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Oprávněn/pověřen k podpisu: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 

Schváleno: RK Datum: 20.2.2018 Č.usnesení: 0285/06/2018/RK 

Dokument uložen u: Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu 

Počet vyhotovení: 2 

Adresát: Město Telč 

Smluvní částka: 1) 27000.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor regionálního rozvoje 

Podpis zajistit do: 11.4.2018 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis 

Zpracoval: ORR/Hrůza 9.4.2018 

Projednáno s: ORR/Fryšová 9.4.2018 

Právní kontrola: ORR/Marková 9.4.2018 í'/ /''' / 

Předkládá: ORR/Hrůza 9.4.2018 ~ ,iCa_ 
Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

ORR/Fryšová 9.4.2018 INT
I 

) 

Příkazce operace: ORR/Fryšová 9.4.2018 iÁy J 
Správce rozpočtu: OE/Tulis 10.4.2018 s,\/ 

Poznámka: 
Subjekt (IČO: 00286745), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákoha o 
DPH; (ověření provedl: hrůza, datum ověření: 09.04.2018 08:49:24): 

Příkazní smlouva - zajištění realizace POW 2018. 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 27000, Datum Od: , Datum do: , Perioda: jednorázově, ODPA: , ORJ: , ORG: POL: UZ: 000000090 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. ' 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 
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Příkazní smlouva 
uzavřená na základě ustanovení § 2430 a násl. zákona 6. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník") 

Kraj Vysočina 
se sídlem: 
zastoupený: 
k podpisu smlouvy pověřen: 
IČO: 
bankovní spojení: 
č.ú.: 
(dále jen „Kraj") 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
70890749 
Sberbank CZ, a.s. Jihlava 
4050005000/6800 

Město Telč 
se sídlem: 
zastoupené: 
IČO: 
bankovní spojení: 
č.ú.: 
(dále jen „město") 

Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč 
Mgr. Romanem Fabešem, starostou města 
00286745 
Česká spořitelna, a.s., Telč 
1466015399/0800 

li. 
Předmět a účel smlouvy 

Předmětem této smlouvy je obstarání záležitostí uvedených v příloze č. 1 ze strany města 
pro Kraj za účelem zajištění realizace Programu obnovy venkova Vysočiny (dále jen 
„POW"). 

Povinnosti smluvních stran 
1. Ke splnění účelu této smlouvy a v souladu s ustanovením § 14, odst. 4, písm. a) zákona 

č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, kraj 
zajistí: 
a) plnění úkolů vyplývající pro něj z „Metodického pokynu pro organizační zajištění a 

finanční kontroly projektů dotovaných v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny", 
který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen „metodický 
pokyn"), 

b) poskytování průběžné metodické pomoci městu. 
2. Ke splnění účelu této smlouvy a v souladu s ustanovením § 14, odst. 4, písm. a) zákona 

č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, město 
zajistí záležitosti dle metodického pokynu při realizaci POW u obcí spadající do jeho 
správního obvodu1. 

1 Vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních 
obvodů obcí s rozšířenou působností. 



III. 
Odměna 

1. Městu náleží za řádné a včasné plnění stanovených záležitostí odměna 600 Kč, a to 
za každou žádost podanou v písemné i elektronické formě (dále jen „odměna"). 
Odměna zahrnuje pokrytí veškerých nákladů, které městu v souvislosti s plněním 
účelu této smlouvy vzniknou. 

2. Odměna bude městu hrazena Krajem formou bezhotovostního převodu na účet 
města uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději ke dni 30. 8. 2018. 

IV. 
Informační povinnost, mlčenlivost 

1. Obě smluvní strany mají povinnost se vzájemně informovat o všech skutečnostech 
rozhodných pro plnění této smlouvy, a to bezprostředně potom, co taková skutečnost 
nastala nebo co se o ní smluvní strana dozvěděla. 

2. Obě smluvní strany mají povinnost zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, 
které se v souvislosti s touto smlouvou nebo s jejím plněním o druhé smluvní straně 
dozvěděly. Tyto informace nesmějí smluvní strany sdělovat třetím osobám bez 
souhlasu druhé smluvní strany. 

V. 
Platnost, účinnost a trvání smlouvy 

1. Tato smlouvaje uzavřena na dobu určitou, a to do 30. 4. 2019. 

2. Před uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, lze tuto smlouvu ukončit písemnou 
dohodou smluvních stran, výpovědí podle odst. 3 nebo odvoláním příkazu podle odst. 
4 tohoto článku. 

3. Město je oprávněno tuto smlouvu vypovědět v souladu s ustanovením § 2440 
občanského zákoníku. 

4. Kraj může příkaz odvolat v souladu s ustanovením § 2443 občanského zákoníku 
především v případě, že město opakovaně neplní povinnosti vyplývající pro něj z této 
smlouvy a metodického pokynu. 

5. Odvolání příkazu podle odst. 4 tohoto článku nabývá účinnosti dnem prokazatelného 
doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně. 

VI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí občanským 
zákoníkem. 

2. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 
obdrží po jednom. 

3. Město výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů. 



4. 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. 

5. Strany smlouvy prohlašují, že tato smlouva byla podepsána na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoliv v tísni a za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 

6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Metodický pokyn pro organizační 
zajištění a finanční kontroly projektů dotovaných v rámci Programu obnovy venkova 

7. Tato smlouva byla projednána na jednání Rady Kraje Vysočina dne 20. 2. 2018 a 
schválena usnesením č. 0285/06/2018/RK. 

8. Tato smlouva byla projednána na jednání Rady města č. 82 dne 7. 3. 2018 a 
schválena usnesením č. UR 1211-5/82/2018. 

9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 

Vysočiny. 

smluv. 

V Jihlavě dne 

za město Telč za Kraj Vysočina 
Mgr. Roman Fabeš 
starosta města 

Mgr. Pavel Pacal 
náměstek hejtmana 

K ycma | 
?!Skova 5?, 58? 33 Jihlava | 



Příloha č. 1 

Metodický pokyn 
pro organizační zajištění a finanční kontroly projektů dotovaných v rámci 

Programu obnovy venkova Vysočiny 

Rada Kraje Vysočina po projednání s obcemi s rozšířenou působností2 a v dohodě s nimi 
stanovuje následující formy spolupráce Kraje Vysočina (dále jen "kraj") a obcí s rozšířenou 
působností pro organizační zajištění a finanční kontroly projektů dotovaných v rámci 
Programu obnovy venkova Vysočiny (dále jen "POW"): 

Část A - Úkoly obce s rozšířenou působností 

1. Obec s rozšířenou působností ve svém správním obvodu3: 
a) zajišťuje sběr písemných žádostí o dotace v rámci POW; 
b) vkládá data z písemné žádosti o dotace do krajského evidenčního 

informačního systému Programu obnovy venkova Vysočiny (dále jen "KEVIS 
POW") a garantuje správnost vložených dat; 

c) vede pro jednotlivé projekty složky, do nichž ukládá písemné žádosti včetně 
povinných pokladů pro posouzení žádosti, dokumentaci závěrečného 
vyhodnocení zpracovanou příjemcem dotace a všechny další dokumenty 
související s realizací a finanční kontrolou akce. Všechny tyto dokumenty 
předá do 30. 4. 2019 Kraji. 

2. U projektů, které byly dotovány, shromažďuje obec s rozšířenou působností 
dokumentaci závěrečného vyhodnocení zpracovanou příjemcem dotace a zakládá ji 
do složky příslušného projektu (bod A 1. c). Přitom posuzuje úplnost a správnost 
předložených dokladů (plnění závazných ukazatelů a podmínek účastí rozpočtu kraje 
stanovených ve smlouvě o poskytnutí dotace). V případě, že daná dokumentace není 
úplná anebo vykazuje formální, případně zjevné věcné nedostatky, upozorní obec 
s rozšířenou působností na tyto skutečnosti příjemce dotace. 

3. Pokud obec s rozšířenou působností zjistí u příjemce dotace porušení obecně 
závazných předpisů, Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových 
dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci POW nebo podmínek smlouvy o poskytnutí 
dotace, případně jiné neoprávněné použití prostředků z dotace, předá zjištění kraji k 
dalšímu řízení. 

Část B - Úkoly kraje 

1. Kraj zajišťuje sběr elektronických žádostí o dotace v rámci POW a vkládá data 
z těchto žádosti o dotace do KEVIS POW a garantuje správnost vložených dat. 

2. Kraj vede přehled všech žádostí jednotlivých obcí v počítačové verzi KEVIS POW. 

3. Kraj finálně vyhodnotí administrativní soulad přijatých žádostí a zajistí jejich 
projednání v zastupitelstvu kraje. 

4. Kraj zpracovává smlouvy o poskytnutí dotace na financování projektů v rámci POW. 

Ustanovení § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních 

"hvodů obcí s rozšířenou působností 



5. Kraj specifikuje rozsah požadované dokumentace závěrečného vyhodnocení 
projektu, případně v příslušné smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje 
Vysočina upřesní specifikaci rozsahu požadované dokumentace závěrečného 
vyhodnocení projektu (bod A 2.). 

6. Kraj ověřuje správnost závěrečného vyhodnocení projektů u dotací poskytovaných 
z rozpočtu kraje4. 

7. Kraj vykonává veřejnosprávní kontrolu jednotlivých projektů na základě podnětů obcí 
s rozšířenou působností (bod A 2. a A 3.) a z vlastní iniciativy. 

8. Kraj přitom provede průběžnou a následnou veřejnosprávní kontrolu na místě 
nejméně u 5 % finančního objemu prostředků poskytnutých za jeden rozpočtový rok. 

9. Podle výsledků šetření zvolí Kraj, v souladu s obecně závaznými platnými předpisy 
další postup při nápravě zjištěných nedostatků. 

4 ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších 

předpisů 


