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

..

(dále jen „smlouva1')
j , rve- zmm pozdějších předpis

pozdějších předpisů

KRAJSKO ú ř a d

Došlo:
I.

Obecná ustanovení

Ů----

ú.4foim<Ř£jpěó&; w&iění h.R.
1 3 -07-

2020

'

?y-

Číslo j.: ....^.........
Příloha: /(

§ 36 písm d) zátona č 129/2CK)C|09h0d °
usnesením
106/2020/ZK-27 ze dne 21. 5. 2020 podle
č 250/2000 qh n m-7r\'
Sb'' 0 kraj ch’ ve zněm pozdějších předpisů, v souladu se zákonem

ssssvr*0' ,ve zn;n' «h pfedpK »£*

dále uvedených v této smlouvě.

2020, o poskytnuti dotace ve výši a za podmínek

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
J
®
Monianll Stráskř h0Vr°Cř^:u náměstkem hejtmanky Jihočeského
9 ■
y Straske, hejtmanky Jihočeského kraje ze dne 31. 5. 2017

na základě plné moci

dále jako „poskytovatel"
2. Příjemcem dotace podle této smlouvy je:

Obec Velká Turná

finnnlTÍV'^Strakonice 1 (okr. Strakonice),
ICO 00667943, DIČ CZ00667943
zastoupená: Pavlem Šípkem, starostou
dále jako „příjemce “
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Ucel a charakter dotace, doba, v níž má být účelu dosaženo
pílstfešku^r^st.SZ^dká Turná^d^ále^jen^tccď^ Pr°Středků na realizaci -Výstavba

skladového

a pouze za podm^neřuvS^
v čl' l,L odst 1 tét0 smlouvy
2020 (dáte jen „pravidla") Andách Jihnčr9,™ obnovy venkova Jihočeského kraje v roce
a v žádosti evidenční číslo 24351 (dále jen .žádosT).^^

4. Dotace je posune k už„l » ***

ho°čěl"eV za ““ ffltS
12.M20J.rc**

konečným termínem, kdy má být dosaženo účelu dotace v souladu s pravidly.
IV.
Výše a čerpání dotace

rsss1

u-íe"im sm,ouvy,'do 60 dnů
po nabyti platnosti a účinnosti této smlouvy. K platbě nebude zasláno avízo.

2 TE“4nak07ÍlTasfdoíafpStWoúčelovém
zS
CV

akce.

Podmínky užití dotace
1. Příjemce je oprávněn požádat o změnu charakteru dotace návazně na konkrétní podmínky realizace
akce. Změna charakteru dotace je prováděna dodatkem smlou y.
2. Nedílnou součástí této smlouvt,»
n^pSč
DPH, ale v průběhu čerpám dotace se plátcem DPH stane je pov
P
mo fádu Krajského
programu, kterým je Odbor regionalního^^^^^^^
DPH. Dále musí sdělit,
úřadu Jihočeského kraje (dále jen -správce p ,g
eh aktivjt uplatnit odpočet DPH na vstupu
zda při změně v plátce DPH bude moci v rámo. akce dte jeho aktnril^uplam,
p^
upla,„,
Cl nikoliv a v jaké výši, popř. zda v souladu s ustanovením § 79 zakona o oani^p
^ 7M 2ák0na
nárok odpočtu daně při registraci Příjemce je poví
P
majetku pořízeného z poskytnuté
o dani z přidané hodnoty umožňuie, “Pla,n'1 ,nfSytových prostor v průběhu
dotace v průběhu 5 let od pořízeni, v pripa
p
’
ži) na úhradu DPH příslušného majetku
10 lét, a vrátit poměrnou část dotace,
p f * "1
může uptetnit, misí neprodleně vrátit
a která byla způsobilým ^^70320242/0300 se stáným variabilním symbolem, pod kterým dotaci

podkladů o poskytnuté dotaci u sP^tPnPH na vstupu je vždy povinen informovat poskytovatele
z neplátce na plátce“^”^e<^tpStovató|e na základě této změny v přidělené dotaci bude
snížen nárok na dotaci o výěi DPH. ,ez s, přUemce
bude uplatňovat u místně příslušného finančního uřadu.
3. V případě, že v rámci akce budouz^‘pS^
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávám ve J ^
tento zákon vztahuje pouze v obecných zásadách,
že se jedná o zakázky malého rozsahu, na
100 000 Kč bez DPH které jsou z více než 50 %
je povinen příjemce u plném přesahujících cast
°o°d°u°chém výběrovém řízení. Nabídky musí být
financované z dotace, provést vyber d°da^
mUsí Wt učiněny písemně (např. e-mailem, faxem),
vyžádány nejméně u 3 dotíavatelu a jejich nab,dky
vyyu~t ceníky zveřejněné na internetu.
Zázr^amT výběrového^ Hzenf ™Cetnědcenových nabídek hěbo průzkumů a korespohděncě musí by.
uloženy u dokumentace k akci a spolu s ní archivovány.
4. Ustanovení odst. 3 neplatí má-li příjemce vlastm^g^povinenteito pravidla kraji předložit
fS.PdoS podmine^stanoV^ých^konem^veřejn/ch zadkách a jěho pravidly.
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5' účetní Pv°iltCnri

eTCe !a,mostatnou průkaznou účetní evidenci. Dále se zavazuje uchovávat tuto
účetní evidenci po dobu deseti let ode dne podání vyúčtování správci programu.

6. Příjemce musí po ukončení akce zabezpečovat podmínky, které jsou nezbytné pro řádné užívání
v rocě1o2r|ďáLTneVPwTt= PfTěn r
Pr°9ramu obnovy venkova Jih°a*tóho kraje
Doskvtniité 7 pnu
Ua|e,ek, P°řl2e"y. zhodnocený nebo opravený s přispěním dotace
nah f ■ .
, nesmi příjemce po dobu 3 let od podání vyúčtování převést na jinou právnickou
íel íak0 Pfedmét **=vy či zatížit sníěnkou. Přlj^S#
ie udržitelnnei ™ l) rea IZíVaIlé akCe “ obdobl 3 let od podáni vyúčtováni,!/ případě dotačního titulu 2
je udriitelnost realizované akce snížena na 2 roky, Udižitelnost není požadována u opatřeni 2

V|.
Vyúčtování a vypořádání dotace
1. Po ukončení akce je příjemce povinen podat do 30 dnů po ukončení akce

DříDadně do 3n
nu po obdrženi dotace (byla-li akce dokončena před obdržením dotace) správci programu poštou

schSekSII'Ůřť,U lh<?eSkéh° kraje- pflpadné přas

Sm datoíoh

31 19 9n9n^,DS v^ctovam Poskytnuté dotace. U akcí ukončených 16. 12. 2020 a déle (nejpozděii
ra-7ítidri 2°n ° V s°u ada s Pravid|y) musí být vyúčtování podáno nejpozději do 15. 1. 2021 (rozhoduje
iSSSty.neb° Podatelny krajského úřadu či datum dodání do datové schránky Krajského úřadu
z
h?nkr?e)v V^?0VánI podá př['em“ "a vyplněném formuláři „Vyúčtováni poskytnutédo£*
z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2020" (příloha č. 4 pravidel) včetně povinných příloh
2 5ÍSpři2mce navy£erPá všechny prostředky dotace na stanovený účel, je povinen vrátit
poskytovateli nevyčerpanou částku nejpozdéji do 30 dnů po uzavření vyúčtování dotarp
celknŮá M7ntrtirí1 fře'w0dem na Úč6t P°skytovatele č- 170320242/0300. Totéž platí i v případě že
i t ®.1 mtf[né, vydaJe na akci jsou nižší a příjemce dotace by tak nedodržel povinný minimální podíl

sasss refaci ak?e k

dp!apk «ampa *

s

z celkových ii7nptpinwčzháS wd° a^e' a^y konecna vyše vyčerpané dotace činila maximálně 60 %
s poskytovatelem za

kaíenSil

rolT'

us,anovenl se ned°<*ká Povinnosti finančního vypořádáni

VII.
Výpověď smlouvy, porušení rozpočtové kázně a krácení dotace

že°D0 Spní^fStUt0 SmlTU vypovědět Z důvodů na straně příjemce, a to zejména v případě
dotaci nebo ípíí čá<st°UVH nastane j?ebo vyJde najevo skutečnost, která poskytovatele opravňuje
žfúdL ktprějm Jfn -dejm0Uti Tak0V0U skutečností je například zjištění poskytovateli
J ,
mu sdělil příjemce, a které měly vliv na rozhodnutí o poskytnutí dotace, jsou nepravdivé.’
Výpovědní lhůta činí 10 dní a začíná běžet dnem doručení písemné výpovědi příjemci
3.

4' kontroh^ rnůž^biTťDřlkímno0"*^ s,a"oven*ph pro ^"l dotace, zjištěných na základě provedené
Dorus7mrné 7i,L„™
!, y yan k provedeni °Palfení k nápravě zjištěného pochybeni tehdy jestKe
Snovém v mf n P^hku, u které je stanovena možnost sníženého odvodu dle odst 5 tohoto
íSočtovék^nf
'"atóm Pf'JemCe Pr0Vedl Ppa,fe"1 knáprav«. Platí, že nedošto k po“eňl
5' v !échtoTř?padePc°h hyPení Pň čerPáni d°'aCe 3 nesPlnén'podm,nek veřejnoprávní smlouvy je stanoven

^ nápravůvmáhradnTlhůt^až dopíše 5^% dotace^'0*1

WChŽ P°“aba

b) za nedodržení povinné publicity až do výše 5 % dotace
c) za nedoložení všech požadovaných podkladů k vyúčtování až do výše 5 % dotace,

3

e) "frledodS ^jpad^nastavených kritérií poskytnuté dotace - poměrná Část celkové podpory
f)

k naplněným kritériím,
za porušení zákona o veřejných zakázkách:
neprovedení výběrového řízení 100 % výdajů této zakázky
diskriminace při výběrovém řízení 10 - 25 % výdajů této zakázky

5 % výdai.ů 'íů za5ánokXooTč

nezveřejnění smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejlí cena přesáhne 500 000 K6
5, nféně závažná porušení při zadáváni veřejných zakázek až do výSe 5 % výdajů této zakázky
(např. nedodržení zákonem stanovených lhůt atd.)
g) za porušeni povinnosti uvedené v a, V odst, 3 a 4 smlouvy 100 % výdajů zakázky.
Jednotlivá porušeni zákona o veřejných zakázkách se nesiítájí, ale kráceni uznatelných výdajů
se posuzuje podle nejzávažnějšího pochybení ve stejné zakázce.
6. V připadě, kdy nen,možné

k porušení rozpočtové kázně.

za porušení rozpočtové kázně ve formě zadržení dotace.
8. Porušeni jiných povinnost,

■SSSHSSErss: w s w k s
k uloženému odvodu.

Vlil.

Ostatní ujednání
1

Dotace nenaplňuje kritéria veřejné podpory.

■ ssssssssssss^13*2

1 SsSSSSSS SSSSS3SS
předpisů.
4. Příjemce se zavazuje plnit pravidlai publicity^ která “
ve Vastní r^inez^né

^tfin^rmován!
*ošeského kraje a informovat

tento metodický pokyn se považuje za součást této smlouvy.
5, Poskytovatel dává příjemci souhlas •«,

jihnr^ky rz/as/pravidla smermce zasady.htm.
4

6 potřebném k'posouzenfnzda°byla^dod^ena teto sm'in*U

^ dalŠ,Ch skuféí"°s«. * "**"«■

nebo jím pověřeným osobám DrovéJ kriin? r^ n ^ J6mC.e Se zavazuje umožnit Poskytovateli
a výsledků realizace akce včetně nnuŤíť^ Á - Pru^^u realizace) komplexní kontrolu postupu
doklady souvis^reaLcí akcePa^s lěnt S pr°středk^a 2PřístuPnit na požádání íeškeíé
omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní sprá^elké'repKT"1 ne'S°U

^

IX.

Závěrečná ujednání
1 ■ ÍTň%T°t0Ve"a " 2 S,ein0PÍ$eCh ™i,ClCh P0vahu “W** z ■** «« » smluvních sban

2' p^epsanvc^óbéma^sn^uvnírnf sf

pou2e ř0rm0u pl»™í<* řvaných dodatků

banko^ho úžu"r8"^ ? 2měny ŮdaJŮ (2eiména «*»». «ló
netrvá na uzavřeni dodatku ke smlouvě.

psemne sdeN1 poskytovateli dotace, pokud tento

3' ^hočeského krajce veroced2020pOobecněVzáva^enV(dfDřecm!s°Ven'
kraje č. SM/107/ZK Zásadv iihnřpckáhr. ir ^

P^amu obnovy venkova

předpisu a podpůrné rovněž směrnice Jihočeského

==2

5' a vÍnl^ů'ieSlI0e''tath7‘íUhlaSU s obsahem a všemi ustanoveními této smlouvy a své pravé svobodné
vážné vůle, je tato smlouva po jejím přečteni smluvními stranami vlastnoručně podepsána
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
V Českých Budějovicích dne.

- 4 -08- 2020

vfá&cťfygMfí" <?.

7.

ZO ZZ>

starosta
příjemce

Obec
VELKÁ TERNÁ
386 U Strakonice
IČO: 00667943 DIČ: CZ00667943
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Čestné prohlášení k DPH
V rámci akce „Výstavba skladového přístřešku na st.32. Velká Tumá." Čestné prohlašujeme, že ke dni
podpisu smlouvy jsme1:

Xf

"plátci DPH

□ nePlátci DPH

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

^nemůžeme uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu.

1/(5Líc a [

rutina'

Hd z &

V.......................dne...... ‘......................

.

Příjemce dotace
razítko a podpis starost(k)y

Obec

v e l i íA

TORNÁ

3S6 Ol Strakonic®

IČO: 00667943 Dlí: CZ00667943

1) platný údaj proškrtněte křížkem - x
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