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JIHOČESKÝ KRAJ

KUCBX00YI5SJ

KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor kancelář hejtmana
Úsek vedoucího odboru
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
Váš dopis zn.:
Naše č. j.:

18. 1. 2021
KUJCK 15279/2021

Sp. zn.:

KHEJ 7434/2021/kakr SO

Vyřizuje:
E-mail:

Bc. Kamila Křížová
386 720 225
krizovak@kraj-jihocesky.cz

Datum:

2. 2. 2021

Ze dne:

Telefon:

Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážený pane,
Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 18. 1. 2021 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 18. 1. 2021, v níž požadujete
poskytnutí následujících informací:

Žádám o zveřejnění celého spisu vedeného k dokumentu č. j.: KUJCK 3008/2021 ze dne 7.1.2021.
Žádám taktéž o zveřejnění všech dokumentů vázajících se k této "Odpovědi na podnět k přezkoumání využití
dotace, rozpočtové kázně při čerpání dotace".
A to např. i těchto dokumentů, pokud je Krajský úřad zpracoval, či nechal zpracovat, nebo měl k dispozici,
vytvořil, či nechal vytvořit:
a) Právní analýzy k tomuto podnětu (pokud nějakou analýzu použil)
b) Metodiku, dle které tento podnět byl úřadem řešen (pokud byla použita)
c) Případnou korespondenci v této věci mezi úřady (např. Město Blatná, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo pro
místní rozvoj, atd.)
d) Veškeré přílohy výše zmíněné případné korespondence (viz bod c)
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
A - ad) Žádost o zveřejnění celého spisu uvedeného v dokumentu č.j. : KUJCK 3008/2021 ze dne 7. 1. 2021:
Dokument č. j.: KUJCK 3008/2021 ze dne 7.1.2021 je součástí spisu KUCBX00XHW9R. Obsahem spisu (sběrný
arch spisu zasíláme v příloze) je:
1. Žádost města Blatná o poskytnutí dotace v rámci DP Jihočeského kraje Podpora cestovního ruchu 2019
KUCBX00SCNHK
2. Smlouva o poskytnutí dotace KUJCP01M301J
3. Závěrečná zpráva k vyúčtování dotace MUBLP002MQBW
4. Podnět k přezkoumání využití dotace, rozpočtové kázně při čerpání dotace KUJCP01QMQOJ
5. Odpověď na podnět k přezkoumání využití
č.j. KUJCK 3008/2021 (PID KUJCP01M1S9P)

dotace,

rozpočtové

kázně

při

čerpání

dotace

Materiály ad 1. - 3. zasílám v příloze, materiály 4. - 5. již máte, proto je nezasíláme.

identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna:
posta@kraj-jihocesky.cz

tel: 386 720 111
fax: 386 359 069

IČ:
70890650
DIČ: CZ70890650

Naše č. j.: KUJCK 15279/2021

Sp. zn.: KHEJ 7434/2021/kakr SO

B- ad) Žádost o zveřejnění všech dokumentů vázajících se k této "Odpovědi na podnět k přezkoumání využití
dotace, rozpočtové kázně při čerpání dotace":
jedná se o:
1. Dokumenty uvedené v předcházejícím odstavci A)
2. Rozhodnutí o dodatečném povolení stavby, vydané dne 18. 12. 2020 Městským úřadem Blatná, odborem
výstavby a územního plánování - zasíláme v příloze
3. Právní analýzy - nebyly použity
4. Metodika
- pravidla DP Podpora cestovního ruchu 2019 - zasíláme v příloze
- materiály uvedené v odstavci A)
5. Korespondence v uvedené věci: e-mail Ing. Martiny Fisher ze dne 6. 1. 2020 - přílohou bylo Rozhodnutí
o dodatečném povolení stavby, vydané dne 18. 12. 2020 Městským úřadem Blatná, odborem výstavby
a územního plánování - zasíláme v příloze
S pozdravem

Mgr. Petr Soukup
vedoucí odboru

Přílohy
1.
2.
3.
4.
5.
6.

sběrný arch spisu.pdf
žádost. pdf
smlouva.pdf
závěrečná zpráva.pdf
Pravidla DP 2019.pdf
email a rozhodnutí o dodatečném povolení stavby.pdf
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Jihočeský kraj
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Číslo jednací: KUJCK 30386/2019
Dotační |orogram: Podpora cestovn

Žádost o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci
Dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2019
Kód formuláře:

eYN9l

Zobrazení panelu informací ve formuláři stiskem tlačítek <ctrl>+<alt>+<1>

Dotační program:

Podpora cestovního ruchu

Opatření:

4. Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Jihočeském kraji

Identifikační záznamy o žadateli:
Právní statut:

Obec - městská část hlavního města Prahy

Název:

Blatná

Osoba oprávněná jednat jménem žadatele - statutární zástupce:
Bc.

titul:
titul za jméno:

00250996

IČO:
Adresa
(sídlo)

/

ulice:

tř. T G. Masaryka

obec:

Blatná

jméno

Kateřina

příjmení:

Malečková

telefon/
mobil

383 416 111

funkce:

starostka

DIČ:

CZ - 00250996
č. popisné:

322

č. orientační:

PSČ:

38811

mesto@mesto-blatna.cz

E-mail:

»

www.mesto-blatna.cz

www:

Kontaktní ad resa :tj.ad resa
pro doručeni pokud je odlišná
od sídla organizace
Bankovní spojení žadatele:

271688994

-

(předčíslí účtu - číslo účtu / kód banky)

Žadatel je plátcem DPH:

/

0300

ř

O NE

® ANO

Údaje o zřizovateli
Název:
Adresa:

PSČ:

obec:
Telefon/Fax:

E-mail:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení zřizovatele:
pokud je zřizovatel obec
(předčíslí účtu - číslo účtu ! kód banky)
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č. orientační:

č. popisné:

ulice:

-

/

Krajsky úřad Jihočeského kraje
_________________________________________
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice; telefonní ústředna. 336720111

Zkušenosti žadatele s vedením projektů:
Název projektu

Rok
realizace
2016

Výše finanční podpory

Celková výše projektu

1 906 961,00

3 813 921,00

2017

369 102,88

615 890,00

2018

1 125 803,00

1 444 937,00

Rozšíření Mateřské školy Blatná,
2018
Vrchlického - část Husovy
sady(MŠMT)
Víceúčelová sportovní hřiště Nad
2018
Lomnicí (MV)
Oprava povrchu altetického oválu - 3. 2018
etapa (Jčk)
Aktivní život v Blatné (Jčk)
2018

4 550 000,00

6 883 412,00

300 000,00

818 497,00

200 000,00

360 254,00

90 000,00

123 714,00

Turistická zastavení v Blatné (MMR)
Budova ZŠ J.A. Komenského Blatná
č.p.387, 38801 (Jčk)
Lesní cesta Lhotka (SZIF)

říj
nn
♦

-S-

QEj

Projekt:
Název projektu

Pump bike park Blatná

Stručný obsah projektu:
Přírodní podmínky a jen mírně zvlněný reliéf dávají předpoklad pro cykloturistiku. Jednou z alternativ
klasické projížďky na značených cyklotrasách, zejména pro mladší ročníky, bude návštěva nově
vybudovaného pump bike parku, který se bude nacházet v blízkostí hraníc města ve volné krajině,
na pozemku města Blatná. Nový pump bike park bude univerzální sportovní areál o rozloze 1500m2,
zaměřený na zdokonalování techniky jízdy na kole. Je navrhnut tak, aby zde mohly trénovat nejen děti od 5
let, ale také dospělí a zkušení jezdci. Stavba pump bike parku se skládá většinou ze zemních prací, kdy bude
celá plocha upravena dle projektu- většina překážek a valů je ze zeminy. Dále se bude v areálu nacházet
několik dřevěných prvků - altán, lavičky, rozjedová věž, atd. Nedílnou součástí pak bude i informační tabule,
která bude návštěvníky informovat, jak se mají v areálu pohybovat.
Záměr a přepokládaný
přínos projektu:

Záměrem projektu je vybudování navazující infrastruktury cyklotrasy č. 311- Pump bike
park Blatná. Hlavním cílem projektuje rozšířit nabídku doprovodné a volnočasové
infrastruktury, zvýšit návštěvnost města Blatná i mimo období hlavních letních prázdnin
a zároveň prodloužit pobytovou délku návštěvníků.

Způsob dosažení (aktivity
projektu):

Nový areál pump bike parku vzniká za aktivní spolupráceměsta Blatná s firmou, která
se zabývá alternativní cyklistikou a s lidmi, kteří aktivně provozuji pumptrack.Traťje
rozdělena na více výkonnostních úrovní podle individuálních schopností jezdců. Areál
se bude skládat z malého pumptracku, který je ideální pro rozvoj cyklistických
dovedností těch nejmeších, dále zde bude velký pumptrack pro technicky zdatnější
jezdce, rozjezdová věž vysoká 4,5 m a trojice skoků pro ty nejzkušenější. Součástí
arálu bude i odpočinkové zázemí s lavičkami, altánem, ohništěm a odpadkovými koši
na tříděný odpad. O nové možnosti vyzkoušet si svécyklistické dovednosti budeme
informovat na webových stránkách města, v místním tisku a zároveň o něm bude
turisty informovat i naše infocentrum.

Připravenost projektu
k realizaci:

Je připravena projektová dokumentace a zkušený realizační tým složený
ze zaměstanců městského úřadu i externích firem.

Termín realizace projektu:

Zahájení
(měsíc a rok)

4.2019

Ukončení
(měsíc a rok)

9.2019

Datum konání akce:
Trvání do:

případné další terminy

Okres realizace projektu:

Strakonice

Adresa, na které bude
projekt realizován:

parcela č. 730/7, k. ú. Blatná
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U Zimního stadionu 1952/2. 370 76 CesRé Budějovice; telefonní ústředna. 386720111

Osoba zodpovědná za realizaci projektu: (vyplňte pouze v případě, neshoduje-li se s osobou statutárního
zástupce či osobou žadatele (fyzickou osobou))
titul:

jméno:

Bohumila

příjmení:

titul za jméno:

telefon/
mobil:

383416133

funkce:

e-mail:

hostickova@mesto-blatna.cz

Organizace:

Městský úřad Blatná

Adresa:

třída T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná

Publicita:
WWW stránky
Tištěné materiály

Hoštičková

Ano Ne

Ano Ne
O
O
O
o
®

®
®
®
®
O

Tisková zpráva
TV reportáž o akci
Reklamní nosiče

O
O
O
o

Sociální média
Pamětní deska
Banner
Jiné formy publicity
Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
0 realizaci projektu budeme informovat veřejnost na webových stránkách města a v místním tisku. Informační
centrum města Blatná zahrne informaci o možnosti využití bikeparku do svých informačních materiálů.

®
®
®
®

Udržitelnost: V případě, že by projekt nebyl podpořen z rozpočtu JčK pak by:
Projekt pokračoval podle plánu:
Projekt pokračoval v omezené míře:
Popis pokračovnání projektu a udržitelnost:
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Ano Ne
Se prodloužila doba realizace:
O
®
Projekt nebyl realizován:
®
O
Za technický stav všech hřišť v majetku města je dpovědný
pracovník městského úřadu, který spolupracuje převážně
s Technickými službami města Blatné.

Ano Ne
®
O
®
O
pověřený

Krajsky úřad Jihočeského kraje
_________________________________________
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice; telefonní ústředna: 386720111

Podrobný rozpočet projektu:
Cena za jednotku v Kč Celková cena v Kč
Měrná
Počet
jednotka jednotek
1. Kapitola Osobní náklady (přesně rozepište na jednotlivé položky -> tlačítkem + přidáte řádky)
0,00
0,00
0,00

Aktivita projektu:

0,00
Mezisoučet - Celkem 1
\2. Kapitola Nemateriálové náklady (přesně rozepište na jednotlivé položky -> tlačítkem + přidáte řádky)
17 000,00
17 000,00
ks
1,00
projektová dokumentace
doprava

km

5 000,00

2,00

10 000,00

stavební a zemní práce

soubor

1,00

353 500,00

353 500,00

_____
•

380 500,00
Mezisoučet - Celkem 2
3. Kapitola Materiálové náklady (přesně rozepište na jednotlivé položky -> tlačítkem + přidáte řádky)
26 000,00
26 000,00
ks
1,00
dodávka dřěvěného altánu
dodávka informační cedule

ks

1,00

10 000,00

10 000,00

dodávka překátrované zeminy

t

270,00

200,00

54 000,00

dodávka rozjezdové věže

ks

1,00

29 500,00

29 500,00

Mezisoučet - Celkem 3

119 500,00

CELKEM

500 000,00

Z á k la d n í ú d a je o r o z p o č t o v ý c h n á k la d e c h n a p r o je k t

Žadatel je subjekt

o ziskového

® neziskového

charakteru

Celkové uznatelné náklady na realizaci projektu:

500 000,00 % spoluúčasti

30%

Požadovaná dotace z rozpočtu JčK:

100 000,00 tj:20,00%

min:20 000

Vlastní prostředky:

400 000,00 tj:80,00 %

max:100 000

Jp 0 C O
*h o o o
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Krajský úřad Jihočeského kraje
_________________________________________
U Zimního stadionu 1S52/2. 370 76 České Budějovice: telefonní ústředna. 386720111

«■

Prohlášení
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje v této žádosti (předkládané v tištěné formě) jsou pravdivé a je-li tato žádost
dle požadavků Jihočeského kraje předkládána i v elektronické podobě, jsou shodné s údaji v elektronické verzi. Jsem
si vědom(a) toho, že veškerá mnou(námi) uvedená data v elektronické verzi budou převzata do informačního
systému Jihočeského kraje tak, jak jsem je do této žádosti uvedl(a). Žadatel souhlasí se zveřejněním svého názvu
(jména a příjmení), sídla (adresy), identifikačního čísla, účelu dotace a výší poskytnuté dotace.
Přílohy:

X

Kopie dokladu o přidělení IČO, případně jiné prokázání existence organizace, živnosti (nevyžaduje se u měst
a obcí a u organizací, jejichž zřizovatelem je kraj, město nebo obec). Pozn.: má-li žadatel provedenou
registraci stanov a údajú o statutárních zástupcích dle novely občanského zákoníku a v ad. 2 Požadovaná
dokumentace k žádosti dokládá kopii úplného výpisu z příslušného rejstříku, kopie dokladu o přidělení IČO
není nutná. Neplatí pro opatření č. 5.
Kopie statutu, resp. stanov žadatele nebo kopie jiného zakladatelského dokumentu případně kopie výpisu
z příslušného rejstříku nebo jiné evidence podle zvláštních právních předpisů (nevyžaduje se u měst a obcí
a u organizací, jejichž zřizovatelem je kraj, město nebo obec), u dobrovolných svazků obcí kopie smlouvy
o založení DSO dle § 49 a násl. č. 128/2000 Sb , o obcích. Neplatí pro opatření č. 5.
Kopie finančních výkazů žadatele za předcházející rok, tj. rok 2018, ev. 2017 (nevyžaduje se u měst a obcí
a u orqanizací, jejichž zřizovatelem je kraj, město nebo obec) a dále neplatí pro opatření č. 5.
Kopie dokladu o existenci bankovního účtu uvedeného v žádosti.

Datum: 6.3.2019

» MĚSTO
BLATNÁ

n

O
Razítko podpis žadatele
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Krajský úřad Jihočeského kraje
_________________________________________
U Zimního stadionu 1952/2. 370 76 České Budějovice: telefonní ústředna: 386720111

Čestné prohlášení
o zajištěném spolufinancování, bezdlužnosti, bezúhonnosti a DPH za účelem poskytnutí
dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu
Podpora cestovního ruchu

Název projektu:

Pump bike park Blatná

V souladu s Pravidly pro žadatele v rámci výše uvedeného dotačního programu prohlašuje
níže uvedený subjekt:
Název:
Sídlo:
IČO:
Zastoupený statutárním zástupcem:

Blatná
Blatná tř. T. G. Masaryka 322/
00250996
Bc. Kateřina Malečková

že
1) souhlasí s podmínkami pro poskytnutí dotace Jihočeského kraje uvedenými v Pravidlech
pro žadatele v rámci výše uvedeného dotačního programu,
2) má zajištěn svůj podíl na realizaci projektu,
3) na stejný projekt neobdržel jiné prostředky Jihočeského kraje s výjimkou poskytnutých
finančních darů,
4) nemá v době podání žádosti o dotaci nebo v době, kdy má být dotace poskytnuta, závazky
po lhůtě splatnosti, k Jihočeskému kraji ani jiným veřejnoprávním institucím,
5) není předmětem nějakého řízení na vyhlášení konkurzu, likvidace, správy ze strany soudů,
vypořádání s věřiteli anebo nějakého podobného postupu upraveného v celostátní legislativě
nebo směrnicích,
6) není v konkurzu nebo v likvidaci, nemá své záležitosti spravovány prostřednictvím soudů,
nevstoupil do jednání o uspořádání dluhů se svými věřiteli, nepozastavil své činnosti a není
v nějaké analogické situaci vznikající z podobného postupu stanoveného celostátní
legislativou nebo směrnicemi,
7) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání žadatele nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku,
8) nebyl v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících
výkon odborné činnosti, pokud tato činnosti souvisí s předmětem poskytované finanční
podpory,
9) nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění
nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti nebo jakékoli daňové nedoplatky v daňové evidenci,
10) v předchozím období poskytnutou dotaci řádně vypořádal a vyúčtoval.
Dále prohlašuje, že v tomto konkrétním případě ke dni podání žádosti:
O
může plně či částečně uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu
®
nemůže uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu

Dne:
V

6.3.2019
Blatné

n MĚSTO
R 1LATN
Razítko a
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Krajsky úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice; telefonní ústředna. 336720111

Čestné prohlášení - propojený podnik
žadatele o poskytnutí podpory v rámci dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora cestovního ruchu
Název projektu:

Pump bike park Blatná

Žadatel:
Název:
Sídlo:
IČO:
Zastoupený statutárním zástupcem

Blatná
Blatná tř. T. G. Masaryka 322/
00250996
Bc. Kateřina Malečková

®
o

1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá:
kalendářní rok
hospodářský rok
2. Podniky1propojené s žadatelem o podporu
Žadatel o podporu se považuje za propojený2 s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi sebou mají některý
z následujících vztahů:
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném
subjektu;
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu
jiného subjektu;
c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s daným
subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou
uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích práv, náležejících
akcionářům nebo společníkům, vdaném subjektu.
Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím jednoho
nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu.
Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osoby zapsané
v základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci ("registr osob")
v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

(S)

Žadatel prohlašuje, že
není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem.

O

je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky:

®
O
O

3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích
nevznikl spojením podniků či nabytím podniku.
vznikl spojením (fúzí splynutím3 ) níže uvedených podniků:
vznikl nabytím (fúzí sloučením4 ) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů:

(§

4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích
nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením5 ) podniku.

O

vznikl rozdělením níže uvedeného podniku:

.

5. Žadatel níže svým podpisem
potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně;
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se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního procesu poskytnutí
podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané podpory o změnách, které u něj nastaly;
souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění p. p., za účelem evidence podpor malého rozsahu v souladu
se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře
výzkumu a vývoje, ve znění p. p. Tento souhlas uděluji správci a zpracovateli, kterým je Jihočeský kraj,
pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, a to po celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si
je žadatel vědom svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Dne:
V

6.3. 2019
Blatné

" MĚSTO
BLATNÁ

Ií }VqJao

Razítko, podpis žadatele

Za podnik lze považovat podnikatele definovaného v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu „jeden podnik“ z pohledu pravidel podpory de
minimis. (http://www.uohs. cz/cs/verejna-podpora/registr-de-minimis/metodicky-pokyn-k-registru. html)
Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisu.
Viz § 61 zákona č. 125/2008 Sb
Viz § 243 zákona č. 125/2008 Sb.
Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se podpora poměrným
způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniku k datu účinku rozdělení (viz čl. 3 odst. 9 nařízení č. 1407/2013, č.
1408/2013 a nahrazujícího nařízení č. 875/2007).
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Čestné prohlášení žadatele - právnické osoby
ve smyslu § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů („zákon č. 250/2000 Sb.“)
za účelem poskytnutí podpory Jihočeského kraje v rámci programu:
Podpora cesto vního ruchu
I. Žadatel:
Název/O bchodní firma:
Sídlo:
IČO:
Zastoupený statutárním zástupcem :

Blatná
Blatná tř. T. G. Masaryka 322/
00250996
Bc. Kateřina Malečková

II. Čestné prohlášení žadatele:
Žadatel tímto čestně prohlašuje, že níže uvedené údaje stanovené § 10a odst. 3 písm. f) zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územ ních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou pravdivé
a úplné.
III. Identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení
§ 10a odst. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 250/2000 Sb.):____________ ________ _____________________
Datum narození
Příjmení
Titul za
Titul před Jméno
Jednající
Bydliště
19.11. 1968
Kateřina
|Malečková
Bc.
jako jeho statutární orgán

:
U

IV. Identifikace osob s podílem v právnické osobě, která je žadatelem
(§ 10a odst. 3 písm. f) bod 2 zákona č. 250/2000 Sb.):
iTitul před
Bydliště

Titul za

Příjmení

(Jméno

Datum narození

nevztahuje se pro obce

*
&

_____________________________________________ I

Právnické osob\
Název/O bchodní firm a
ICO
Sídlo
nevztahuje se pro obce

V. Identifikace osob, v nichž má právnická osoba, která je žadatelem , přímý podíl, a výše tohoto
podílu
ICO
Sídlo
63250748

|Název/Obchodní firm a

|Výše podílu (% nebo Kč)

Technické služby města Blatné, s r. o.

100 %

tř. T. G. Masaryka 322, Blatná 38801
00375951

Centrum kultury a vzdělávání Blatná

100%

nám. Míru čp. 212, Blatná 38801
00668109

100 %

Domov pro seniory

tř. T. G. Masaryka 272, Blatná 38801
70874191

Mateřská škola Blatná, Šilhova, příspěvková organizace

100 %

Šilhova 822, Blatná 38801
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75048523

Mateřská škola Blatná, Vrchlického, příspěvková
organizace
Vrchlického 726, Blatná 38801

100 %

Základní škola J. A. Komenského Blatná, okres Strakonice, 1 0 0 %
příspěvková organizace
nám. J. A. Komenského 387, Blatná 38801
70872490

Základní škola T. G. Masaryka Blatná, okres Strakonice,
příspěvková organizace
tř. T. G. Masaryka 520, Blatná 388 01

100 %

68538189

3,13 %

70872481

\Svazek obcí Blatenská

Spálená 727, Blatná 388 01
69109541

|Svazek měst a obcí okresu Strakonice

4,58 %

Velké náměstí 2, Strakonice 386 01
63113074

\0,04 %

\Š vazm ěstaobcíCR

5. května 1640/65, Praha 4, 140 00
26080320

Nadace pro Jihočeské cyklostezky

3,85 %

Boženy Němcové 49/3, České Budějovice 370 76
68543727

Svaz měst a obcí Jihočeského kraje

0,77%

Jirsíkova 243/2, České Budějovice 370 76

•->MĚSTO
V Blatné
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číslo ),: ..............................................

Smlouva o poskytnutí dotace
SDO/OEZI/2494/19
reg č. 33-04-011/19

Příloha: ...........................

uzavřená ve smyslu § 159 a násl. 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 svým usnesením č. 169/2019/ZK-21 ze dne 23. 5. 2019 podle
§ 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů") a ve smyslu Zásad Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory
a Pravidel pro žadatele Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora cestovního ruchu, 1. výzva pro
rok 2019 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
č.ú. 170320242/0300
dále jako „poskytovatel“
2. Příjemcem dotace podle této smlouvy je:
Město Blatná, tř. T. G Masaryka 322, 388 11 Blatná
IČO 00250996
zastoupeno: Bc. Kateřinou Malečkovou, starostkou
č. ú. 271688994/0300
dále jako „příjemce “
III.

Účel a charakter dotace, doba v níž má být účelu dosaženo
1. Účelem dotace je poskytnutí peněžních prostředků na realizaci projektu Pump bike park Blatná, dále
jen „projekt". Na základě poskytnuté dotace budou provedeny pouze činnosti s definovanými výstupy dle
podrobného rozpočtu projektu uvedeného v žádosti o dotaci, vyjma položky „projektová dokumentace",
která je neuznatelným výdajem.
Celkové uznatelné výdaje projektu činí 500 000 Kč.
2. Realizace projektu bude dokončena nejpozději do 30. 9. 2019. Tento termín je rovněž termínem, v němž
musí být dosaženo účelu dotace.
3. Příjemce je povinen užít dotaci jen k účelu uvedenému v odst. 1 tohoto článku. Peněžní prostředky dotace
nesmí být použity k jinému účelu a mohou být použity pouze za podmínek uvedených v žádosti v souladu
s vhodnými a uznatelnými výdaji určenými Pravidly pro žadatele dotačního programu.

i

4. Peněžní prostředky dotace nesmí příjemce poskytnout jiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud
nejde o úhrady spojené s realizací projektu, na který byly poskytnuty.
IV.
Výše dotace
Dotace bude poskytnuta maximálně ve výši 100 000 Kč bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele
č. 170320242/0300 na účet 271688994/0300 uvedeném v žádosti ze dne 6. 3. 2018
V.
Vyplacení dotace
Vyplacení dotace na účet příjemce proběhne následujícím způsobem:
a) 70 % celkové výše dotace (záloha ex ante), tj. 70 000 Kč, bude vyplaceno po podpisu smlouvy
nejpozdéji do 3 měsíců od schválení poskytnutí dotace Zastupitelstvem Jihočeského kraje,
b) zbývající část do celkové výše dotace 30 %, tj. 30 000 Kč, bude vyplacena do 2 měsíců
po schválení konečného vyúčtování dotace a předání Závěrečné zprávy na předepsaném formuláři
jako platba ex post ve výši prokázaných oprávněných výdajů se započtením zálohy.
VI.
Podmínky užití dotace
1. O celém projektu vede příjemce oddělenou průkaznou účetní evidenci. Dále se zavazuje uchovávat tuto
účetní evidenci po dobu pěti let po skončení řešení projektu.
2. Příjemce je povinen dodržet procentuální podíl vlastních peněžních prostředků na realizaci projektu
ve výši minimálně 80,00 % z celkových uznatelných výdajů projektu, který je stanoven dle předpokladu
na částku 400 000 Kč. Při změně celkových uznatelných výdajů se vlastní peněžní prostředky přepočítávají
dle uvedeného procentního podílu.
3. V případě, že v rámci akce/projektu/podporované činnosti budou zadávány veřejné zakázky,
je příjemce povinen postupovat podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů. V případě, že se jedná o zakázky malého rozsahu, na které se tento zákon vztahuje
pouze v obecných zásadách, je povinen příjemce u plnění přesahujících částku 100.000,- Kč bez DPH,
které jsou zvíce než 50 % financované z dotace, provést výběr dodavatele v jednoduchém výběrovém
řízení. Nabídky musí být vyžádány nejméně u 3 dodavatelů a jejich nabídky musí být učiněny písemně
(např. e-mailem, faxem), je nutno pořídit písemný záznam o výběru dodavatele, lze rovněž využít ceníky
zveřejněné na internetu. Záznam z výběrového řízení včetně cenových nabídek nebo průzkumů
a korespondence musí být uloženy u dokumentace k podporované činnosti a spolu s ní archivovány.
4. Ustanovení odst. 3 neplatí, má-li příjemce vlastní pravidla pro zadávání veřejných zakázek; v takovém
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.
VII.
Vyúčtování a vypořádání dotace
1. Po ukončení realizace projektu předloží příjemce poskytovateli nejpozději do 14 dnů ode dne ukončení
realizace projektu, nejpozději do 15. 10. 2019 vyúčtování (celkové/průběžné) realizace projektu formou
soupisu účetních dokladů souvisejících s realizací projektu s uvedením výše částky a účelu plateb
u jednotlivých dokladů a doložením fotokopií těchto dokladů. Zároveň na předepsaném formuláři a dle
Pravidel pro žadatele k tomuto dotačnímu programu předloží Závěrečnou zprávu.
2. Pokud příjemce nevyčerpá všechny prostředky dotace na stanovený účel, je povinen vrátit poskytovateli
nevyčerpanou částku nejpozději do 2 měsíců po uzavření vyúčtování dotace podle čl. VII. odst. 1 této
smlouvy bezhotovostním převodem na účet poskytovatele, ze kterého byla dotace poskytnuta.

V lil.

Povinnosti příjemce při přeměně, insolvenci a likvidaci právnické osoby
1. V případě, že je příjemce právnickou osobou vyjma obce a má dojít kjeho přeměně podle příslušného
zákona a příjemce má být zanikající právnickou osobou, má povinnost tuto skutečnost oznámit
s dostatečným předstihem poskytovateli s žádostí o udělení souhlasu s přechodem práv a povinností
z tohoto smluvního vztahu na právního nástupce. Přitom musí respektovat, že každá taková skutečnost
musí být projednána v tom orgánu poskytovatele, který schválil poskytnutí dotace a smlouvu o jeho
poskytnutí.
2. K žádosti o udělení souhlasu podle odstavce 1 musí příjemce prokázat příslušnými dokumenty,
že práva a povinnosti z tohoto smluvního vztahu, včetně případné udržitelnosti, přejdou na právního
nástupce a právní nástupce se zavazuje tyto povinnosti plnit (např. projekt fúze). Poskytovatel je oprávněn
si vyžádat dodatečné podklady, pokud z dodaných podkladů nebude tato skutečnost vyplývat.
3. V případě, že poskytovatel žádosti vyhoví, spraví o tom bez zbytečného odkladu příjemce po projednání
v příslušném orgánu poskytovatele a uzavře dodatek ke smlouvě, který bude obsahovat popis a důvod jeho
uzavření s ohledem na přeměnu příjemce.
4. V případě, že žádosti poskytovatel nevyhoví, bezodkladně o tom spraví příjemce po projednání
v příslušném orgánu poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn posoudit dosavadní naplnění účelu smlouvy
a rozhodne o vrácení poskytnuté dotace nebo její části. V takovém případě má příjemce povinnost vrátit
doposud vyplacenou dotaci nebo její část způsobem a ve lhůtě stanovené výzvou poskytovatele.
5. V případě, že je příjemce příspěvkovou organizací jiného územního samosprávného celku, je povinen
při sloučení, splynutí či rozdělení postupovat obdobně podle odstavce 1 (doložení např. formou usnesení
zastupitelstva územně samosprávného celku). Poslední věta odstavce 2 platí obdobně.
6. V případě, že příslušný soud rozhodl o úpadku příjemce nebo má být příjemce zrušen s likvidací,
je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit poskytovateli. Poskytovatel je oprávněn posoudit dosavadní
naplnění účelu smlouvy a rozhodne o vrácení poskytnuté dotace nebo její části. V takovém případě má
příjemce povinnost vrátit doposud vyplacenou dotaci nebo její část způsobem a ve lhůtě stanovené výzvou
poskytovatele. Zároveň je povinen bezodkladně oznámit insolvenčnímu správci či likvidátorovi příjemce, že
tento přijal dotaci z rozpočtu poskytovatele a váže ho povinnost vyplacenou dotaci vrátit zpět do rozpočtu
poskytovatele.
IX.
Výpověď smlouvy, snížení dotace a porušení rozpočtové kázně
1. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět z důvodů na straně příjemce, a to zejména v případě,
že po uzavření této smlouvy nastane nebo vyjde najevo skutečnost, která poskytovatele opravňuje dotaci
nebo její část odejmout. Takovými skutečnostmi jsou například zjištění poskytovatele, že údaje, které mu
sdělil příjemce, a které měly vliv na rozhodnutí o poskytnutí dotace, jsou nepravdivé nebo příjemce
nedodržel procentuální podíl vlastních finančních prostředků.
2. Výpovědní lhůta je 10 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.
4. V případě porušení povinností stanovených pro čerpání dotace, zjištěných na základě provedené
kontroly, může být příjemce vyzván k provedení opatření k nápravě zjištěného pochybení tehdy, jestliže
porušil méně závažnou podmínku, u které je stanovena možnost sníženého odvodu dle odst. 5 tohoto
ustanovení. V rozsahu, v jakém příjemce provedl opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení
rozpočtové kázně.
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5. Nižší odvod za pochybení při čerpání dotace a nesplnění podmínek veřejnoprávní smlouvy je stanoven
v těchto případech:
a) Za nedodržení termínů jednotlivých administrativních úkonů příjemce, jejichž povaha umožňuje nápravu
v náhradní lhůtě až do výše 5% dotace,
b) za nedodržení povinné publicity až do výše 5% dotace.
c) za nedoložení všech požadovaných podkladů k vyúčtování až do výše 5% dotace,
d) za nedodržení termínu odevzdání vyúčtování a závěrečné zprávy až do výše 5% z dotace; toto neplatí,
pokud příjemce prokáže, že k nedodržení termínu došlo z reálných a objektivních důvodů,
e) za nedodržení případně nastavených kritérií poskytnuté dotace - poměrná část celkové podpory
k naplněným kritériím,
f) za porušení povinností dle čl. XI smlouvy až do výše 100% dotace,
g) za porušení zákona o veřejných zakázkách:
1.
2.
3.
4.

neprovedení výběrového řízení 100% výdajů této zakázky
diskriminace při výběrovém řízení 10 - 25% výdajů této zakázky
dělení předmětu zakázky 10 - 25% výdajů této zakázky
nezveřejnění veřejné zakázky zákonem stanoveným způsobem 5% výdajů této zakázky (např.
nezveřejnění smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejíž cena přesáhne 500 000 Kč bez DPH
atd.)
5. méně závažná porušení při zadávání veřejných zakázek až do výše 5% výdajů této zakázky (např.
nedodržení zákonem stanovených lhůt atd.)

h) za porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 3 a 4 smlouvy 100% výdajů zakázky.
Jednotlivá porušení zákona o veřejných zakázkách se nesčítají, ale krácení uznatelných výdajů
se posuzuje podle nejzávažnějšího pochybení ve stejné zakázce.
6. V případě, kdy není možné postupovat podle odst. 4 a 5 tohoto ustanovení, může vyzvat poskytovatel
příjemce k vrácení dotace nebo její části, zjistí-li, že příjemce dotace porušil povinnost, která souvisí
s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, nedodržel účel dotace nebo podmínku, za které byla
dotace poskytnuta, a u níž není možné vyzvat k provedení opatření k nápravě a není možné uložit snížený
odvod (např. nedodání nebo nezdokumentování dosažení účelu dotace (v tištěné nebo elektronické podobě
na CD) a kdy kvalita výstupu neodpovídá účelu dotace, a je takto posouzena a navržena oponentem
projektu nebo při případné kontrole určeným zaměstnancem poskytovatele; nedodržení termínu dokončení
realizace projektu; nedodání Závěrečné zprávy na předepsaném formuláři). V rozsahu, v jakém vrátil
příjemce dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.
7. V případě, že příjemce bude vyzván k vrácení dotace nebo její poměrné části a svou povinnost k jejímu
vrácení nesplní vjemu stanovené náhradní lhůtě, bude považována nečinnost příjemce za porušení
rozpočtové kázně ve formě zadržení dotace.
8. Porušení jiných povinností příjemce než těch, které jsou upraveny v odst. 5 tohoto ustanovení
a v případě, že porušení povinností nebude napraveno dle odst. 4 a 6 smlouvy, bude považováno
za porušení rozpočtové kázně s tím, že bude požadován odvod ve výši neoprávněného použití dotace
a zároveň i úhrada penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 promile denně ve vztahu k uloženému
odvodu.
X.
Udržitelnost projektu
Příjemce garantuje udržitelnost efektů u investičních projektů po dobu tří let po dokončení jeho realizace.
XI.
Další povinnosti příjemce
1. Příjemce se zavazuje, že v případě realizace projektu prostřednictvím třetí osoby (zhotovitele díla), bude
jím uzavřená smlouva o dílo, dokumentace skutečného provedení projektu (díla), jakož i jeho následné
vyúčtování ze strany zhotovitele, v souladu se skutečným stavem infrastruktury k okamžiku dokončení
stavebních prací na projektu. Za okamžik dokončení stavebních prací je považován podpis předávacího
protokolu díla mezi příjemcem dotace a zhotovitelem díla.
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2. Příjemce se zavazuje, že v případě realizace projektu prostřednictvím třetí osoby (zhotovitele díla), bude
jakákoli změna oproti uzavřené smlouvě o dílo zachycena v písemném dodatku k uzavřené smlouvě. Tato
povinnost platí i v případě, že jde o změnu, která nemá vliv na výši finančního plnění, objemu uskutečněných
prací či objem nebo kvalitu použitého stavebního materiálu.
3. Uzavřená smlouva o dílo mezi příjemcem dotace a zhotovitelem díla nesmí obsahovat ustanovení, které
by bylo v rozporu s touto smlouvou o poskytnutí dotace.
4. Nesplnění některé z výše uvedených povinností ze strany příjemce bude považováno za porušení
rozpočtové kázně, přičemž v takovém případě se postupuje podle čl. IX této smlouvy.
XII.
Ostatní ujednání
1. Finanční podpora poskytovaná z dotačního programu 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. Příjemce bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeného podle zákona č.
340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů/na úřední desce kraje způsobem umožňující
dálkový přístup. Příjemce (příp. jiné označení) 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.
4. Příjemce se zavazuje plnit pravidla publicity, která se váže k poskytnuté dotaci, především zveřejnit ve
vlastní režii nezbytně nutné informace o projektu, na který prostředky obdržel a zajistit informování veřejnosti
o tom, že daný projekt byl realizován v rámci dotačního programu Jihočeského kraje a informovat
poskytovatele o uskutečnění projektu např. formou pozvánky na zahájení projektu u kulturních akcí nebo
na zahájení provozu u investičních projektů. Příjemce bere na vědomí, že povinnosti publicity projektu jsou
uvedeny v metodickém pokynu Jihočeského kraje MP/97/KHEJ - Příručka pro publicitu, která je dostupná
na http://www.krai-iihocesky.cz/88/pravidla směrnice zasadv.htm. Tento metodický pokyn se považuje za
součást této smlouvy.
5. Poskytovatel je oprávněn provádět u příjemce kontrolu účetnictví, příp. dalších skutečností, v rozsahu
potřebném k posouzení, zdaje tato smlouva dodržována.
6. 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.
7. Výstup projektu náleží do výlučného vlastnictví příjemce. Vlastník je povinen strpět opatření přijatá
oprávněnými orgány podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů,
za stavu nebezpečí vyhlášeného podle tohoto zákona.
8. Poskytovatel dává příjemci souhlas k užití znaku a logotypu Jihočeského kraje na informačních
a propagačních materiálech projektu v souladu se směrnicí č. SM/40/RK - Zásady jednotného vizuálního
stylu a pravidla pro užívání symbolů a logotypu Jihočeského kraje, která je dostupná na http://www.kraiiihocesky.cz/88/pravidla směrnice zasadv.htm.
9. Výdaje projektu, na které je poskytována dotace, nebyly a nebudou po dobu vázanosti projektu na účel
podpořeny z rozpočtových kapitol státního rozpočtu, státních fondů nebo z jiných fondů Evropské unie.
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XIII.

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 či v případě nejasností se užijí ustanovení Pravidel pro žadatele
příslušného dotačního programu a obecně závazných předpisů a podpůrně rovněž 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 zasady.htm.
4. Příjemce bere na vědomí, že v případě zjištění závažných nedostatků při realizaci projektu, včetně
nedodržení termínu odevzdání vyúčtování poskytnutých peněžních prostředků za uplynulý kalendářní rok,
je poskytovatel oprávněn vyloučit v následujících 5 letech jeho žádosti o poskytnutí účelových prostředků
z prostředků poskytovatele, případně při výběru žádostí určených k poskytnutí dotace k této skutečnosti
přihlédnout.
5. 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.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv.
7. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede Jihočeský kraj.
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Závěrečná zpráva k vyúčtování dotace
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í.R

oai j i h o č e s k ý k r a j
KRAJSKÝ ÚŘAD

~ iv r w r m ~

1. Název projektu:

doěio:

2 9 -07- 2019

číslo j.: ............................
Příloha:/ ty u Á ......................

Pump bike park Blatná

2. Příjemce grantu:

Město Blatná

3. Naplnění cílů grantu:
Záměr projektu vybudovat „Pump bike park Blatná“, jako navazující infrastrukturu
cyklotrasy ě. 311, byl splněn. Tím byla rozšířena nabídka doprovodné a volnočasové
infrastruktury jak pro turisty, tak pro obyvatele Blatné. Bike park se nachází ve volné
krajině na okraji města v těsné blízkosti cyklotrasy.

4. Předpokládané a skutečné výsledky:
Název ukazatele (indikátoru)

Počet podpořených projektů v rámci
opatření č. 4 - Pump bike park Blatná

Komentář:

Jednotka

Očekávaný
výsledek

Skutečný
výsledek

počet

1

1

2

Jedná se o univerzální sportovní areál na pozemcích města o rozloze 1500 m zaměřený na
zdokonalování jízdy na kole. Trať Pump bike parku Blatná je rozdělená na více
výkonnostních úrovní podle individuálních schopností jezdů. Je zde malý pumptrack, který je
ideální pro rozvoj cyklistických dovedností zejména těch nejmenších cyklistů, velký
pumptrack pro technicky zdatnější jezdce a rozjezdová věž vysoká 4,5 m a trojice skoků pro

1

ty nej zkušenější. V zázemí areálu je pak altán, lavičky, ohniště a odpadkové koše na tříděný
odpad.

5. Rozpočet předpokládaný a skutečný

D o p rava

S ta v e b n í a z e m n í prá ce
D o d á vka d ře v ě n é h o a ltá nu
(6 0 0 K č n e u z n a te ln ý n á k la d )
D o d á vk a in fo rm a č n í ce d u le
D o d á vk a p ře k á tro v a n é ze m in y
D o d á vk a ro zje z d o vé vě že

C elkem

17 0 0 0 ,0 0

17 0 0 0 ,0 0

10 0 0 0 ,0 0

10 0 0 0 ,0 0

3 53 50 0 ,0 0

385 111 ,00

26 0 0 0 ,0 0

26 6 0 0 ,0 0

©

P ro je kto v á d o k u m e n ta c e - n e u zn a te ln ý
n áklad

Skutečná výše (Kč)

10 0 0 0 ,0 0

10 0 0 0 ,0 0

54 0 0 0 ,0 0

54 0 0 0 ,0 0

29 5 0 0 ,0 0

29 5 0 0 ,0 0

® @ ©

Částka uvedená
v žádosti (v Kč)
(Dle podrobného
rozpočtu)

500 000,00

532 211,00

Plátci DPH do tabulky uvádějí částky bez DPH, stejně jako uváděli do podrobného rozpočtu
žádosti.
Město Blatná je plátcem DPH, ale v tomto konkrétním případě neuplatňuje odpočet daně na
vstupu. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Komentář:
Projektová dokumentace o celkové ceně 17.000,00 Kč je neuznatelný náklad.
Cena dodávky dřevěného altánu je proti rozpočtu vyšší o 600 Kč, jedná se o neuznatelný
náklad.
Položka rozpočtu „stavební a zemní práce“ byla oproti rozpočtu navýšena o 31.611,00 Kč,
jedná se zemní práce včetně převozu zeminy (objednávka č. 33 Sóma).
Celkové uznatelné náklady jsou po změnách v rozpočtu 514.611,00 Kč
Smlouvou o poskytnutí dotace byl minimální vlastní podíl města stanoven na 400.000,00 Kč.
Podle skutečných nákladů realizace akce je vlastní podíl města 414.611 Kč tj. 80,57 %
z celkových uznatelných nákladů.

2
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AKTIVITA PROJEKTU
nákladová položka uvedena v podrobném
rozpočtu, který byl součástí žádosti

6. Soupis předložených dokladů

D o d a va te l

P ře d m ě t p ln ě n í

Č á stk a

1.

Dom inik Puffer, Krčínova
1184/52, České Budějovice
F aktu ra za o b je d n á v ku 26 vče tně
ú č e tn íc h d o kla dů

Stavební práce
F aktu ra, p o tv rz e n í o p ro v e d e n í tra n sa k c e ,
vý p is z účtu, ú č e tn í d o k la d - 4 listy

64 500,00 Kč

2.

Jiří Resler, Lnáře 248, 387 42
Zemní práce
Lnáře
F aktu ra, p o tv rz e n í
F ak tu ra za o b je d n á v ku 31 v če tn ě
ú č e tn íc h do k la d ů

o p ro v e d e n í tra n sa k c e ,
vý p is z účtu, ú č e tn í d o kla d - 4 listy

108 510,00 Kč

3.

Michal Šorna, Rakovnická
1125, Blatná
F a k tu ra z a o b je d n á v ku 3 3 vč e tn ě
ú č e tn íc h d okla dů

Zemina převoz
F a k tu ra , p o tv rz e n í o p ro v e d e n í tra n sa k c e ,
vý p is z účtu, ú č e tn í d o k la d - 4 listy

31 611,00 Kč

©

4.

Jan Bílý, J. Š. Baara 1630/17,
Stavební a zemní práce
České Budějovice
F a k tu ra , p o tv rz e n í o p ro v e d e n í tra n sa k c e ,
F a ktura za o b je d n á v ku 4 3 vče tně
ú č e tn íc h d okla dů

v ý p is z účtu, ú č e tn í d o k la d - 4 listy

Šimon Cibulka, Ke kovárně
30, Panenské Břežany

Stavební a zemní práce,
dodávka rozjezdové věže,
doprava

5.

F a k tu ra za o b je d n á vk u 4 4 vče tn ě
ú č e tn íc h d o kla dů

52 690,00 Kč

©

129 730,00 Kč

F aktu ra, p o tv rz e n í o p ro v e d e n i tra n sa k c e ,
vý p is z účtu, ú č e tn í d o k la d - 4 listy

6.

Filip Rýc, Šumavská 101,
Boršov nad Vltavou
F a k tu ra za o b je d n á vk u 4 5 v če tn ě
ú če tn íc h d o kla d ů

Stavební a zemní práce.
Inform ační tabule
F a k tu ra , p o tv rz e n í o p ro v e d e n í tran sa k c e ,
v ý p is z účtu, ú č e tn í d o k la d - 4 listy

24 040,00 Kč

7.

Patrik Schmidt, Strádova
1850/1, České Budějovice

Stavební a zemní práce

F a k tu ra z a o b je d n á vk u 4 6 v č e tn ě
ú č e tn íc h d o kla dů

F aktu ra, p o tv rz e n í o p ro v e d e n í tra n sa k c e ,
vý p is z účtu, ú č e tn í do k la d - 4 listy

23 530,00 Kč

8.

Technické služby města
Blatné, T. G. Masaryka 322,
Blatná
F a k tu ra za o b je d n á vk u 56 vče tn ě
ú če tn íc h d o kla d ů

Dodávka zeminy
F a k tu ra , p o tv rz e n í o p ro v e d e n í tra n sa k c e ,
vý p is z účtu, ú č e tn í d o k la d - 4 listy

54 000,00 Kč

9.

Kaiser s. r. o., Nádražní 753,
Rožmitál pod Třemšínem
F a k tu ra za o b je d n á vk u 5 7 vče tn ě
ú č e tn íc h d o kla dů

Dodávka dřevěného altánu
F a ktu ra , p o tv rz e n í o p ro v e d e n í tran s a k c e ,
vý p is z účtu, ú č e tn í d o k la d - 6 listů
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26 600,00 Kč

©©

10.

Filip Rýc, Šumavská 101,
Boršov nad Vltavou

Projektová dokumentace

17 000,00 Kč

N e u z n a te ln ý náklad

F a ktura , p o tv rz e n í o p ro v e d e n í tran s a k ce ,
v ýp is z účtu, ú č e tn í d o k la d - 4 listy

M ě sto B latná

T a b u lk y s p ře h le d e m o b je d n á v e k
a je jic h p ln ě n í

2 listy

M ě sto B la tn á a je d n o tliv í
re a liz á toři (P u ffe r, R esle r, Bílý,
C ib u lka , R ýc, S ch m idt,
T e c h n ic k é služb y, K a iser)

P ře d á v a c í p ro to ko ly

16 listů

M ěs to B latná
M ěs to B latná
M ěs to B latná

K o pie B la te n s k ý c h listů
F o to d o k u m e n ta c e
P la k á t na s trá n k á c h C K V B

2 listy
2 listy

11.

12.

13.
14.
15.

1 li
532 211,00 K č

C elke m

Nezbytnou součástí závěrečné zprávy je vyúčtování, které se dokládá formou sumarizace
jednotlivých účetních dokladů a fotokopie vlastních účetních dokladů včetně výpisů z účtů
(při bezhotovostní platbě) či příjmovým pokladním dokladem (platby v hotovosti).

Komentář:
Vzhledem k většímu počtu objednávek, předkládáme k vyúčtování mimo požadované
doklady, také přehledné tabulky s barevným vyznačením faktur, které se skládají z více
položek z rozpočtu žádosti o dotaci. Výraznou žlutou barvou je vyznačena největší
položka stavební a zemní práce.
Součástí vyúčtování je fotodokumentace hřiště po dokončení realizace „Pump bike
parku“, článek o slavnostním zahájení provozu z místního čtrnáctideníku Blatenské listy
a ukázku plakátu na stránkách Centra kultury a vzdělávání Blatná.
Podepsání smlouvy o poskytnutí dotace schválila Rada města Blatná dne 17. 7. 2019.
Akce byla realizována v dubnu 2019 tak, aby byla připravena včas na letní sezónu.
Vyúčtování akce předkládáme neprodleně po podepsání dotační smlouvy.

V Blatné, 25. 7. 2019

u MĚSTO .
BLATNA
Bc. Kateřina Malečková, Starostka města
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Kontakt na osobu, která vypracovala závěrečné vyúčtování:
Jméno: Bohumila Hostičková
E-mail: hostickovaifljmesto-blatna.cz
Tel. číslo: 383 416 133
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JIHOČESKY KRAJ

DOTAČNÍ PROGRAM
(administrovaný Odborem evropských záležitostí)

PRIORITNÍ OSA-VYUŽITÍ POTENCIÁLU PŘÍRODNÍHO. KULTURNÍHO
A HISTORICKÉHO DĚDICTVÍ PRO ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU

PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU
1.

výzva pro rok 2019

PRAVIDLA
Tento dotační program muže naplnit kritéria veřejné podpory.

Vypracoval: KHEJ, OEZI
Schváleno: usnesením Rady Jihočeského kraje č. 80/2019/RK-59 ze dne 24. 1. 2019
Platná od: 24. 1. 2019
Účinná od: 25. 1.2019
Rozsah působnosti: Jihočeský kraj
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1. Základní rámec programu
1.1

Název programu

Dotační program Jihočeského kraje Podpora cestovního ruchu.
Program je investičního i neinvestičního charakteru.
1.2

Opatření programu

Opatření č. 1: Produkty cestovního ruchu, marketing cestovního ruchu a tematického roku neinvestičního charakteru
Opatření č. 2: Vybavení informačních center neinvestičního charakteru
Opatřeni č 3: Podpora činnosti a provozu destinačních managementů neinvestičního charakteru
Opatřeni č. 4: Podpora budováni infrastruktury cestovního ruchu v Jihočeském kraji - investičního
i neinvestičního charakteru
Opatření Č 5: Start-up projekty neinvestičního charakteru
1.3

Zdůvodnění programu

Jihočeský kraj patří k jednomu z nenavštěvovanějších turistických regionů v České republice, který
disponuje různorodou nabídkou atraktivit vhodných k tráveni volného času Mezi silné stránky
Jihočeského kraje lze bezpochyby zařadit množství historických a kulturních památek, nepoškozenou
přírodu a krajinu či stále se rozšiřující nabídku doprovodné turistické infrastruktury
Hlavní záměrem dotačního programu „Podpora cestovního ruchu“ je rozšíření nabídky produktů
cestovního ruchu, zkvalitněni poskytovaných služeb v oblasti cestovního ruchu, marketingová podpora
jihočeského regionu, podpora systému řízení cestovního ruchu a iniciace vzniku nových
podnikatelských záměrů v oblasti cestovního ruchu
1.4

Cíle ;» priority programu

1.4.1

Všeobecný cíl

Hlavním záměrem uvedeného dotačního programu je podpora cestovního ruchu pro udržení jeho
pozice a významu v ekonomice regionu a úsilí o zvýrazněni obrazu Jihočeského kraje jako
atraktivního regionu poskytujícího kvalitní nabídku služeb pro domácí i zahraniční návštěvníky
1.4.2

Specifické cíle

Opatřeni č 1 - Produkty cestovního ruchu, marketing cestovního ruchu a tematického roku
Toto opatření zahrnuje zejména:
r
r
r
r
r
r

rozšířeni nabidky o charakteristické jihočeské produkty a aktivity cestovního ruchu, včetně
jejich propagace (tuzemské a zahraniční výstavy a veletrhy).
podpora a tvorba produktů a produktových balíčků.
tvorba informačních a propagačních materiálů,
modernizace internetových stránek a web portálů (např rozšíření jazykových mutací,
interaktivní elektronické mapy),
optimalizace webových stránek pro mobilní zařízení.
podpora influencer marketingu,
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r
r
r
r
r
r
r

pořízení informačních a komunikačních technologii na podporu e-marketingu (např. software,
mobilní aplikace, QR kódy apod),
podpora SMART technologii v cestovním ruchu (např lokálně kontextové služby. iBeacon
technologie, informační kiosky apod.),
rozvoj multimediálních prezentaci (např virtuální prohlídky, pořízeni prezentačních spotů),
podpora šetrných forem turistiky,
podpora venkovské turistiky.
podpora gastroturistiky,
podpora účasti na prezentaci regionu jižní Čechy v rámci akce ..Jižní Čechy, hostem v Linci"

Opatřeni č. 2 - Vybaveni infocenter
Opatřeni je zamčřeno na podporu tvorby a propagaci nových produktů cestovního ruchu a na
zkvalitnění služeb certifikovaných informačních center pomocí IT technologií, dále také na podporu
provedení vlastni certifikace infocenter u ATIC (u dosud necertifíkovaných).
Toto opatření je určeno pouze subjektům se statusem I (\ TIC, KIC.
Toto opatřeni zahrnuje zejména
r modernizace intemeto\ý'ch stránek a web portálů (např rozšíření jazykových mutaci,
interaktivní elektronické mapy),
^ úpravv kompatibilit) web stránek s ISCR NIP; úprav) responzibility web stránek,
r pořízeni informačních a komunikačních technologií na podporu e-marketingu (např software.
mobilni aplikace, QR kódy, redakční systémy apod ),
^ pořízeni rezervačních a vstupenkových systémů.
r pořízení hardwaru (např informační panely)
r vzděláváni pracovniků (např školení, workshopy. e-leaming apod. týkající se propagace
a nových informačních technologií a rozvoje cestovního ruchu),
r náklady na certifikaci ATIC. Členství v ATIC.

Opatřeni č 3

Podpora činnosti a provozu destinačních managementů

Hlavním záměrem tohoto opatření je poskytnutí neinvestičních peněžních prostředků na realizaci
a činnost certitlkovaných destinačnich managementů dle Manuálu TO, včetně jeho dodatků.
Toto opatření je určeno pouze certifikovaným destinačním managementům, jež mají uzavřenou
Smlouvu o partnerství mezi destinační společností a JCCR.
Toto opatření zahrnuje zejména
r
r
r

výdaje na provoz kanceláře,
výdaje na personální zajištění.
výdaje na marketingové aktivity.

Opatřeni č. 4 - Podpora budováni infrastruktury cestovního ruchu v Jihočeském kraji
Cílem tohoto opatřeni je rozšiřováni a zkvalitňování poskytovaných služeb v oblasti cestovního ruchu
v rámci území Jihočeského kraje. V tomto opatření
budou podporovány projekty
investičního/neinvestičního charakteru.
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Toto opatřeni zahrnuje zejména:
r

r
r

r
r

budováni doprovodné infrastruktury sloužící k prodlužování turistické sezóny (např vybaveni
pro aktivní trávení volného času, venkovní posilovny, dětská hřiště, vybaveni odpočívadel,
budováni navazující infrastruktury cyklotras a cyklostezek)
budování doprovodné infrastruktury pro hendikepované návštěvníky (napí bezbariérové
přístupy, roštové nájezdové rampy, schodolezy. apod ),
obnova a pořízeni informačních panelů, navigačních systémů, mapových panelů, navigační
a informační systémy pro zrakově či sluchově hendikepované (např sluchové a hmatové
expozice, nápisy a popisky v Brailovu písmu apod ),
pořízení dobíječích stanic pro elektrokola.
pořízení elektronických sčitačů

Opatřeni č 5 - Start-up projekty
Opatřeni je zaměřeno na podporu nových, začínajících a rozvoj stávajících podnikatelských aktivit
a příležitosti v oblasti cestovního ruchu, které rozšíří nabídku stávajících služeb na území Jihočeského
kraje třeba i o další speciální služby, byť provozované jen v lokálním měřítku. Opatřeni je rovněž
velkou příležitosti pro mladé začínající podnikatele a absolventy Škol na podporu nových nápadů
s podnikatelským akcentem. V tomto opatřeni budou podporovány projekty neinvestičního charakteru
Toto opatření zahrnuje zejména:
r
r
r
r

podporu lokálních průvodců po netradičních místech (terénní průvodcovské služby jejich
marketingová podpora a zviditelněni):
podpora marketingových aktivit pouličních umělců (hudebníci, pravidelné koncerty v ulicích,
herecké skupiny a jejich vystoupeni v ulicích):
podporu služeb cestovního ruchu - půjčovny lodiček, turistických či sportovních potřeb.
pojízdné kavárny, pojízdné prodejny suvenýrů apod ,
podporu začínajících fotografů, mov lemakerú. atd.

V rámci tohoto opatření je povinnou přílohou zpracovaný podnikatelský záměr, který je
přílohou č. 7 těchto pravidel.

1.5

Vztah dotačního programu k veřejné podpoře

Finanční podpora poskytovaná z dotačního programu může naplnit kritéria veřejné podpory
Poskytování veřejné podpory se řídi Smlouvou o fungování Evropské unie a příslušnými právními
akty Evropské unie, zejména nařízením Komise (ES) č 1407/2013 o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (dále jen „nařízení o de minimis") ze dne
18 12 2013. publikovaného v Úředním věstníku Evropské ume pod číslem L 352 ze dne 24 12 2013
a zákonem č 215/2004, o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory Celková výše této
podpory udělená jednomu subjektu v rozhodném tříletém období nesmí přesáhnout částku 200 000
EUR. kdy tímto tříletým obdobím se rozumí současné účetní období a dvě předcházející účetní
období Datem poskytnuti podpory de minimis je datum podpisu smlouvy posky tovatelem
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1.6

Ukazatele dotačního programu (indikátory)

Počet podpořených projektů

počet

Současná
hodnota
0

Počet podpořený projektů v rámci opatření č 1

počet

0

10

Počet podpořených projektů v rámci opatření č. 2

počet

0

5

Počet podpořených projektů v rámci opatření č 3

počet

0

7

Počet podpořených projektů v rámci opatření č 4

počet

0

10

Počet podpořených projektů v rámci opatření č 5

počet

0

10

Měrná
jednotka

Ukazatele (indikátory )

Pro žadatele

Plánovaná
hodnota
42

U veďte do žádosti o dotace stav předm ětu projektu před podáním žádosti (v době přípravy

projektu) a cílový stav po jeh o realizaci

2. Pravidla dotačního programu
Na tomto místě jsou vymezeny vhodné oblasti (věcné zaměření) pro předkládáni projektů, stanoven
okruh oprávněných žadatelů a druhy nákladů, které lze či nelze z prostředků dotačního programu
hradit
Celková částka, která je pro 1 výzvu dotačního programu na rok 2019 k dispozici, činí 6 mil. Kč *
C e lk o v á
Č ís lo

O PA TŘ EN Í

o p a tř e n í

(p o d p r o g r a m )

M in - m a x . v ý š e

M in . p o ž a d o v a n á

d o t a c e (v t is . K č )

s p o lu ú č a s t ž a d a te le (v % )

1,0

2 0 - 100

30/50**

0,5

2 0 - 100

30/50**

3.0

1 0 0 - 750

30

1,0

2 0 - 100

30/50**

0,5

2 0 -5 0

30

a lo k a c e
(v m il. K č )
P r o d u k ty c e s to v n íh o r u c h u ,

'

m a r k e tin g c e s to v n íh o r u c h u a
te m a tic k é h o ro k u
V y b a v e n í in f o r m a č n íc h

2.
ce n te r
P o d p o r a č in n o s ti a p r o v o z u
3.
d e s tin a č n íc h m a n a g e m e n tů
P odpora b u d ován i
4.

in f r a s t r u k t u r y c e s t o v n íh o
r u c h u v J ih o č e s k é m

5.

k r a ji

S ta r t-u p p ro je k ty

* Z celkové alokace na opatřeni dotačního programu může byt vy členěno max I % na vypracováni oponentskych posudků u
výstupů akci vybraných na základě analýzy rizik
** Na subjekty neziskového charakteru se vztahuje první uvedená hodnota ve výši minimálně 30%, pro subjekty působící na
ziskovém základě platí požadovaná spoluúčast minimálně 50% celkových výdajů projektu

2.1

Všeobecné podm ínky

Předkládané projekty musí splňovat následujici všeobecné podmínky
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•

•

žadatel může v každém opatření podat maximálně 1 žádost V případě podání více žádosti
budou tyto zařazeny do hodnoceni v pořadí dle data přijetí elektronické verze, žádosti nad
limit budou vyřazeny Za žádost se rozumí shodná elektronická i písemná verze,
naplňovat cíle a priority dotačního programu.

•
•

být připraveny k realizaci (např schválenou potřebnou dokumentaci, apod ).
mit zajištěné vlastni spolufinancováni.

2.2

Oprávnění žadatelé o dotaci

Opatření č. 1. 2. 4:
•

obce a svazky obcí Jihočeského kraje.

•

fyzické a právnické osoby podnikající - působící především v oblasti cestovního ruchu i se
sídlem mimo Jčk. avšak s realizací projektu v Jihočeském kraji (např společnosti s ručením
omezeným, družstva),

•

právnické osoby, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikáni - působící
především v oblasti cestovního ruchu i se sídlem mimo Jčk, avšak s realizaci projektu
v Jihočeském kraji (např obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti,
nadace a nadační fondy, spolky, ústavy),

•

organizace zřizované krajem, obcemi či státem

Opatření č. 3:
• dešti nač ní společnosti certifikované Jihočeskou centrálou cestovního ruchu
Opatření č. 5:
• fyzické osoby zahajující podnikatelskou činnost nebo OSVČ a právnické osoby podnikající
maximálně 2 roky v oblasti cestovního ruchu i se sídlem mimo Jčk. avšak s realizací projektu
v Jihočeském kraji
• fyzické osoby nepodnikající
s podmínkou plánovaného zahájení podnikatelské činnosti
v případě kladného vyřízení žádosti o dotaci
• žadatelé, kteří nepožadovali dotační podporu v rámci tohoto opatřeni v předchozích letech
Žadatelé o dotaci musí splňovat následující podmínky
• být přímo odpovědní za přípravu a řízeni projektu, případně za tvorbu a koordinaci
podporovaného produktu.
• prokázat schopnost a způsobilost daný projekt realizovat a do budoucna i udržovat.

Dotaci nelze poskytnout:
• žadatelům, kteří mají v době podání žádosti nebo v době. kdy má být veřejná finančni podpora
poskytnuta, dluhy ke kraji po lhůtě splatnosti,
• žadatelům, kteří v předchozím období poskytnutou dotaci nebo návratnou finanční výpomoc
řádně nevypořádali a nevy účtoval i,
• fyzickým osobám, které neprokážou bezúhonnost.
• právnický m osobám, jejichž statutární zástupci neprokážou bezúhonnost.
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• žadatelům, kteří již na stejný účel obdrželi jiné peněžní prostředky kraje s výjimkou
poskytnutých individuálních dotací a peněžitých darů. pokud není stanoveno v konkrétním
programu jinak,
• právnickým osobám, které se nachází v úpadku podle zákona č 182/2006 S b .
o úpadku a způsobech jeho řešeni (insolvenční zákon), v platném znění,
• právnickým osobám, které se nachází v likvidaci.
• žadatelům, vůči jejichž majetku je vedena exekuce
• v rámci opatření č 5 nelze dotaci poskytnout žadatelům, kteří již obdrželi dotační podporu
z tohoto opatřeni v předchozích letech.

Potenciální žadatelé nejsou oprávněni k předkládání návrhu ani k získáni dotace, jestliže:
• byli usvědčeni z trestného činu týkajícího se profesionálního chování rozsudkem, který'je
pravomocný (tj. není proti němu řádný opravný prostředek).
• jsou vinni vážným přestupkem proti profesionálnímu chování dokázanému jakýmkoliv
prokazatelným způsobem.
• nesplnili povinnosti týkajici se zaplacení příspěvků na sociálni zabezpečení podle zákonných
ustanovení,
• nesplnili povinnosti týkajici se zaplacení dani podle zákonných ustanovení.

2.3

Uznatelné výdaje

V rámci realizace projektu lze hradit pouze tzv uznatelné výdaje Jedná se o výdaje, které je příjemce
dotace oprávněn vynaložit na realizaci svého projektu Uznatelnými výdaji jsou výdaje vzniklé
v období realizace projektu dle harmonogramu dotačního programu uvedeného v těchto pravidlech.
Ostatní výdaje vzniklé před tímto obdobím či po ukončení tohoto období jsou neuznatelnými výdaji
Podmínky uznatelnosti musí splňovat i vý daje ty kající se vlastni spoluúčasti žadatele Tyto výdaje jsou
dále specifikovány

Uznatelné výdaje
Obecně platí, aby mohly být výdaje považovány v kontextu projektu za uznatelné, musí:
• být nezbytné pro provedeni projektu a musí vyhovovat zásadám zdravého finančniho řizeni.
především efektivnosti (získané hodnoty musí odpovídat vynaloženým finančním
prostředkům) a hospodárnosti.
• být vynaloženy během realizace projektu,
• být skutečně vynaloženy, doloženy a zaevidovány v účetnictví na účetních dokladech příjemce
a musí být identifikovatelné, ověřitelné a podložené prvotními podpůrnými doklady
a prokazatelně zaplaceny ze strany přijemce dotace,
• být vynaloženy pouze na úhradu nezbytných výdajů realizovaného projektu a v souladu
scilem daného dotačního programu, což znamená, že do rozpočtu projektu nesmí být
zakalkulován zisk.
• být věrohodné, opodstatněné, úplné, srozumitelné, věcně a formálně správné

Uznatelné jsou pouze následující výdaje
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Opatření č. 1:

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

spojené s konferencemi, semináři, akcemi PR, veletrhy, výstavami, propagačními
a informačními akcemi
cestovní náhrady zaměstnanců (např. jízdné, PHM),
ubytováni (nutno doložit seznamem účastníků).
služby (např. zajištění dopravy, tvorba a realizace internetových stránek),
pronájem (např výstavní plocha, místnost pro konání konference, pronájem výstavních
Stánků apod.),
honoráře pro přednášející,
příprava a tisk informačních a propagačních materiálů (např. pozvánek, letáků, plakátů)
max. 50% z celkových uznatelných výdajů,
distribuce informačních a propagačních materiálů (např výlep).
reklama (inzerce v novinách a časopisech, televizní a rádiové spoty, bannery, billboardy
apod.),
tvorba webových stránek, tvorba webové prezentace, grafika, redakční systémy, překlady,
mapové podklad).
výdaje z pracovně právního vztahu uzavřeného na základě formou pracovní smlouvy, DPP
nebo DPČ,
pořízení panoramatických obrázků, statických obrázků a videí, zákresy. 3D modely.
interaktivní aplikace,
pořízení a instalace webových kamer,
nákup vysílačů (majáků), vývoj mobilních aplikaci,
infoboxy,
služby spojené s influencer marketingem (ubytováni, doprava, medializace. apod.),
informační a komunikační technologie (např. software, aplikace. QR kódy),
na nákup materiálu a vybavení (nového či použitého) k potřebné realizaci projektu max.
10% z celkových uznatelných výdajů.

Opatřeni č. 2:
•
•
•

•

•
•
•

nákup zboží a služeb spojených se zajištěním realizace projektu (např sběr informaci,
zpracování dat, překlady jazykových mutací, zpracováni a tisk propagačních materiálů,
obnova internetových stránek, úpravy webových portálů.
pořízení hmotného majetku bezprostředně souvisejícího s předloženým záměrem
a zkvalitněním poskytovaných služeb TIC (např navigační tabule, projekční' technika,
poutače, stojany, regály apod.),
IT technika: (PC, tiskárny, scannery, kopírovací zařízení, čtecí zařízení, externí disky a karty,
hardware a sofhvare pro tvorbu grafiky, databází firem, vstupenkového a rezervačního
systému, zařízeni Wi-Fi), kancelářské zařízení (faxy, laminátory, řezačky apod.), elektronika
(TV. monitory, fotoaparáty a kamery vč. vybavení - objektivy, stativy apod ),
informační a komunikační technologie (např software, aplikace. QR kódy),
úpravy kompatibility a responzibility web stránek,
vybavení pro návštěvníky TIC (in-line brusle, kola. koloběžky, elektrokola, stojany na kola
a koloběžky, bezbariérové plošiny apod ). informační a navigační systémy (infocedule,
tabule), prezentační stany a pulty.
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•
•
•

náklady na účast na Skolení, workshopu nebo e-learningovém kurzu týkající se cestovního
ruchu,
výdaje z pracovně právního vztahu uzavřeného na základě formou pracovní smlouvy, DPP
nebo DPČ.
náklady na certifikaci ATIC, Členský poplatek ATIC - proplaceni členského poplatku je
podmíněno certifikací ATIC'

Opatření č. 3:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

podíl na provozních výdajích kanceláře (platby za nájem/pronájem kancelářských prostor,
telefonní a internetové poplatky),
kancelářské potřeby, pořízení kancelářského vybavení a nábytku do 40 tis Kč,
opravy a udržováni (např údržba a opravy kancelářského vybaveni, softwaru, hardwaru,
apod.),
cestovné (pouze PHM a j ízdné),
poštovné,
občerstvení do výše 10 tis Kč za období podporované činnosti.
výdaje z pracovně právního vztahu uzavřeného na základě formou pracovní smlouvy. DPP
nebo DPČ,
mzdy, zákonné sociální a zdravotní pojištěni, odměna z dohod, srážková daň.
členské příspěvky v organizacích krajského/národního významu.
reklamní předměty - max. 15% z celkových způsobilých výdajů.
náklady na propagačně marketingové aktivity vyjma neuznatelných

Opatřeni č. 4:
•
•
•

•
•
•

vybavení pro aktivní tráveni volného času. venkovní posilovny, dětská hřiště, vybavení
odpočívadel, budování navazující infrastruktury cyklotras a cyklostezek apod.,
budování bezbariérových přístupů, roštových nájezdových ramp, schodolezů, apod.),
obnova a pořízení informačních panelů, navigačních systémů, mapových panelů, navigační a
informační systémy pro zrakově či sluchově hendikepované (např. sluchové a hmatové
expozice, nápisy a popisky v Brailovu písmu apod.),
pořízení dobíječích stanic pro elektrokola,
pořízení elektronických sčítačů,
příprava a celková realizace informačních a mapových ukazatelů, panelů apod

Opatření č. 5:
•
•

na pořízení spotřebního materiálu s pořizovací cenou do 40 tis. Kč.
náklady na reklamu a marketing (inzerce, tisk vizitek, letáků, vvebové stránky, reklama na
sociálních sítích, reklamní polepy apod)

Výdaje v hotovosti jsou přípustné pouze do výše 10 000 Kč, (účetní doklad, který bude
přesahovat tuto částku, nelze rozepisovat při platbě v hotovosti na více výdajových pokladních
dokladů). Doklad nad 10 000 Kč včetně DPH zaplacený v hotovosti nebude v rámci vyúčtování
uznán a proplacen.
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Veškeré účetní důklad) budou splňovat náležitosti účetních dokladu dle zákona Č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví (bližší specifikace výdaje, množství, jednotková cena apod.) v platném znění.
Položky uvedené na jednotlivých dokladech budou odpovídat rozpisu položek dle rozpočtu
projektu uvedeného v žádosti. Identifikace subjektu (příjemce plnění) uvedená v záhlaví
přijatých dokladu (faktury, zálohové faktury, smlouvy, apod.) bude prostřednictvím názvu
subjektu, sídla, případně místa podnikání včetně IČO odpovídat identifikaci subjektu uvedené
ve smlouvě o poskytnutí dotace.
Pro dotační program (Opatření č. 1, č. 2. č. 3) jsou uznatelné pouze následující výdaje
•

Osobní výdaje (náklady) - jedná se o mzdové náklady a zákonné sociální a zdravotní pojištění
osob, které jsou přímo zapojené do realizace projektu
r musí odpovídat zaúčtovaným mzdám (případně odměnám z DPČ a DPP) a zákonným
odvodům na sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem - pojištění musí být
zaplaceno (sociální pojištění a zdravotní pojištění v aktuální výši sazeb),
r mzdové výdaje se řídí limity stanovenými dokumentem Průměrné platy
nepodnikatelských organizací v Jihočeském kraji za 1. pololetí 2019 vydaným
Ministerstvem práce a sociálních věci (je nutné v dokumentu dohledat pracovní pozici
a tu v příslušné pracovní smlouvě přesně uvést včetně odpovídající pracovní náplně),
dokument je ke stažení na https://www, mpsv.cz/ISPV.php..
r čas skutečně strávený realizací projektu je třeba dokladovat pracovními výkazy
jednotlivých zaměstnanců,
r pokud se zaměstnanec podílí přímo na projektu pouze části svého úvazku, musí být
výdaje (náklady) související sjeho pracovní činností rozděleny na základě
prokazatelného kritéria na výdaje (náklady) související s projektem a na výdaje
(náklady) s projektem nesouvisející,
r případně další výdaje (náklady), které je zaměstnavatel povinen hradit na základě
platných právních předpisů
náhrady za čerpání dovolené (poměrná část z ročního
nároku vzhledem k délce realizace projektu),
r doklady o zaúčtování mzdových nákladů a odvodů se sociálního zdravotního pojištěni
(postačí sestava z používaného počítačového programu)"

Vyúčtování osobních výdajů (nákladu) bude doloženo:
r soupisem mzdových výdajů a s nimi souvisejících odvodů sociálního, zdravotního
pojištěni a dani. které byly hrazeny z dotace.
r pracovními smlouvami, dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr,
pracovními náplněmi a platovými výměry zaměstnanců, jejichž mzdy souvisí
s projektem, mzdovými listy v souladu s rozpočtem uvedeným v žádosti o poskytnutí
dotace na rok 2019,
r výdajovými pokladními doklady potvrzujícími převzeti mzdy. příp podepsanými
výplatními listinami.
r u bezhotovostních převodů mezd souhlasem zaměstnance s výplatou převodem na účet
osoby s uvedenim č účtu určeného pro převod a bankovními výpisy dokládající převod.
r bankovnim výpisem dokládajícím odvod sociálního pojištění, zdravotního pojištěni,
zálohové a srážkové daně na příslušné účty OSSZ. zdravotních pojišťoven a finančního
úřadu

•

Materiálové výdaje (náklady) - výdaje na spotřební a provozní materiál
r Výdaje (náklady) za služby (např nájemné, energie, telefony, internet, poštovné
pouze ty služby, které nejsou hrazeny zálohové a následně vvúčtovávánv) uznatelnými budou pouze ty výdaje, které bezprostředné souvisejí s projektem; v případě
podílu na realizaci projektu je nutné uplatnit pouze poměrnou část výdajů (nákladů)
a zvolenou metodiku výpočtu použit po celou dobu realizace projektu

Vyúčtování spotřebovaných nákupu a služeb bude doloženo:
r soupisem dokladů k vykázaným spotřebovaným nákupům a službám.
r smlouvou na poskytnuté dodávky a služby, objednávkou, dodacími listy,
r fakturou za poskytnuté dodávky a služby s prokázáním mínusu pro projekt
a doložením fakturované ceny, zakázka musí být příjemcem dotace zadana
transparentnima nediskriminačním způsobem, za cenu obvyklou v místě plnění,
r výpisem z účtu. pokud byla platba prováděna bankovním převodem.
r výdajovým pokladním dokladem doloženým stvrzenkou, paragonem. fakturou za hotové
apod . pokud byla platba prováděna v hotovosti.

•

Cestovní náhrady na základě účetních dokladů dle platných zákonných ustanoveni (jízdné.
PHM)

Vyúčtování cestovních náhrad bude doloženo:
r cestovním příkazem, včetně souhlasu pracovníka s vysíláním na pracovní cestu.
r platnou směrnici (vnitřním předpisem) organizace upravujícím poskytováni cestovních
náhrad,
r stručnou zprávou z pracovní cesty, v niž bude popsáno, jaký přinos měla tato
cesta k projektu, na který byla poskytnuta dotace,
r jízdenkami při použití veřejných dopravních prostředků,
r při použití soukromého vozidla je nutné doložit průměrnou spotřebu pohonných hmot
(doloženo kopii velkého technického průkazu - výpočet náhrady za použiti vlastního
vozidla se řídí platnými předpisy).
•

Ostatní výdaje - další nespecifikované dodávky neuvedené v bodě 2.4 Neuznatelné náklady

DPH je uznatelným výdajem, pokud konečný příjemce:
a) není plátcem DPH a proto nemůže nárokovat a nenárokuje odpočet daně na vstupu dle Zákona
o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. v platném znění,
b) je plátcem DPH, ale dle zákona o dani z přidané hodnoty č 235/2004 Sb v platném znění, nemá
možnost nárokovat odpočet daně na vstupu.
DPH je neuznatelným výdajem, pokud konečný příjemce
je plátcem DPH. ale dle zákona o dani z přidané hodnoty č.235/2004 Sb v platném zněni, má možnost
nárokovat odpočet daně na vstupu pinč či částečně
Tuto skutečnost je nutné uvést do žádosti při popisu projektu v podrobném rozpočtu a vyplnit čestné
prohlášení o DPH v žádosti, zda žadatel může plně či částečně uplatnit nárok na odpočet DPH na
vstupu nebo nemůže uplatnit nárok na odpočet DPI 1 na vstupu.
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Jestliže konečný příjemce má zákonný nárok na odpočet DPH a neuplatní jej, nelze DPH považovat za
uznatelný výdaj.
V případě, že dojde ke změně uznatelnosti DPH (pokud se příjemce stane plátcem DPH Či naopak)
v průběhu realizace projektu, je příjemce povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit poskytovateli
dotace nejpozději však při závěrečném vyúčtování
Prodej nosí výšiup u
Veškeré hmotné produkty (např. publikace, informační a propagační materiály, CD, DVD apod.)
vzniklé v rámci dotace nelze prodávat Tyto produkty musí být označené jako „neprodejné" Toto se
vztahuje na první vydání realizované v rámci dotace. Ostatní (druhé) vydáni, které již neni
spolufinancované z veřejných finančních prostředků, lze prodávat.
Označení výstupu
Veškeré hmotné produkty (např publikace, informační a propagační materiál), CD, DVD, tiskoviny
apod.) vzniklé v projektu v rámci dotace, tedy spolufinancované z veřejných finančních prostředků
Jihočeského kraje, musí být označeny logem Jihočeského kraje a logem příslušné turistické oblasti, a
také odkaz) na internetové prezentace www.iiznicechv.cz. #jiznicechy U ostatnich projektů
spolufinancovaných z veřejných prostředků z Jihočeského kraje v rámci dotačních programů je
příjemce podpory povinen zveřejnit nezbytně nutné informace o projektu a zajistit informováni
veřejnosti o tom, že daný projekt byl realizován v rámci dotace Jihočeského kraje (viz. odst 5.6
Publicita). Informovanost o projektu, publicitu či označení výstupů je příjemce dotace povinen zajistit
ve vlastní režii
Informace o používáni loga Jihočeského kraje získá příjemce v oddělení marketingu
a cestovního ruchu Krajského úřadu Jihočeského kraje
Kontakt
Kancelář hejtmana - odd marketingu a cestovního ruchu. Ing. Markéta Chromá,
386 720 374, chromafffikrai-iihoceskv.cz.
Informace o používání loga příslušné turistické oblasti ziská příjemce u příslušné destinačni
společnosti. Přehled turistických oblasti a kontakty na destinačni společnosti jsou k dispozici na
Jihočeské centrále cestovního ruchu.
Kontakt: Ing. Andrea Hanzalová, koordinátorka regionálního partnerství a manažerka rezervačních
systémů, + 420 601 328 906, hanzalova@iccr.cz.

2.4

Neuznatelné výdaje

Obecně jsou za neuznatelné výdaje považovány ty, které nejsou uvedeny v rozpočtu projektu (tzn
v příloze žádosti „Podrobný rozpočet projektu") či přesahuji částky v rozpočtu uvedené nebo vznikly
mimo stanovené obdobi realizace dotace Dále jsou neuznatelný mi výdaji ty, které nejsou medem
v bodě 2.3 těchto Pravidel.
V rámci opatřeni č 1,2 k nim patři zejména
• nákupy pozemků nebo budov,
• úhrada nájmů a energií kanceláři či zázemí příjemce,
• příspěvky v naturáliích (např. pronájem pozemků, nemovitosti, ať už již v celku nebo z části,
tivalé investiční zařízeni, suroviny),
• stravné v rámci cestovních náhrad, amortizace vozidla.
• investiční výdaje,
• náhrada za používání silničních motorových vozidel v rámci cestovních náhrad.
• náklady na stavební práce.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

na pořízení a subdodávky od třetí osoby, která dodává konečnému příjemci za cenu vyšší, než
jakou by dosáhl za stejných podmínek u bčžného dodavatele Či výrobce,
daňové poradenství, pokuty, penále, výdaje na správní poplatky,
výdaje související s přípravou a administrací žádosti a projektu.
ostatní výdaje přímo nesouvisející s projektem,
výdaje na tvorbu propagačních předmětů (propisky, klíčenky, apod.),
výdaje na telefonní služby, internet,
náhrada za dočasnou pracovní neschopnost,
náhrada za dovolenou.
výdaje nad rámec ubytovacích výdajů (např minibar, zpoplatněné hotelové služby - žehlení,
praní apod ),
nespecifikované výdaje, (tj. výdaje, které nelze doložit),
výdaje, které nebyly uvedeny v rozpočtu žádosti

V rámci opatřeni č. 3 k nim patří zejména:
• hotovostní úhrady za materiál a služby v částce převyšující 10 tis. Kč.
• daňové poradenství,
• pokuty', penále, výdaje na správní poplatky a řízení, poplatky za poskytnuté půjčky a úvěry,
• silniční daň,
• náhrada za dočasnou pracovní neschopnost,
• náhrada za dovolenou,
• výdaje, které nesouvisí s účely uvedenými ve „Smlouvě o partnerství'' uzavřené mezi
destinačni společnosti a JCCR a činnostmi vyplývajícími z Manuálu turistické oblasti.
• výdaje, které nejsou doloženy účetními doklady.
V rámci opatřeni č. 4, 5 k nim patří zejména:
• výstavba nových, rozšířeni či rekonstrukce stávajících ubytovacích a stravovacích zařízeni
vyjma úprav pro hendikepované.
• bankovní transakce žadatele např platby leasingů, úvěrů, úroků z úvěrů, dlužného úroku,
ztráty ze směnných kurzů, pokut a sankcí atd .
• nákup budov, pozemků,
• úhradu přípravné a projektové dokumentace, inženýrských činnosti a poplatků.
Výdaje charakteru neplacených charitativních prací soukromé či neziskové organizace, výdaje vzniklé
svépomocí či vlastni práce nelze uplatnit ani jako vlastní podíl na projektu
Použití peněžních prostředků poskytnutých dotací na jiný účel bude posuzováno jako
neoprávněné použití a tedy jako porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, v platném znění.
2.5

H arm onogram p říp rav y a realizace dotačního program u na rok 2019

Příprava, projednání, schváleni dokumentace pro žadatele
do 24. 1. 2019
Zveřejnění výzvy
od 25. 1. 2019
Termín pro podáváni žádostí
od 25. 2. 2019 do 8. 3. 2019 do 12:00
Konzultace na odděleni administrace dotačních programů JČk od 25 1. 2019
Hodnoceni a výběr projektů, rozhodnutí o přidělení dotace nejpozději do konce června 2019
Uzavřeni smluv o poskytnut
do 2 měsíců od schválení v ZK
Realizace vybraných projektů (uznatelnost nákladů)
pro opatření 1, 2, 4, 5
od 2. 1.2019 do 30. 9. 2019
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Závěrečné vyúčtování

Hodnocení a publikace výsledků dotačního programu

pro opatření 3
od 2. 1.2019 do 31. 12. 2019
pro opatřeni 1.2,4. 5
do 15. 10. 2019
pro opatření 3
do 15. 1. 2020
do 31. 5. 2020

(v případě změn v terminech zasedáni RK či 7.K hude harmonogram upraven)

Realizace projektu (splněni účelu projektu) v rámci opatřeni č 1, 2. 4. 5 musí skončit do 30 9 2019,
tzn předložené kopie faktur a ostatních účetních dokladů budou uznatelné pouze s datem \y staveni
a uskutečněním zdanitelného plnění do tohoto data
Realizace projektu (splnění účelu projektu) v rámci opatřeni č. 3 musí skončit do 31 12. 2019, tzn.
předložené kopie faktur a ostatních účetních dokladů budou uznatelné pouze s datem vystaveni
a uskutečněním zdanitelného plněni do tohoto data, přičemž uznatelnost nákladů začíná datem
2. 1.2019, tzn. datum vystavení a uskutečněni zdanitelného plněni musí být od tohoto data včetně

3. Předkládání projektových návrhů
Tato část Pravidel stanoví požadavky pro předkládáni žádostí a následné postupy
3.1

Žádost o dotaci

Žádosti o dotaci musí být předloženy na formuláři elektronické žádosti o podporu v programu
602XML Filler. Žádost odešle žadatel po jejím finál nim uloženi do Informačního systému
Jihočeského kraje Žádost o dotaci musi obsahovat komplexní údaje o projektu (název, umístěni, výše
dotace, cíl, zdůvodnění, činnosti, způsob realizace, harmonogram realizace, výsledky a dopady,
udržitelnost projektu), informace o žadateli a ostatní požadovanou dokumentaci
Žádost 602XML Filler včetně příloh bude k dispozici na internetových stránkách Jihočeského kraje
\v>vw.krai-iihoceskv.cz (kapitola Dotace, hondy lit. 0 ode dne 25. 1. 2019.
3.2

Způsob a místo doručení žádosti

Pro administraci a zároveň podáváni žádosti je využíván program Filler. proto se neužívají pro
podávání písemností datové schránky
Žadatel vyplňuje žádost o dotace prostřednictvím elektronické žádosti 602XML Filler, která bude
volně ke stažení na internetových stránkách www krai-iihoceskv.cz. Pokyny pro vyplnění žádosti
„Podrobný postup stažení, vyplnění a odesláni elektronické žádosti 602XML Filler“ jsou součástí
Souboru ke zpracováni žádostí o podporu 602XML Filler Elektronickou žádost žadatel odešle spolu
s přílohami, které jsou součástí elektronické žádosti do Informačního systému Jihočeského kraje (viz
Podrobný postup stažení, vyplněni a odeslání elektronické žádosti 602XML Filler). Vytištěnou žádost
s originálem podpisu žadatele nebo oprávněného zástupce (podepsaná i čestná prohlášení) a dalšími
přílohami viz Požadovaná dokumentace k žádosti ad) 3 4 Pravidel, které nejsou součástí vyplňované
elektronické žádosti, vloží žadatel do obálky formátu A4. nalepí na ní obálku pro doručení formátu
A4 s vytištěným dvanáctiinístným kódem (PID), a doručí pouze následujícími způsoby
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a) postou na adresu: Jihočeský kraj. Odbor evropských záležitosti, oddčleni administrace dotačních
programu Jčk, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
b) osobním doručením na adresu: Podatelna Jihočeský kraj. U Zimního stadionu 1952/2, 370 76
České Budějovice
Dvanácti místný kód (PID) na vytištěné obálce pro doručeni musí být shodný s dvanáctimistnvm
kódem (PID) vy generovaným k odesílané žádosti.
Žádosti zaslané jinými prostředky (např. faxem, e-mailem a přes Informační systém datových
schránek - ISDS) nebo doručené na jiné adresy budou odmítnuty
Povinné přílohy žádosti musí být řádné očíslované v pořadí uvedeném na seznamu příloh v Pravidlech
pro žadatele a doloženy spolu s podávanou žádosti
Dále má každá žádost vygenerován pčtimistný „Kód formuláře". Je umístěn v pravém horním
rohu titulní stránky formuláře žádosti a také na zápatí každé stránky formuláře. Kód na
vytištěné žádosti se musí na všech stránkách shodovat s kódem na elektronické žádosti.

POZOR! Žádosti, u kterých se budou tyto kódy lišit, budou vyřazeny!!!
Dodržujte tedy postup odesílání a tištění žádosti, který je uveden v příloze těchto pravidel
v brožurce „Podrobný postup stažení, vyplnění a odeslání elektronické žádosti".
V případě nejasností doporučujeme využít konzultačních hodin.
3.3

Termín podání

Příjem žádosti je v terminu od 25. 2. 2019 do 8. 3. 2019 - do 12:00 hodin Jakákoli žádost obdržená
no konečném terminu nebude přijata. Za přijetí písemné verze žádosti je považováno razítko
podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje (dále jen KÚ) s datem a časem doručeni, u elektronické
verze údaj v programu 602 XMLFiller. Tištěná žádost musí bvt doručena na podatelnu KČ do
uvedeného data a hodiny,
3.4

Požadovaná dokumentace k žádosti

Vedle vyplněné Žádosti o dotace 602XML Filler budou vyžadovány následující doklady
I

Úplný výpis z obchodního rejstříku (nevyžaduje se u měst a obci a u organizaci, jejichž
zřizovatelem je kraj, město nebo obec).

2. Podrobný a přehledný rozpočet (je součástí žádosti Filler, vyjma opatření č 3. kde bude podrobný
rozpočet dodán poté. co bude u jednotlivých žadatelů známa konkrétní Částka přidělené dotace na
základě provedeného hodnoceni, rozpočet bude vypracován dle závazného vzoru přílohy Č 6).
3. Čestné prohlášeni o zajištění spolufinancování a Čestné prohlášení o bezúhonnosti a DPH (je
součástí žádosti Filler).
4.

Kopie finančních výkazů žadatele za předcházející rok, tj rok 2018. ev. 2017 (nevyžaduje se
u měst a obcí a u organizací, jejichž zřizovatelem je kraj. město nebo obec)

5. Kopie dokladu o existenci bankovního účtu uvedeného v žádosti.
Pro opatření č. 5 ještě navíc:
6.

Podnikatelský záměr
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7. Kopie Dohody o partnerství s příslušnou destinační společností, která působí v turistické oblasti,
kde projekt bude realizován (nepovinná příloha, má vliv na bodové hodnocení projektu).
Uvedenou dokumentaci k žádosti si lze u neúspěšných projektů vyzvednout nejpozději do 6-ti
měsíců od podání žádosti o dotaci na oddělení administrace dotačních programu Jčk.

4. Hodnocení projektových návrhů
4.1

Pravidla, postup a procedury hodnocení

4.1.1

Vyhodnocování a výběr žádostí

Vyhodnocovací proces začíná doručením návrhů na uvedenou adresu a končí rozhodnutím
Zastupitelstva Jihočeského kraje udělit dotace vybraným žadatelům
Žádosti budou prozkoumány a vyhodnoceny Hodnotící komisí (dále jen IIK) s možnou pomocí
externích odborníků.
Všechny řádně došlé a zaevidované žádosti budou vyhodnocován) ve dvou fázích
•

Formální a prvotní věcná kontrola - ověření, zda je žádost úplná a v souladu
s požadovanými náležitostmi, zda projekt a žadatel vyhovují podmínkám daného programu
(podle kriterií v odst 2.1, 2.2), včetně rozpočtu.

•

Hodnocení finanční a technické kvality - podle kritérii, která jsou obsažena v předběžné
vyhodnocovací tabulce (viz následující strana), která je podkladem projednáni IIK

První fázi posouzení, týkající se úplnosti žádostí, vhodnosti žadatelů a projektů, včetně jejich
úplnosti a správnosti rozpočtů ve vztahu k indikátorům a limitům daným pravidly dotačního
programu provede oddělení administrace dotačních programů Jčk. a zodpovídá za m. Žádosti, které
vyhověly podmínkám první fáze hodnocení, budou v tištěných verzích předány věcně příslušnému
odboru.
Druhou fázi posouzení, která se týká zaměření cílů a aktivit v návaznosti na rozpočet projektu, vč
celkové kvality podávaných žádostí, provede věcné příslušný odbor, který je za tuto část
zodpovědný, a výsledek předloží v rámci spolupráce oddělení administrace dotačních programů Jčk.
HK je poté předložen výstup z obou fází hodnotícího procesu HK provede konečný vý běr a sestaví
výsledný seznam projektů doporučených k udělení dotace ke schválení Zastupitelstvu Jihočeského
kraje. K odbornému hodnocení projektových návrhů může HK využít odborníků.
Ve výjimečných případech může být hlasování HK provedeno formou „per rollam"
Veškeré subjekty zapojené do jednotlivých fází hodnotícího procesu dbají o to, aby hodnocení bylo
nestranné a byla dodržena povinnost mlčenlivosti

4.1.2

Složení Hodnotící komise

HK tvoří zástupci samosprávy a zaměstnanci KÚ. Je složena z těchto členů:
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•

4 zástupci krajské samosprávy.

•

2 zástupci Odboru kancelář hejtmanky (který je „garantem11či tvůrcem dotačního programu),

•

2 zástupci Odboru evropských záležitosti,

•

1 zástupce Jihočeské centrály cestovního ruchu (který je zodpovědný za realizaci Koncepce
rozvoje cestovního ruchu Jihočeského kraje na roky 2015-2020)

HK volí ze svého středu předsedu a má k dispozici zapisovatele. Jednotlivé členy HK jmenuje Rada
Jihočeského kraje
4.2 Kritéria pro hodnocení
Počet kritérií a bodové hodnocení lze upravit dle zaměření dotačního programu.
Kritéria pro hodnocení opatření č. 1, 2, 4
Maximální
počet bodu

Kritérium hodnocení
1. Význam projektu pro rozvoj CR v Jihočeském kraji

20

2. Účel projektu přispívá k naplnění cílů dotačního programu a jeho
jednotlivých opatření

20

3. Rozpočet projektu je jasný a zároveň podrobně rozepsaný.
Navrhované výdaje jsou strukturované do kategorií a je patrné,
které náklady jsou uznatelné a které neuznatelné, zároveň jsou
nezbytné pro dosažení cíle

10

4

Hospodárnost posuzuje se nákladovost jednotlivých aktivit, na
které je požadována dotace, zda projekt není předražený

5. Projekt přispívá k eliminaci sezónnosti
6

Kontinuita projektu
charakteru

Přidělený
počet bodu

.0
20

projekt jednorázového nebo dlouhodobého

20
100

Celkový maximální počet bodů
Komentář a doporučení:

Kritéria pro hodnocení opatření č. 3'*
Maximální
počet bodu

Kritérium hodnocení
1. Hodnota potenciálu na km2 výměry území TO

3

2

3

Certifikovaná IC na km2 výměry území TO

3. Využití ubytovacích kapacit v TO

3

4. Přírůstek poplatků za lázeňský' nebo rekreační pobyt

3

5. Produkty CR

3

6. Územní princip

3

7. Otevřenost

3
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Přidělený
počet bodu

8

Aktivizace

3

Celkový maximální počet bodů

24

Komentář a doporučení:
"'dále viz Manuál TO včetně jeho dodatku

Kritéria pro hodnocení opatření č. 5
Maximální
počet bodu

Kritérium hodnocení
1

Hospodárnost - posuzuje se nákladovost jednotlivých aktivit, na
které je požadována dotace, zda projekt není předražený

10

2.

Smysluplnost - projekt přispívá k naplnění cílů grantového
programu

20

3. Srozumitelnost
podnikatelský záměr je jasný a zároveň
podrobný, navrhované výdaje v rozpočtu jsou strukturované a
nezbytné pro dosažení cíle

10

4. Cenová dostupnost - posouzení ceny podpořené služby/aktivity

10

5. Komplexnost - projekt je v souladu se strategií destinačního
managementu a žadatel doložil nepovinnou přílohu - Dohodu o
partnerství s příslušnou destinační společností, která působí v
turistické oblasti, kde projekt bude realizován

30

6

po aktivitách uvedených v projektu existuje poptávka

15

7. Udržitelnost - po vyčerpání dotační podpory se daný
podnikatelský záměr udrží v plném rozsahu nebo i jen v omezené
míře, a sice déle než jeden rok

20

Potřebnost

8.

Inovativnost - projekt obsahuje prvky, které jsou neotřelé,
nápadité, v daném místě neobvyklé

Celkový maximální počet bodu

Přidělený
počet bodů

15
130

Komentář a doporučení:

4.3

Rozhodování o přidělení dotace

Žadatelé budou následně informováni o rozhodnuti Zastupitelstva Jihočeského kraje ve věci
přidčlení/nepfidělení dotace na příslušných internetových stránkách kraje v přehledových tabulkách
včetně zdůvodnění neschválení žádosti
Důvody, vedoucí k rozhodnutí o případném odmítnutí žádosti a neuděleni dotace, budou následující
• žádost byla obdržena až po datu uzávěrky,
• žádost je neúplná nebo jinak neodpovídá stanoveným administrativním podmínkám,
• projekt není připraven k realizaci,
• žadatel není oprávněn žádat o dotaci podle podmínek programu.
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•
•
•
•
•
•
•
•

projekt je nevhodný (např. navrhované činnosti nejsou kryty programem, návrh přesahuje
maximální povolené trvání, požadovaný příspěvek je vyšší nebo nižší než povolený1atd.),
význam projektového návrhu, případně jeho technická kvalita byla shledána nižší než
u vybraných návrhů,
písemná žádost nebo čestné prohlášení nejsou žadatelem podepsány,
písemná a elektronická verze žádosti nemá shodný dvanácti místný kód (PID),
písemná a elektronická verze žádosti nemá shodný pětimístný Kód formuláře,
kvalita rozpočtuje považována za nedostatečnou,
žadatel uvedl nepravdivé informace.
v písemné verzi žádosti chybí požadovaná příloha.

Rozhodnuti Zastupitelstva Jihočeského kraje ohledně odmítnutí žádosti nebo neuděleni dotace je
konečné Na přidělení dotace není právní nárok.
Zaměstnanci KU nejsou oprávněni poskytovat informace o skutečnostech, o kterých rozhoduje
Zastupitelstvo či Rada Jihočeského kraje před jejich přijetím příslušným orgánem, a to ani tehdy,
jestliže se na přípravě materiálu projednání Zastupitelstva či Rady Jihočeského kraje podílejí.

5. Realizace projektů
5.1

Dotační smlouva

Po rozhodnutí Zastupitelstva Jihočeského kraje o udělení dotace bude příjemci zaslán návrh smlouvy „Smlouvy o poskytnutí dotace4*, jejíž vzor byl schválen unesením Zastupitelstva Jihočeského kraje
č 378/2018/ZK-18 ze dne 13 12. 2018 Tato smlouva zvláště stanovuje dále uvedená práva
a povinnosti.

Konečná výše dotace
Zastupitelstvem Jihočeského kraje schválená výše dotace bude stanovena ve smlouvě. Tato částka
bude poskytnuta žadateli dle stanovených podmínek čerpáni ve smlouvě o poskytnutí.

Nesplněni cílů
Jestliže příjemce neuskuteční projekt tak, jak se zavázal a jak bylo dohodnuto ve smlouvě, vyhrazuje
si Jčk právo přerušit platby, resp. odstoupit od smlouvy. Dotace Jčk může být snížena, resp Jčk může
požadovat úplné nebo částečné vrácení částek již zaplacených formou záloh, pokud příjemce neplní
podmínky smlouvy.

Dodatky ke smlouvě
Dojde-li v průběhu realizace projektu ke skutečnostem, které vedou ke změnám smlouvy, budou tyto
stanoveny formou písemných číslovaných dodatků k původní smlouvě Jedná se zejména o změny
týkající se účelu dotace, výši dotace, prodloužení termínu realizace projektu Změny musí být
na základě písemné žádosti příjemce znovu schváleny Zastupitelstvem Jihočeského kraje a je nutno je
oznámit formou písemné žádosti oddělení administrace dotačních programu Jčk neinozdéji 2
měsíce před datem ukončením realizace projektu uvedeným ve smlouvě. Změny týkající se
osobních údajů příjemce dotace (např. název příjemce, bankovní účet) též schvaluje Zastupitelstvo
1 Krom ě projektů, u kterých hodnotící kom ise doporučí přidělení jin é částky, než stanovuje limit
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Jihočeského kraje a je nutno je oznámit poskytovateli neprodlené no zjištěni změny. Ostatní
změny či jiná upřesnění stačí písemně sdělit oddělení administrace dotačních programů Jčk a to před
okamžikem vzniku změny

Změny v rámci rozpočtu
Rozpočtové položky se mohou proti původnímu schválenému rozpočtu změnit za předpokladu, že
uvedená změna nebude mit vliv na základní účel projektu a jeho očekávané výsledky V rámci
rozpočtu je možné navýšit v rámci kapitoly pouze jednu položku a to o max 15 % z původní
rozpočtové výše dané položky Položkou se v tomto případě rozumí řádek v „Podrobném
rozpočtu projektu" v Žádosti o dotaci. Tuto změnu je nutno předem oznámit oddělení administrace
dotačních programů Jčk.
5.2

Platební podmínky

Příjemci je poskytnuta platba předem (záloha). S ohledem na délku trvání projektů bude příjemcům
dotace poskytnuta zálohová platba nej později do 3 měsíců od schváleni udělení dotace
Zastupitelstvem Jihočeského kraje Výše zálohových plateb může Činit max. 70 % z celkové částky
dotace a bude stanovena na základě schváleného rozpočtu projektu
Konečné vyúčtování bude vypořádáno na základě Závěrečné zprávy předložené příjemcem a jejího
schválení Jihočeským krajem. Poskytnutí konečné platby ve výši 30 % z celkové částky bude příjemci
dotace převedeno po ukončení projektu a prokázání a vyúčtování výdajů spojených s jeho realizaci
V případě, že přidělená dotace bude nižší než 30 000 Kč, bude zálohová platba poskytnuta
jednorázově ve výši 100 % celkové částky dotace po podepsání smlouvy.
5.3

Podávání zpráv, vyúčtování projektu, kontrola

Příjemce musí zajistit a předat Jčk úplné informace o realizaci projektu Po ukončení projektu bude
předložena Závěrečná zpráva ve formátu, který je určen současně s konečným doložením vyúčtováni
projektu.
Vyúčtování bude provedeno formou Závěrečné zprávy na předepsaném formuláři (formulář Závěrečné
zprávy je dostupný na www.krai-iihoceskv.cz u příslušného dotačního programu). Závěrečnou zprávu
je nutné doručit v tištěné podobě (písemně, ne přes datové schránky) do 14 dnů od ukončení realizace
projektu, nejpozději však do 15. 10. 2019 (pro opatření 1, 2, 4, 5), do 15. 1. 2020 (pro opatření
3) a doručit na oddělení administrace dotačních programů Jčk.
V případě nedodržení termínu odevzdání vyúčtování a Závěrečné zprávy muže být příjemci
snížena dotace o částku znamenající 5 % z poskytnuté dotace; toto neplatí v případě, že
příjemce prokáže, že k nedodržení termínu došlo z reálných a objektivních důvodů.
V Závěrečné zprávě budou doloženy kopie řádných účetních dokladů vztahujících se k jednotlivým
položkám rozpočtu v rámci daného projektu, dále také výpisy z běžného účtu jako doklad o zaplacení
účetnich dokladů, příp výdajové pokladní doklady V případě lidských zdrojů je nutné doložit veškeré
smlouvy, příp dohody o provedeni práce vč. dokladů o výplatě mzdových výdajů U projektů, kde je
výstupem hmotný produkt, bude doloženo také jedno vyhotoveni tohoto produktu vzniklého v rámci
projektu, příp. fotodokumentace.
U všech infrastrukturních projektů musí být součástí Závěrečné zprávy kolaudační souhlas s užíváním
stavby, příp předávacím protokolem stavby či jiným dokladem prokazujícím ukončení stavby.
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Příjemce dotace je povinen dodržet procentuální podíl stanovený ve smlouvě o poskytnutí dotace
Pokud jsou celkové uznatelné výdaje na projekt nižší, než bylo stanoveno ve smlouvě o poskytnutí
dotace, výše dotace a vlastní spoluúčasti žadatele se mění přímou úměrou dle stanovených
procentuálních podílů (výše dotace i vlastni podíl žadatele jsou tedy nižší)
Jčk je oprávněn provádět kontroly před zahájením projektů, v průběhu realizace projektů i následné
kontroly projektů. Příjemce se zavazuje umožnit poskytovateli nebo jím pověřeným osobám provést
kdykoli (i v průběhu realizace) komplexní kontrolu postupu a výsledků realizace projektu včetně
použiti finančních prostředků a zpřístupnit na požádáni veškeré doklady související s realizací projektu
a s plněním smlouvy o poskytnutí dotace Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva
kontrolních a finančních orgánů státní správy' České republiky
Dokladováni jednotlivých nákladu (vvdaiu) viz ad 2. 3 l znatelné vvdaie.
5.4

l držitelnost projektů

V případě investiční akce příjemce dotace garantuje udržitelnost realizovaného projektu v období tří
let po dokončení jeho realizace
5.5

Veřejné zakázky

V případě, že v rámci projektu budou zadávány veřejné zakázky, je příjemce povinen postupovat
podle zákona č 134/2016 S b . o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Za
přípravu a organizaci výběrového řízení je plně odpovědný příjemce dotace
5.6

Publicita

Při realizaci projektuje příjemce dotace povinen dodržovat pravidla pro publicitu, která jsou obsažena
v Metodickém pokynu MP/97/KHEJ Příručka pro publicitu v rámci dotací Jihočeského kraje Pokyn je
uveden v příloze k pravidlům tohoto dotačního programu a popisuje náležitosti povinné a nepovinné
publicity.

6. Organizační zajištění programu
Veřejná finanční podpora (dotace) v rámci tohoto dotačního programu bude poskytována v souladu se
Směrnici Jihočeského kraje „Zásady Jihočeského kraie pro poskytování veřejné finanční
nodnorv" (SM/107/ZK) a obecně platnými právními předpis)
Realizaci dotačního programu zajišťuje Krajský úřad Jihočeského kraje
Odbor evropských
záležitostí, oddělení administrace dotačních programů Jčk ve spolupráci s Odborem kanceláře
hejtmanky, odděleni marketingu a cestovního ruchu.
Bližší informace o vyhlášeném dotačním programu podá
•

Jihočeský kraj Krajský úřad. Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace dotačních
programů Jčk, Jana Janků, tel.: 386 720 260, e-mail: janku2@kraj-jihocesky.cz

Odborné dotazy
•

Opatření č. I, 2, 4, 5 - Jihočeský kraj - Krajský úřad. Odbor kancelář hejtmanky, oddělení
marketingu a cestovního ruchu, Ing. Markéta Chromá, tel : 386 720 374, e-mail: chroma@krajjihocesky.cz

22

Opatření č. 3
Jihočeská centrála cestovního ruchu
328 906, e- mail: hanzalova@jccr.cz

Ing Andrea Hanzalová, tel

601

7. Přílohy pravidel pro žadatele
1 Elektronická žádost o podporu (jejíž součásti je Podrobný rozpočet projektu. Čestné prohlášeni
o zajištěném spolufinancováni, bezúhonnosti a DPH. Čestné prohlášeni - jeden podnik. Čestné
prohlášeni žadatele - právnické osoby ve smyslu § 10a odst 3 pism. f) zákona č 250/2000 Sb ,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) - 602XML Filler,
2 Vzor Závěrečné zprávy (vyplnit po ukončení projektu)
3 Podrobný postup stažení, vyplněni a odeslání elektronické žádosti 602XML
4. Vzor smlouvy o poskytnuti dotace
5. Metodický pokyn MP/97/KHEJ Příručka pro publicitu v rámci dotací Jihočeského kraje
6. Opatření č. 3 - Podrobný rozpočet (tabulka)
7. Opatření č. 5 Podnikatelský záměr
Tato Pravidla Dotačního programu byla schválena Radou Jihočeského kraje dne 24. 1, 2019

Mgr. Ivana Stráská v. r.
hejtmanka
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Vodička Jan
Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:
Přílohy:

Ing. Martina Fisher <fisher@mesto-blatna.cz>
středa 6. ledna 2021 13:12
Vodička Jan
Dodatečné povolení "PUMP BIKE PARK Blatná
SKM_C25821010613320.pdf

Dobrý den,
Na základě Vašeho tel. Hovoru s panem Koubkem Vám zasílám dodatečné povolení na stavbu „PUMP BIKE PARK
Blatná".
S pozdravem a přáním příjemného dne

Ing. Martina Fisher
Referent odboru výstavby a územního plánování
MěÚ Blatná
Tel. 383 416 151
fisher@mesto-blatna.cz
www.blatna.eu

From: stav@mesto-blatna.cz [mailto:stav@mesto-blatna.cz]
Sent: Wednesday, January 6, 2021 1:33 PM
To: fisher@mesto-blatna.cz
Subject: Message from KM_C258
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OVÚP/16316/2020/BL

Ing. Martina Fisher

i
Město Blatná
T.G. Masaryka 322
388 11 Blatná
V Blatné dne
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18.12.2020

Číslo jednací

MUBL 18594/2020

ROZHODNUTÍ
DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:
Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.
1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 129 odst. 2 a 3 a §111 až 114
stavebního zákona žádost o dodatečné povolení stavby, kterou dne 5.11.2020 podalo
Město Blatná, T.G. Masaryka 322,388 11 Blatná
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.

Vydává podle § 129 odst. 2 a 3 a § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
stavební

povolení

na stavbu:
" PUMP BIKE PARK Blatná "

(dále jen "stavba") na pozemku pare. č. 730/7 v katastrálním území Blatná, kterým stavbu dodatečně
povoluje.
Stavba obsahuje:
Terénní úpravy pozemku, kde byla provedena dráha pro sportovní kola. Dráha je vytvořena
prostřednictvím terénních vln, zatáček a rozdělena do více výkonnostních úrovni podle individuálních
schopnostíjezdců - Malý Pumptrack a Velký Pumptrack s rozjezdovou věži v nejvyšším bodě areálu.
Dráha je tvořena z hutněné hlinitopísčité zeminy a odrazových skoků.
Dále se na předmětném pozemku nachází zázemí - informační zařízení a dřevěný altán.
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Dotčený pozemek se nachází na západním okraji, na trase budoucí cyklostezky. Přístupové
komunikace do areálu mají charakter polní cesty.

Odůvodnění:
Stavební úřad při místním šetření dne 1.10.2020, spis.zn. OVÚP/13702/2020/BL, č.j. MUBL 14597
zjistil, že předmětná stavba byla provedena bez souhlasu nebo opatření stavebního úřadu. Dne 5.11.2020
podal stavebník žádost o dodatečné povolení stavby.
Stavební úřad opatřením ze dne 3.12.2020, č.j. MUBL 17703/2020 oznámil zahájení řízení o dodatečném
povolení stavby známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil
ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 17.12.2020.
Dne 17.12.2020 se konalo ústní jednání a ohledání na místě stavby. Jednání se účastnili Václav Koubek a
Martina Fisher za stavební úřad, stavebník město Blatná bylo omluveno. Na místě stavby bylo zjištěno, že
stavba je provedena dle projektové dokumentace předložené k žádosti o dodatečné povolení. Účastníci
neuplatnili žádné námitky ani připomínky. O výsledku jednání a místního šetření byl sepsán protokol.
Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 90 a §111
stavebního zákona, projednal ji s účastníky' řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním
nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými kjeho
provedení a zvláštními předpisy. Stavebník prokázal, že stavba není v rozporu s ustanoveními § 129
odst. 3 stavebního zákona a proto ji lze dodatečně povolit.
K záměru bylo vydáno závazné stanovisko Městského úřadu Blatná, odboru výstavby a územního
plánování, orgánu územního plánování, Č.j. MUBL 17610/2020 ze dne 2.12.2020 (závazné stanovisko dle
§ 96b stavebního zákona), které uvádí, že záměr je přípustný.
Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům n a využívání území dle vyhl. č. 501/2006 Sb., ve
znění pozdějších změn, a to zejména:
§ 23 odst. 2; z předložené dokumentace vyplývá, že stavba ani její část nepřesahuje na sousední
pozemek (pozemek jiného vlastníka) a umístěním stavby nebude znemožněna zástavba sousedního
pozemku (pozemku jiného vlastníka)
Stanoviska sdělili:
MěÚ Blatná, odboru výstavby a územního plánování - závazné stanovisko ze dne 2.12.2020, č.j.
MUBL 17610/2020
Krajská hygienická stanice JčK se sídlem v Českých Budějovicích - závazné stanovisko ze dne
30.11.2020, č.j. KHSJC 35239/2020/HOK.PI-PT-ST
MěÚ Blatná, odbor životního prostředí - závazné stanovisko ze dne 1.12.2020, č.j. MUBL
17355/2020
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavebník k žádosti dále doložil:
sdělení MěÚ Blatná, odbor životního prostředí ze dne 27.11.2020, č.j. MUBL 17295/20-161
- vyjádření ČEVAK ze dne 14.11.2020, č.j. 020070132907
vyjádření Technické služby města Blatná ze dne 16.11.2020, zn. RM/26 2020
vyjádření CETIN, a.s. k neexistenci SEK ve stavbou dotčeném území ze dne 14.11.2020,
č.j. 822221/20
vyjádření E.ON Servisní s.r.o. k neexistenci sítí (plyn) ze dne 14.11.2020, zn. M18391-26081131

Č.j. MUBL 18594/2020

str. 3

vyjádření E.ON Servisní s.r.o. k neexistenci sítí (elektrická síť) ze dne 14.11.2020, zn. M l 839126081131
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Vymezení okruhu účastníků řízení - dalších dotčených osob:
Stavební úřad při vymezování okruhu účastníků řízení vycházel z ustanovení § 85 a § 109 stavebního
zákona.
Podle ustanovení § 85 stavebního zákona je účastníkem řízení navrhovatel a dále osoby, jejichž vlastnická
nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich mohou být
rozhodnutím přímo dotčena.
Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že toto postavení přísluší
navrhovateli, kteiý je současně vlastníkem pozemku. Vlastnická ani jiná práva k dalším - vzdálenějším
pozemkům a stavbám na nich nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena Obec Blatná na jejíž území
má být požadovaný záměr uskutečněn je účastníkem územního řízení vždy (§ 85 odsí. 1 písm. b).
účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona - žadatel
Město Blatná, T.G. Masaryka č.p. 322, 388 11 Blatná
účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. b) stavebního zákona
Město Blatná, T.G. Masaiyka č.p. 322,388 11 Blatná
Podle ustanovení § 109 stavebního zákona je účastníkem řízení navrhovatel a dále osoby, jejichž
vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich
mohou být rozhodnutím přímo dotčena.
Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že toto postavení přísluší
navrhovateli, který je současně vlastníkem stavbou dotčeného pozemku. Vlastnická ani jiná práva
k dalším - vzdálenějším pozemkům a stavbám na nich nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena
účastníci řízeni podle § 1 09 písm. a) stavebního zákona - žadatel
Město Blatná, T.G. Masaryka č.p. 322, 388 11 Blatná
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje,
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje podáním u zdejšího
správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené
projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení
ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
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Stavba nesmí být užívána, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. Po nabytí právní moci stavební
úřad zastaví řízeni o nařízení odstranění stavby.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Město Blatná, T.G. Masaryka č.p. 322, 388 11 Blatná
dotčené správní úřady
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c
MěÚ Blatná, odbor životního prostředí, tř. T.G.Masaiyka č.p. 322, 388 11 Blatná

