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Smlouva o poskytnutí dotace
Č. smlouvy Jihočeský kraj: SON/OVZI/083/20

č. smlouvy obec Strážkovice: 05/2020

uzavřená ve smyslu § 159 a nést. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
a § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů

I.

Obecná ustanovení
Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo na základě podané žádosti o poskytnutí dotace svým
usnesením č. 213/2020/ZK-29 ze dne 24. 9. 2020 podle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,
ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech") a ve
smyslu směrnice Zastupitelstva Jihočeského kraje č. SM/107/ZK, Zásady Jihočeského kraje pro
poskytování veřejné finanční podpory, 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
zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje
č. ú
dále jako „poskytovatel“
2. Příjemcem dotace podle této smlouvy je:
Obec Strážkovice, Strážkovice 95, 374 01 Trhové Sviny
IČO 00245461
zast
lamovou, starostkou obce
Č. Ú

dále jako „příjemce“

m.

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

1.

Účelem dotace je poskytnutí peněžních prostředků na realizaci projektu „Přeložka silnice 11/156
v obci Strážkovice" a „Stavební úpravy silnice 11/155 a 11/156 v obci Strážkovice".

2.

Projekt bude realizován v termínu od 1.1.2021 do 31.12.2022. Ukončení projektu je rovněž
konečným termínem, kdy má být dosaženo účelu dotace.

3. Peněžní prostředky dotace nesmí příjemce poskytnout jiným právnickým nebo fyzickým osobám,
pokud nejde o úhrady spojené s realizací projektu „Přeložka silnice 11/156 v obci Strážkovice" a
„Stavební úpravy silnice 11/155 a 11/156 v obci Strážkovice", na který byly poskytnuty a smí je
zároveň použít jen k účelu, který je upraven v odst. 1 tohoto ustanovení.

IV.
Výše dotace a vyplacení dotace
1.

Dotace bude poskytnuta ve výši 879 512,20 Kč bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele na
účet příjemce na základě výzvy příjemce po obdržení faktury od zhotovitele stavby dle smlouvy o
dílo.

2.

Příjemce je povinen využít obdrženou dotaci pouze na úhradu závazků plynoucích ze smlouvy o
dílo se zhotovitelem stavby „Přeložka silnice 11/156 v obci Strážkovice" a „Stavební úpravy
silnice 11/155 a 11/156 v obci Strážkovice" na základě obdržené faktury od zhotovitele.
V.
Vyúčtování a vypořádání dotace

1.

Po proplacení faktury zhotoviteli předloží příjemce poskytovateli, tj. Jihočeskému kraji, Odboru
veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, vyúčtování dotace.

2.

Součástí vyúčtování je přehled dokladů o uskutečněných výdajích souvisejících se zajištěním
účelu smlouvy, přičemž v přehledu příjemce označí doklady proplacené z poskytnuté dotace.

3.

Příjemce dále předloží kopie všech dokladů vztahujících se k poskytnuté dotaci.

4.

Pokud příjemce nevyčerpá všechny prostředky dotace na stanovený účel, je povinen vrátit
poskytovateli nevyčerpanou částku nejpozději do 2 měsíců po uzavření vyúčtování dotace
bezhotovostním převodem na účet poskytovatele.

VI.
Výpověď smlouvy a porušení rozpočtové kázně
1.

Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět v případě nerealizace akce „Přeložka silnice
11/156 v obci Strážkovice" a „Stavební úpravy silnice 11/155 a 11/156 v obci Strážkovice", resp.
pokud by došlo k nerealizaci stavebních objektů SO 106 a SO 104.

2.

Výpovědní lhůta je 30 dní a začíná běžet dnem doručení písemné výpovědi příjemci.

3.

V písemné výpovědi poskytovatel uvede zjištěné skutečnosti, které jej prokazatelně vedly k výpovědi
smlouvy, a vyzve příjemce k vrácení celé dotace nebo její části, pokud již byly poskytnuty. Příjemce
je povinen vrátit tyto prostředky do 15 dnů od ukončení smlouvy na účet poskytovatele uvedený ve
výpovědi. Pokud tyto prostředky ještě nebyly převedeny na účet příjemce, přestože byla uzavřena
smlouva, má poskytovatel právo je neposkytnout.
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VII.
Ostatní ujednání
1.

Finanční podpora nenaplňuje kritéria veřejné podpory.

2.

Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy na straně příjemce ke změně podmínek, za kterých
byla dotace poskytnuta (včetně změny kontaktní osoby uvedené v žádosti nebo sídla příjemce),
je příjemce povinen oznámit toto písemně poskytovateli neprodleně po zjištění změny.

3.

O užití dotace vede příjemce průkaznou účetní nebo jinou evidenci. Dále se zavazuje uchovávat
tuto evidenci po dobu pěti let po skončení projektu.

4.

Poskytovatel je oprávněn provádět u příjemce kontrolu účetnictví, příp. dalších skutečností, v
rozsahu potřebném k posouzení, zda byla dodržena tato smlouva. Příjemce se zavazuje umožnit
poskytovateli nebo jím pověřeným osobám provést kdykoli (i v průběhu realizace) komplexní
kontrolu postupu a výsledků realizace projektu, včetně použití peněžních prostředků a zpřístupnit
na požádání veškeré doklady související s realizací projektu a s plněním této smlouvy. Tímto
ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České
republiky.

5.

Příjemce dotace se zavazuje k součinnosti při případných kontrolách ze strany poskytovatele
dotace Jihočeskému kraji ze 40. výzvy IROP v návaznosti na 37. výzvy IPRU města České
Budějovice.

Vlil.
Závěrečná ujednání
1.

Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá ze smluvních
stran obdrží 1 výtisk.

2.

Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků,
podepsaných oběma smluvními stranami. Upřesnění či změny údajů (zejména adresa, číslo
bankovního účtu, kontaktní osoba) stačí písemně sdělit poskytovateli dotace, pokud tento netrvá
na uzavření dodatku ke smlouvě.

3.

V případech neřešených touto smlouvou se užije směrnice Jihočeského kraje č. SM/107/ZK Zásady Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory, která je dostupná na
http://www.krai-iihoceskv.cz/88/pravidla směrnice zasadv.htm. Tato zveřejněná směrnice, jakož i
žádost o poskytnutí finanční podpory se považují za součást této smlouvy. Příjemce prohlašuje,
že je mu obsah této smlouvy a Zásad pro poskytování veřejné finanční podpory dostatečně jasný
a jednotlivá ustanovení dostatečně určitá. Pokud existuje rozpor mezi smlouvou a směrnicí,
použijí se primárně ustanovení smlouvy.

4.

Na důkaz výslovného souhlasu s obsahem a všemi ustanoveními této smlouvy a své pravé,
svobodné a vážné vůle, je tato smlouva po jejím přečtení smluvními stranami vlastnoručně
podepsána.

5.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran.
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6. Příjemce bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna na úřední desce způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Příjemce prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho
obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.

V českých Budějovicích dne 1

4 -10- 2020

Ve Strážkovicích dne
Za příjemce:

Za poskytovatele:
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-

6 -10- 2020

