jejíž cena přesáhne 500 000

5 méně závížná poruéeni Ph zadáván, yflW*

aŽ d° VýŠe 6 % ^

' (např. nedodržení zákonem stanovených Ihut atd.)

„) za porušeni povinnosti uvedené v a. V odst. 3 a 4 smlouvy 100 % vydají, zakézky,
„ . . .

,olřA7wárh se nesčítaií ale krácení uznatelných výdajů

6. V případě, kdy neni možné postup™* ^stklf te pn|«níd^Cpo™®'^in"ost, která souvisí
příjemce k vrácení dotace nebo její čas izf®ť^
fM
^ útel dotace nebo podmínku,
súčelem, na který W iara 7níťem možné vyzvat kprovedení opatření k nápravě a není
Zmao"
vrátí, příjemce dotaci nebo jej, Cást, pla„, ze nedošlo
k porušení rozpočtové kázně.

7‘

^
zífporušent rozpočtové kázné ve formě zadrženi dotace.

8

- t&r-h ktpré isou upraveny v odst. 5 tohoto ustanovení
Porušení jiných povinností příjemcenapraveno dle odst. 4 a 6 smlouvy, bude považováno
a v případě, že porušeni povinnosti nebude n p
e
neoprávněného použiti do ace

^ 1 promi,e denné ve vz“u

k uloženému odvodu.

Vlil.

Ostatní ujednání
1. Dotace nenaplňuje kritéria veřejné podpory.
UOiaot? liciiapi,wJw --------'

|

2, Pokud dojde v průběhu platnosti “

Sb

3. Příjemce bere na vědomi, žee Bto smíoivanneobsaNe''údaje které tvoří předmět jeho

předpisů.

6 89,2012

' °bCa"Sk> 2ák0"'k' " Znen'
_

_

,

....

4 Příjemce se zavazuje plnit pravidla.P*ity^ ***^Jrou^otaciTbd^a z^ítiHnformovánl
ve vlastni režii nezbytně "^J^^^/S^iJprostredky Jihočeského kraje a informovat
veřejnosti o tom, že daná akce byla podpořena penezn
P
bere na vědomí, že povinnosti
poskytovatele o konáni akce (naprpokynu Jihočeského kraje MP/97/KHEJ - Příručka
^^“^'oLifcílicku^kt^r^je^ostupná t?alhttpsy/yívwJ<rajdj]ioce$kycz/88/Erayic!ja_smernice^a^dyJitm.

Tento metodick^pokyn^se považuje za součást této smlouvy.
5. Poskytovatel dává příjemci
a propagačních míSí symbolů
phy..^°v f-T/ňa/nravidla směrnice zasady.htm.

která je dostupná ná

potteblK

pnp. dalších skutečností, v rozsahu

nebo jim pověřeným osobám provést kdykoli (i v nrnhéh?
i® Se z,avazuJe umožmt poskytovateli
a výsledků realizace akce, včetně použití oeněžnírhnSfjlř 2^Zacel komplexní kontrolu postupu
doklady související s realizací akcePa s plněním tétn P °®tredk!í.a zPřlstuPmt na požádání veškeré
omezena práva kontrolních a finančních orgánů stíní I^V?^lS%pS|gním nejS0U d0tČena ani
IX.

Závěrečná ujednání
1 owST^r°Vena ^ 2

***"* ”*** ■»-*• or'9‘nálu, z nichž každá ze smluvních stran

podepLnýcíPó?ěUelsmlumvním,y sSnami^Upřesněni s™0" P'Se"1n.'řch eís,oraných dodatků,
bankovního Ú6hi, kontaktní osobeTX S ,?4,ímeny
netrvá na uzavření dodatku ke smlouvě.

Jihočeského kraje v^oce^O^

P

sdělit

<ze'ména adresa' »'°

poskytovateli

dotace,

pokud

tento

Pravidel Programu obnovy venkova

kraje č. SM/107/ZK, Zásady jihočeského kraie nrn níf^í podpurně rovněž směrnice Jihočeského
dostupná na http://www kraSceskv czSlnZZ*0™™ Veřejné finanční podPorV, která je
směrnice, jakož i žádost o poskytnutí dotaciÍÍSSTat° zveřeJněná
ze je mu obsah této smlouvy pravidel a Zásadám nnli?t
CaStíeto smlouvy- Příjemce prohlašuje,
jasný a jednotlivá ustanoven? dostatečně*1?!^ Poskytován1 veřejné finanční podpory dostatečně
a směrnici, použijí se primárně ustanovení smlouvy.
d
uje r02por mezi smlouvou, pravidly
nedodržení termínu odevzdán? vyúčtovíí poskvtníS
ned0Statků při realizaci akce, včetně
rok, je poskytovatel oprávněn vyloučit v náSdS^
za up|ynulV kalendářní
prostředků z prostředků poskytovatele příoadná n i
f ^ jeho zadostl 0 Poskytnutí účelových
skutečnosti přihlédnout.
’ P P
p vyberu zadosti určených k poskytnutí dotace k této

6. Tato smlouva nabývá platnosti a ůbinnosti dnem podpisu oprávnénými zástupci obou smluvních stran

,. .

„

-4-08-2(120

V Českých Budějovicích dne.........

V,... MtMiKm......dneJAPlO

NIČK.

příjemce

5

Čestné prohlášení k DPH
„ Kulturním domě' deštné prohlašujeme, že ke dni podpisu smlouvy jsme':
V rámci akce „Výměna oken
^neplátci DPH

□ plátci DPH

V případě Piatce DPH déle prohlašujeme, že v tomto konkrétnim případě ke dni podpisu smlouvy:
□ můžeme plně ei ěásteěně uplatnit narok na odpoOet DPH na vstupu ve výši.....................

.Kč.

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

□ nemůžeme uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu.

(2

i

IH,

$

OBECNÍ ÚŘAD UZENI OKY

V.I

388 01 Blatná
7927______

Příjemce dotace
razítko a podpis starost(k)y

1) platný údaj proškrtněte křížkem - x

6

