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Kraj Vysočina 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran ve 

smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") 

 
ZZ02107-02.0079 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:                                Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:              70890749 
zastoupený:             MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen:    Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení:            Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
číslo účtu:             4050004999/6800 
variabilní symbol:                     9 

  
a 
 
Bc. Zdražil Roman 
adresa:  
datum narození / IČO:              
(dále jen Příjemce)  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace") na realizaci 
akce, v žádosti Příjemce ze dne 13.6.2017  registrované na Krajském úřadu Kraje Vysočina pod 
registračním číslem 156/2017 a číslem spisu OŽPZ 1840/2017 blíže specifikované v Příloze č. 1 této 
smlouvy (dále jen „akce"). 

ČI. 3 
Závaznost návrhu 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 20 kalendářních dnů od prokazatelného 
doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu 
uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy 
zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

ČI. 4  
Závazek Příjemce 

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude akci 
realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami této smlouvy. 

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně sdělí, že 
u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou 
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(udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     23000,00  Kč (slovy: dvacettřitisíce  korun 
českých). 
 

2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 
a) Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním 

podílem Příjemce. 
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky Příjemce. 

 

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v odst. 2, uhradí 
Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

5) Souběh dotace z několika dotačních titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh 
dotace s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 60 
kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat nejpozději k datu 

podání žádosti o poskytnutí dotace. 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dne 1.1. 2017. 

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících s 
realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné. Celkové 
náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví 
Příjemce nejpozději do dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1 této smlouvy. 

4) Neuznatelné náklady akce jsou: 
a) příslušenství a servis pořizované techniky, 
b) DPH (pouze pro plátce DPH s nárokem na odpočet). 

5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) motorová pila, 
b) křovinořez, 

Celkové náklady akce 28750 Kč 
Výše dotace v Kč     23000,00  Kč 
Výše dotace v % 80 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl Příjemce v % 20 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl Příjemce v Kč 5750 Kč 
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c) postřikovač. 

6) V případě, že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou č. 1 této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud dále 
dojde k vzájemnému rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně nebudou 
některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  
 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy, 
d) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 9 odst. 2 této smlouvy, archivovat 

následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- kopii žádosti o poskytnutí dotace, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, účtenky 
výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 

e) zajistit udržitelnost akce v souladu s ČI. 10 této smlouvy, 
f) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do 

doby uplynutí doby udržitelnosti dle ČI. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení příjemce s 
likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15 kalendářních dnů ode dne 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
 

Čl. 9 

Kontrola 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona 
 č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola"). 

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 
 a to do 31. 12. 2030. 

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této smlouvy. 

 

 
Čl. 10 

Udržitelnost akce 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy veškerým 
majetkem podpořeným v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zaměřením projektu, s péčí 
řádného hospodáře. Příjemce nesmí majetek pořízený z poskytnuté dotace po dobu tří let od nabytí 
platnosti této smlouvy převést na jinou osobu. 

 

 

 



ČI. 11 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 

ustanovení tohoto zákona. 

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami 

dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 

účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 

2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 

dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 1. Změnu 
identifikačních údajů Příjemce uvedených v ČI. 1 této smlouvy je oprávněn provést Příjemce 

jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. 

4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů. 

Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 

stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé 
strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy. 

6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro 

Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle 

jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

8) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Specifikace předmětu dotace. 

9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 25.7.2017 usnesením 
č. 1383/24/2017/RK. 

ČI. 12 
Závěrečná ujednání 

V . . . P -

Bc. Roman Zdražil 
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156/2017     Příloha č.1

Přemět dotace Požadovaná dotace v Kč Přiznaná dotace v Kč

Motorová pila, křovinořez, postřikovač 23 000,00 23 000,00


