Smlouva o poskytnutí dotace
sDo/oEzll1470117

reg. Č.55-02-003/17

uzavřenáve smyslu $ í59 a násl. zákona č.500/2004 Sb', správnÍ řád, ve zněnípozdějšíchpředpisŮ
a $ 10a odsť' 5 zákona č' 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech Územních rozpočtŮ' ve znění
pozdějších předpisit
l.

obecná ustanovení
Zastupite|stvo Jihočeského kraje rozhod|o svým usnesením č. 10212017lZK-4 ze dne 23' 3' 2017 pod|e
S 36 písm. c) zákona Č.12912000 Sb., o krajÍch, v sou|adu se zákonem č' 25012000 Sb', o rozpočtových
pravid|ech Územních rozpočtů,ve zněnÍpozdějŠíchpředpisů (dá|e jen ,,zákon o rozpočtových pravidIech
územníchrozpočtů..)a ve smys|u Zásad Jihočeského kraje pro poskytováníveřejné finančnípodpory a
Pravide| pro Žadate|e Dotačníhoprogramu Jihočeského krajeJižní Gechy Pohodové, 1'výzva V roce
2017 o poskytnutí dotace ve výši a za podmínek dá|e uvedených v této sm|ouvě.
il.

Poskytovate| a příjemce dotace
1' Poskytovate|em dotace podle této sm|ouvy je.
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 195212, 370 76 ČeskéBudějovice
|Čo 70890650
zastoupený: Mgr. Jiřím Zimo|ou, hejtmanem
č. ú' 19978307210300
dále jako,,poskytovatel,,

2. Příjemcem dotace pod|e této sm|ouvy je:

JihoČeský venkov, z.s., PiŠtín56' 373 46 PiŠtín
lČo 03674045
zastoupený: ing. Simonou Novákovou, předsedkyní
Č. Ú. 200073217112010

dále jako ,,příjemce''
il1.

Účel a charakter dotace, doba v nížmá být účeludosaŽeno
1. Úče|em dotace je poskytnutí peněŽnÍch prostředků na rea|izaci projektu S průvodcem Ven z města
kaňonem V|tavy k DívěímuKameni, dá|e jen ,,projekt... Na zák|adě poskytnuté dotace budou

provedeny pouze činnosti s definovanými výstupy d|e podrobného rozpočtu projektu uvedenóho
v Žádosti o dotaci.

Gelkové uznate|né výdaje projektu činí37 420,-Kč.

2. Rea|izace projektu bude dokončena nejpozději do 31. 10. 2017.Tento termÍn je rovněŽ termÍnem,
v němŽ musí být dosaŽeno ÚČe|u dotace.
3. Příjemce je povinen uŽÍtdotacijen k účeluuvedenému vodst. í tohoto Č|ánku. PeněŽní prostředky
dotace nesmíbýt pouŽity k jinému úče|ua mohou být pouŽity pouze za podmínek uvedených v Žádosti
v sou|adu s vhodnými a uznate|nými výdaji urČenými Pravid|y pro Žadate|e dotačníhoprogramu.

4. PeněŽní prostředky dotace nesmí příjemce poskytnout jiným právnickým nebo fyzickým osobám,
pokud nejde o Úhrady spojené s rea|izací projektu, na který by|y poskytnuty.

IV.

Výše dotace
Dotace bude poskytnuta maximá|ně ve výši 25 000,- Kě bezhotovostním převodem z Účtu poskytovate|e
č. 19978307210300 na Účet příjemce č' 200073217112010 uvedeném v Žádosti ze dne 11 . 1 . 2017
.

V.

Vyplacení dotace
1.

Vyp|acenídotace na Účet příjemce proběhne nás|edujícím způsobem:

Celková výŠedotace, tj. 25 000,- Kč, bude vyp|acena ex ante po podpisu sm|ouvy nejpozději do 3 měsíců
od schvá|ení poskytnutÍ dotace Zastupitelstvem Jihočeskéhokraje.

vl.
Podmínky uŽití dotace
1' o ce|ém projektu vede přÍjemce oddě|enou průkaznou účetníevidenci.Dá|e
tuto Účetníevidenci po dobu pěti |et po skončenířešeníprojektu.

se zavazuje uchovávat

2. PřÍjemce je povinen dodrŽet procentuá|ní podí| v|astních peněŽních prostředků narea|izaci projektu
ve výŠiminimá|ně 33,19 o/o z ce|kových uznate|ných výdajů projektu' který je stanoven d|e předpok|adu
na částku 12420,- Kě. Přizměně celkových očekávaných výdajů se procentnípodí| přepočítává'

3. Vpřípadě, Že v rámci akce/projektu/podporované činnosti budou zadávány veřejné zakázky,
je příjemce povinen postupovat pod|e zákona č. 13412016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějŠíchpředpisů. V přÍpadě, Že se jedná o zakázky ma|ého rozsahu, na které Se tento zákon
vztahuje pouze vobecných zásadách, je povinen příjemce u plnění přesahujících částku 100.000,- KČ
bez DPH, které jsou zvíce neŽ 50 % financované z dotace, provést výběr dodavate|e v jednoduchém
výběrovém řízení.Nabídky musí být vyŽádány nejméně u 3 dodavate|ů a jejich nabídky musí být učiněny
písemně (např. e-mai|em' faxem)' je nutno pořídit písemný záznam o výběru dodavate|e, |ze rovnéž
vyuŽít ceníky zveřejněné na internetu' Záznam z výběrového řízení včetně cenových nabÍdek nebo
průzkumůa korespondence musí být u|oŽeny u dokumentace k podporované činnosti a spo|u s ní
archivovány.

4. UstanovenÍ odst' 3

nep|atí, má-|i příjemce v|astní pravid|a pro zadávání veřejných zakázek,

v takovém přÍpadě postupuje pod|e nich. Na výzvu poskytovate|e je příjemce povinen tato pravid|a kraji
před|oŽit a do|oŽit dodrŽení podmínek stanovených zákonem o veřejných zakázkách a jeho pravidly.

vlt.
Vyúětování a vypořádání dotace

1. Po ukoncení reaIizace projektu před|oŽí příjemce poskytovate|i nejpozději do 14 dnů ode dne
ukončeníreaIizace projektu, nejpozději do 14. 11.2017 vyúčtování(ce|kové/průběŽné) realizace
projektu formou soupisu účetnÍchdok|adů souvisejÍcích s reaIizací projektu s uvedenÍm výŠečástky a
Účelu p|ateb u jednot|ivých dok|adů a do|oŽením fotokopií těchto dok|adů. Zároveň na předepsaném
formu|áři a d|e Pravide| pro Žadate|e k tomuto dotačnímuprogramu před|oŽí ZávěreČnou zprávu.

2. Pokud příjemce

nevyČerpá všechny prostředky dotace na stanovený ÚČe|, je povinen vrátit
poskytovateli nevyčerpanou částku nejpozdějido 2 měsícůpo uzavřenívyÚčtovánídotace pod|e č|. V||'

odst. 1 této smlouvy bezhotovostním převodem na úČetposkytovate|e, ze kterého by|a dotace
poskytnuta.

vlll.
Povinnosti příjemce při přeměně, insolvenci a likvidaci právnické osoby
1. Vpřípadě, Že je příjemce právnickou osobou vyjma obce

a má

dojÍt kjeho přeměně pod|e

přís|ušnéhozákona a přÍjemce má být zan|ka1ícíprávnickou osobou, má povinnost tuto skutečnost
oznámit s dostateČným předstihem poskytovate|i s Žádostí o udělení souh|asu s přechodem práv a

povinnostíz tohoto sm|uvního vztahu na právnÍho nástupce. Přitom musí respektovat, Že kaŽdá taková
skutečnost musí být projednána v tom orgánu poskytovate|e, který schvá|il poskytnutí dotace a sm|ouvu
o jeho poskytnutÍ'

2.

K Žádosti o udě|ení souhlasu pod|e odstavce 1 musí příjemce prokázat přísluŠnýmidokumenty,
že práva a povinnosti z tohoto smIuvního vztahu, včetně přÍpadné udrŽitelnosti, přejdou na právního
nástupce a právní nástupce se zavazuje tyto povinnosti p|nit (např' projekt fÚze). Poskytovatel je

oprávněn si vyŽádat dodatečnépodk|ady, pokud z dodaných podk|adů nebude tato skutečnostvyp|ývat'

3' V případě, Že

poskytovate| Žádosti vyhoví, spraví o tom bez zbytečnéhoodkladu příjemce po
projednání v přís|ušnémorgánu poskytovate|e 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, bezodk|adně o tom spraví příjemce po projednání
v přís|uŠnémorgánu poskytovate|e' Poskytovate| je oprávněn posoudit dosavadní nap|nění úče|u
sm|ouvy a rozhodne o vrácení poskytnuté dotace nebo jejÍ Části. V takovém případě má příjemce
povinnost vrátit doposud vyp|acenou dotaci nebo její část způsobem a Ve Ihůtě stanovené výzvou
poskytovatele.

5. Vpřípadě, Že je příjemce příspěvkovou organizacÍ jiného Územního samosprávného ce|ku, je
povinen při s|oučení,sp|ynutÍ Či rozdě|enÍ postupovat obdobně pod|e odstavce 1 (do|oŽení např. formou
usnesenízastupite|stva Územně samosprávného ce|ku). Poslednívěta odstavce 2 pIatí obdobně'

6. VpřÍpadě, Že přís|ušný soud rozhodI o,Úpadku příjemce nebo má být příjemce zruŠens

Iikvidací,

poskytovateIi. PoskytovateI je oprávněn posoudit
dosavadní nap|nění ÚČe|u smlouvy a rozhodne o vrácení poskytnuté dotace nebo její Části. V takovém
případě má příjemce povinnost vrátit doposud vyp|acenou dotaci nebo její Část způsobem a ve |hůtě
stanovené výzvou poskytovate|e. Zároveň je povinen bezodkladně oznámit inso|venčnímusprávci či
likvidátorovi příjemce, Že tento přija| dotaci z rozpočtu poskytovate|e a váŽe ho povinnost vyp|acenou
dotaci vrátit zpět do rozpoČtu poskytovate|e.

je povinen tuto skutečnost neprod|eně oznámit

lx.
Výpověd'smlouvy, sníŽení dotace a porušenírozpoětové kázné

1. Poskytovate| je oprávněn tuto sm|ouvu vypovědět z důvodůna straně příjemce, a to zejména
v přÍpadě, Že po uzavření této smlouvy nastane nebo vyjde najevo skuteČnost, která poskytovate|e
opravňuje dotaci nebo její část odejmout. Takovými skutečnostmijsou napřík|ad zjiŠtěnÍposkytovate|e,
Že údaje' které mu sděli| příjemce, a které mě|y v|iv na rozhodnutío poskytnutídotace, jsou nepravdivé
nebo příjemce nedodrŽe| procentuá|ní podí| vlastních finančníchprostředků.
2. Výpovědní |hůta je

10 dní a začínáběŽet dnem doruČenípísemné výpovědi příjemci.

3. V písemnévýpovědi poskytovate| uvede zjištěné skutečnosti, které jej prokazate|ně vedly k výpovědi
a vyzve příjemce k vrácení ce|é dotace nebo její Části, pokud jiŽ byly poskytnuty' Příjemce
je povinen vrátit tyto prostředky do 15 dnů od ukončenísm|ouvy na ÚČet poskytovate|e uvedený ve
sm|ouvy,

výpovědi. Pokud tyto prostředky jeŠtě nebyly převedeny na účetpříjemce, přestoŽe by|a uzavřena sm|ouva,
má poskytovate| právo je neposkytnout.

4. V přÍpadě poruŠenípovinností stanovených pro Čerpánídotace, zjištěných na zák|adě provedené

kontro|y, můŽe být příjemce vyzván k provedeníopatření k nápravě zjiŠtěnéhopochybenítehdy, jest|iŽe
poruši| méně závažnou podmínku, u které je stanovena moŽnost sníŽenéhoodvodu d|e odst. 5 tohoto
ustanovení. V rozsahu, v jakém příjemce provedI opatření k nápravě, p|atí' Že nedoŠ|ok poruŠení

rozooČtovékázně.

5. NiŽšíodvod za pochybení při čerpánÍdotace a nesp|nění podmínek veřejnoprávní sm|ouvy je
stanoven v těchto přÍpadech:

a) Za nedodrŽení termínůjednot|ivých administrativních Úkonů příjemce, jejichŽ povaha umoŽňuje

nápravu v náhradnÍ lhůtě aŽ do výše 5% dotace,
b) za nedo|oŽenÍ vŠechpoŽadovaných podk|adů k vyÚčtování aŽ do výše 5% dotace,
c) za nedodrŽení termínu odevzdání vyÚČtování a závěrečnézprávy aŽ do výŠe5o/o z dotace; toto
nep|atí' pokud příjemce prokáŽe, Že k nedodrŽenítermínu doŠ|oz reá|ných a objektivních důvodů,

d) za nedodrŽení případně nastavených kritériÍposkytnuté dotace

e)

k nap|něným kritériÍm,
za porušenízákona o veřejných zakázkách'.

-

poměrná Část celkové podpory

1. neprovedení výběrového řízení 1000Á výdqŮ této zakázky
2. diskriminace při výběrovém řÍzení 10 - 25% výda1Ů této zakázky
3. dě|ení předmětu zakázky 10 - 25o/o výdajů této zakázky
4. nezveřejněnÍ veřejné zakázky zákonem stanoveným způsobem 5% výdajů této zakázky

5.

(např'

nezveřejněnísm|ouvy na veřejnou zakázku ma|ého rozsahu, jejížcenapřesáhne 5oo ooo Kč bez
DPH atd.)
méně závaŽná porušení přizadávání veřejných zakázekaŽ do výŠe5% výdajů této zakázky (např.
nedodrŽení zákonem stanovených Ihůt atd.)

f) za

poruŠenípovinnosti uvedené v č|. V| odst. 3 a 4 sm|ouvy 100% výdajů zakázky.

Jednot|ivá poruŠenÍzákona o veřejných zakázkách se nesčítají,a|e krácení uznate|ných výdajů
se posuzuje pod|e nejzávaŽnějšÍho pochybenÍ ve stejné zakázce'

a 5 tohoto ustanovení, mťsŽe vyzvat
poskytovatel příjemce k vrácenÍ dotace nebo jejÍ Části, zjistÍ-|i, Že příjemce dotace poruŠiIpovinnost,
která souvisÍ s Úče|em, na který by|y peněŽní prostředky poskytnuty, nedodrŽe| Úče| dotace nebo

6. V případě, kdy není moŽné postupovat pod|e odst. 4

podmínku'zakteréby|adotaceposkytnuta, auníŽnenímoŽnévyzvatkprovedeníopatřeníknápravě

a není moŽné uloŽit sníŽený odvod (např. nedodání nebo nezdokumentování dosaŽení Úče|u dotace (v
tiŠtěnénebo e|ektronické podobě na CD) a kdy kva|ita výstupu neodpovídá Úče|u dotace' a je takio
posouzena a navrŽena oponentem projektu nebo při případné kontro|e určeným zaměstnancem
poskytovate|e; nedodrŽení termínu dokončení rea|izace projektu; nedodání ZávěreČné zprávy na
předepsaném formu|áři). Vrozsahu, vjakém vráti| příjemce dotaci nebo její část, platí, Že nedoŠ|o
k poruŠenírozpočtovékázně.

7

V případě, Že příjemce bude vyzván k vrácenÍ dotace nebo její poměrné části a svou povinnost
kjejímu vrácenÍ nesp|ní vjemu stanovené náhradnÍ lhůtě, bude povaŽována neČinnost příjemce
za poruŠenírozpočtovékázně ve formě zadrŽení dotace.

8. PoruŠeníjiných povinností přÍjemce neŽ těch' které jsou upraveny v odst. 5 tohoto ustanovení
a v přÍpadě, Že poruŠenípovinností nebude napraveno d|e odst. 4 a 6 smlouvy, bude povaŽováno
za poruŠenírozpočtovékázně s tÍm, Že bude poŽadován odvod ve výši neoprávněného pouŽitÍ dotace
a zároveň i úhrada pená|e za poruŠenírozpočtovékázně ve výŠi.1 promi|e denně ve vztahu
k u|oŽenému odvodu'

X.

UdÉitelnost projektu
Příjemce garantuje udrŽitelnost efektů u investičnÍch projektů po dobu tří |et po dokončeníjeho reaIizace.

xt.
DaIšípovinnosti př.ljemce
'1. PřÍjemce

se zavazuje, Že v případě rea|izace projektu prostřednictvím třetí osoby (zhotovite|e dí|a),
bude jím uzavřená sm|ouva o dí|o, dokumentace skutečného provedení projektu (díla), jakoŽ i jeho
následné vyÚčtování ze strany zhotovite|e, v sou|adu se skutečným stavem infrastruktury k okamŽiku
dokončenístavebních prací na projektu. Za okamŽik dokončenístavebních pracíje považován podpis
předávacího protoko|u dí|a mezi přÍjemcem dotace a zhotovite|em dí|a'

2. Příjemce se zavazuje, Že v přÍpadě rea|izace projektu prostřednictvÍm třetí osoby (zhotovite|e dí|a),
bude jakáko|i změna oproti uzavřené sm|ouvě o dÍ|o zachycena v pÍsemném dodatku k uzavřené
sm|ouvě. Tato povinnost p|atí i v případě, Že jde o změnu, která nemá v|iv na výši finančníhop|nění,
objemu uskutečněných pracíčiobjemnebo kvaIitu pouŽitého stavebního materiálu.
3. Uzavřená sm|ouva o dÍ|o mezÍ příjemcem dotace a zhotovite|em dÍ|a nesmí obsahovat ustanovení,
které by by|o v rozporu s touto sm|ouvou o poskytnutÍ dotace'

4. Nesp|něnÍ některé z výŠeuvedených povinnostÍ ze strany příjemce bude povaŽováno za porušení
této sm|ouvy, přiČemŽ poskytovate|je oprávněn postupovat dle č|. lX odst. 6,7 a 8 této sm|ouvy nebo
ukončit tuto sm|ouvu výpovědí ze strany poskytovate|e ve |hůtě a za podmínek d|e č|. lX odst. 2 této
smlouvy.

xil.
ostatní ujednání
1. Finančnípodpora poskytovaná z dotaČnÍhoprogramu nap|ňuje kritéria veřejné podpory' Poskytování
veřejné podpory se řídíSm|ouvou o fungování Evropské unie a přísluŠnýmiprávními akty Evropské
unie, zejména nařízením Komise (ES) č. 140712013 o pouŽití Č|ánků107 a 108 Smlouvy o fungování
Evropské unie na podporu de minimis (dá|e jen ,,nařízení o de minimis..) ze dne 18. 12' 2013,
publikovaného v Uředním věstnÍku Evropské unie pod čís|emL352zedne24' 12.2013 a zákonem č.
21512004, o úpravě některyich vztahů v ob|asti veřejné podpory, Ce|ková výŠetéto podpory udě|ená
jednomu subjektu v rozhodném tří|etém období nesmí přesáhnout Částku 200 000 EUR, kdy tímto
tří|etým obdobím se rozumí současnéÚčetní období a dvě předcházející úČetníobdobí. Příjemce, se
podpisem této Sm|ouvy zavazuje, Že nepřijme podporu na stejné způsobi|é výdaje z jiných národních či
evropských zdrojů. Datem poskytnutí podpory de minimis je datum podpisu sm|ouvy poskytovate|em.
Nepřekročení zákonného Iimitu by|o ověřeno poskytovate|em v Registru podpor de minimis a podpisem
sm|ouvy příjemce garantuje jeho nepřekročení.

2. Pokud dojde v průběhu p|atnosti této sm|ouvy na straně příjemce ke změně podmÍnek, za kterých
by|a dotace poskytnuta (včetně změny kontaktní osoby uvedené v Žádosti nebo síd|a přÍjemce),
je příjemce povinen oznámit toto písemně poskytovate|i neprod|eně po zjištěnízměny.

3. Příjemce se zavazuje zveřejnit ve v|astní reŽii nezbytně nutné informace o projektu, na který
prostředky obdrŽe| a zajistit informování veřejnosti o tom, že daný projekt by| rea|izován v rámci

dotačníhoprogramu JihoČeskéhokraje a informovat poskytovatele o uskutečněníprojektu např' formou
pozvánky nazahájení projektu u ku|turních akcí nebo nazahájení provozu u investičníchprojektů'
4. Poskytovatelje oprávněn provádět u příjemce kontro|u ÚČetnictví, příp. dalŠíchskuteČností,v rozsahu
potřebném k posouzení,zda je tato sm|ouva dodrŽována'

5. Příjemce se zavazuje umoŽnit poskytovate|i nebo jím pověřeným osobám provést kdyko|i (i v průběhu

realizace) kompIexnÍ kontroIu postupu a výsIedků reaIizace projektu, včetně pouŽití peněŽních
prostředků a zpřístupnit na poŽádání veŠkerédok|ady související s rea|izací projektu a s p|něním této
sm|ouvy-. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva kontro|ních a finančníchorgánů státní
správy Ceské repubIiky.
6. Výstup projektu ná|eŽí do vý|učnéhovlastnictví přÍjemce. V|astník je povinen strpět opatření přijatá
oprávněnými orgány pod|e zákonač.24012000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějŠíchpředpisů,
za stavu nebezpeČívyh|áŠenéhopod|e tohoto zákona'

7. Poskytovate| dává příjemci souh|as kuŽ|tí znaku a |ogotypu JihoČeskéhokraje na informačních
a propagaČníchmateriá|ech projektu v sou|adu se směrnicÍ Č. SM/40/RK - Zásady jednotného
vizuá|ního sty|u a pravidla pro uŽÍvánÍsymbolů a |ogotypu JihoČeského kraje, která je dostupná na
http://www. krai-j ihocesky. czl88/pravid

la

smern

ice zasady.

htm.

8. Výdaje projektu, na které je poskytována dotace, neby|y a nebudou po dobu vázanosti projektu na
Účel podpořeny zrozpočtových kapito| státního rozpočtu, státních fondů nebo z]iných fondů Evropské
unie.

xill.

Závéreě,ná ujednání
1. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech majícíchpovahu originá|u,
stran obdrŽí 1 výtisk.

2. Změny a

z

nichŽ kaŽdá ze sm|uvních

dop|ňky této smlouvy |ze provádět pouze formou písemných čís|ovanýchdodatků,
podepsaných oběma smIuvnÍmistranami. Upřesněníčizměny Údajů (zejména adresa, ČÍs|obankovnÍho

Účtu, kontaktní osoba) stačípísemně sdě|it poskytovateli dotace, pokud tento netrvá na uzavření

dodatku ke sm|ouvě.

3. V případech neřeŠených touto sm|ouvou či v případě nejasností se uŽijí ustanovení Pravidel pro

Žadate|e přís|uŠnéhodotačnÍho programu a obecně závazných předpisů a podpůrně rovněŽ směrnice
JihoČeskéhokraje č. sMl107lzK - Zásady Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finančnípodpory,
která je dostupná na http://vwwv.krai-jihoceskv.czl88/pravid|a smernice zasadv'htm.

4. Příjemce bere na vědomí, Že v případě zjiŠtěnízávaŽných nedostatků při rea|izaci projektu, vČetně
nedodrŽení termínu odevzdání vyÚčtování poskytnutých peněŽnÍch prostředků za up|ynu|ý ka|endářní
rok, je poskytovate| oprávněn vyloučit v nás|edujících 5 letech jeho Žádosti o poskytnutÍ účeIových
prostředků z prostředků poskytovate|e, přÍpadně při výběru Žádostí urČených k poskytnutÍ dotace k této
skutečnosti přih |édnout.
5. Na důkaz výs|ovného souh|asu s obsahem a vŠemiustanoveními této sm|ouvy a své pravé, svobodné
a vážnévůle, je tato smlouva po jejím přeČtenísm|uvními stranami v|astnoruČně podepsána.
6. Tato sm|ouva nabývá p|atnosti a úČinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smIuvnÍch stran.

V Českých Budějovicích dne:
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