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Zodpovídá: Příkazce operace: Ing. Ivana Šteklová 7. 06. 2018
Správce rozpočtu: Radka Paulíková / Uf! í- /-

UCcíCf‘ 1 t- ' 7/
Poznámka:
Subjekt (IČO: 00295205), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: douchova.i, datum ověření: 07.06.2018 09:19:00):

Dotace na financování potřeb jednotky SDH obce na udržení a rozvoj akceschopnosti JPO, ID dotace 
ZZ02434.0053.

Rozpočtová skladba:
Částka s DPH: 15000.00, Datum Od: , Datum do: , Perioda: jednorázově, ODPA: 005512, ORJ: 0000001500, ORG: 
0000000005122 POL: 5321 UZ:

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).



KUJIP01COVIG
č>:

? 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")

(ID ZZ02434.0053)

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050004999/6800
(dále jen “Kraj”)

ac\

Obec Obec Radešínská Svratka
se sídlem: Radešínská Svratka 134
zastoupena: Jiřím Zavřelem, starostou
IČO: 00295205
bankovní spojení: KB, a. s.
číslo účtu: 8223-751/0100
(dále jen „Příjemce")

ČI. 2
Předmět a účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční veřejné finanční podpory z rozpočtu 
Kraje (dále jen „dotace") příjemci na financování potřeb jeho jednotky sboru dobrovolných 
hasičů obce (dále jen „JPO") za účelem udržení a rozvoje její akceschopnosti (dále jen 
„projekt").

ČI. 3
Závaznost návrhu

1. Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 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 projekt 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 projektu, který byl zrealizován nebude nadále plnit podmínky dané touto
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smlouvou (udržitelnost, archivace, 
v záhlaví této smlouvy. povinnost umožnit kontrolu, •■) na účet uvedený

ČI. 5
Dotace

1. Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci v celkové vvši mnnn , ,
tisíc korun českých). KOVe vysi 15000 Kc (slovy: patnáct

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

ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uveden* 
v závěrečné zprávě, a to nejppzději do 60 kalendářních dnů ode dne jejího včasného 
a prokazatelného doručeni dle Cl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva 
nebude doručena v termínu dle předchozí věty nebo bude obsahovat neúplné či nejasné
informace potrebne k posouzení a příjemce je po vyzvání v přiměřené lhůtě nedoplní nárok 
na vyplacení dotace bez dalšího zaniká. ’

Cl. 7
Podmínky použití dotace

1.

2.

3.

4.

5.

Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejpozději do 16. 11. 2018.

Uznatelné náklady na realizaci projektu vznikají nejdříve dnem podpisu této smlouvy 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1 této 
smlouvy.

Neuznatelné náklady projektu:

a) daně, s výjimkou uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy,
b) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní pojištění 

Příjemce a jeho zaměstnanců,
c) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací projektu
d) úhrada úvěrů a půjček,
e) penále, pokuty,
f) náhrady škod a manka,
g) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace projektu,
h) náklady na právní spory,
i) náklady na publicitu.

Uznatelné náklady projektu jsou náklady na udržení a rozvoj akceschopnosti jednotkv 
SDH Příjemce.

V případě, že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou 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 
(výdaje) neuznatelné.
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ČI. 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje.
a) dotaci přijmout,
bt realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 
' fmančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
\ v£St účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 
’ Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a zajistit 

řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na projekt a celkových nákladů na 
projekt. Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést 
daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci 
splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby 
předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné 
formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy 
a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k projektu (na dokladech musí být 
jednoznačně uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce odpovídá za řádné vedení 
a viditelné označení prvotních účetních dokladů prokazujících celkové náklady 
projektu (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) uvedením „spolufinancováno 
z dotace Kraje Vysočina ID ZZ02434.0053“,

d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH") 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, 
u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě 
může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako 
náklad.

e) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými pokladními 
doklady,

f) doručit Kraji do 15.11. 2018 závěrečnou zprávu, která bude mj. obsahovat:
- stručný popis realizovaného Projektu,
. základní informace o Příjemci včetně bankovního spojení,

. finanční vyúčtování Projektu,
- kopie prvotních resp. účetních dokladů prokazujících výši celkových nákladů 

na Projekt a jejich úhradu,
- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových 

nákladů akce dle ČI. 8 písm, c), např. výpisy z účetních knih, ...
g) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy,

h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 9 odst. 2 této smlouvy 
archivovat následující podkladové materiály:

. tuto smlouvu,
originály dokladů, prokazujících celkové náklady projektu (faktury, výdajové
pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,
prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování projektu,

i) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy,
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ČI. 9 
Kontrola

1. Kraj je oprávněn provádět kontrolu plněni této ,zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřS flna,!cnl konlrolu smyslu 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějilcí, přeE/dá? Zmif "ékte,ých

2. Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realit ■,* ^ "kontrola")'
a to po dobu deseti let počítaných od 1, ledna roku násl^K U ' P° jeho dokončení, 
být splněna poslední z povinností stanovených ČI r1aaledujiciho po roce, v němž měla 
smlouvy. ycn u- 8 P'3™- a) - písm. f) a písm. i) této

3. Příjemce je povinen poskytnout součinnost nři < ,smlouvy. °St pn v^konu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této

ČI, 10 
Publicita

1. Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích ^ „ .že projekt byl podpořen Krajem. c ch prosíredku o projektu uvést fakt,

2. Na výstupech projektu typu publikaci, internetová ^ , -Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" v ek 01 J,ných nosičů uvede
který je ke stažení namm.kr~vvsocinarWn,^fHfldafickem Povedení a dle manuálu,

3. „Logotyp kraje Vysočina“ je ochrannou známkou ^ - -S, 441/2003 Sb„ o ochranných známkách a o změní*%rany zákona 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a n í Cl 6/2002 Sb. o soudech
o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů^^6^ d,?lších zákonů (zákon 
ve znění pozdějších předpisů. P p su’ (zakon ° ochranných známkách)

ČI. 11
Udržitelnost projektu

1. V případě, že majetek pořízený v rámci Droieím, h,,^ u ,majetek nebo dlouhodobý nehmotný majetekTe PnSLCharakterU dlouhodobý hmotný
tímto majetkem podpořeným v rámci Projektu dle těíhmz P°Ten nak'ádat s veškerým 
projektu po dobu 5 let ode dne nabytí platnost advsouladu se zaměřením
dotace s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento mS smíouvy 0 Poskytnutí 
věcnými právy třetích osob, včetně zástavního nr / íek ani Jeho část žádnými 
písemného souhlasu Kraje. Příjemce nesmí tento maietek Věd°mí a Předchozího 
po dobu^5 let od nabytí platnosti veřejnoprávní srn ouvt nřZ P°Skyínuíé d°tace 
stejnou dobu nesmi Příjemce tento majetek či iehnm P - { na J'inou osobu. Po
pronajmout či darovat bez vědomí a předchozího Dísemn£f°nZ^n0U Z dotace Pr°dat,

2. V případě, že majetek pořízený v rámci protek.hmotný majetek nebo dlouhodobý nehmotný majetek VdSnelnost senl0"* fouhodobý

ČI. 12
Ousledky porušení povinností Příjemce

1. V případě, že se Příjemce dopustí porušení - , -č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech Ve Smys,U zákona
ustanovení tohoto zákona. ch rozpočtu, bude postupováno dle

2. V případě že dotace ještě nebyla vvolacenarozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvid*^ ,da!fího zaniká' a to ke dni 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak ’ P°kUd nebyl° mezi smluvními
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ČI. 13
Závěrečná ujednání

T smlouva nabývá platností dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních1 stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 

smluv.
Omluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/20152 qb o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o’registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj.

Příiemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

. kt í osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou4 nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Bc. Pavel Dvořák, tel: 564 602 122, email:
dvorak.pavel@kr-vysocina.cz.

Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně5 (ováných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 1 
cll. 13 odst 4 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v ČI. 1 

r t smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen te °'mit Kraji Změnu ČI. 13 odst. 4 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně 
ozl?a že tut0 změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce uvedené ve 
ČI "2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření Projektu, není možné

povolit.

6. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídi příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.

7. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha 1 - Žádost o dotaci na udržení a rozvoj 
akceschopnosti JPO.

8. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím 
osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným 
účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.

9. 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.

10. 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.

11. O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne
15. 5. 2018 usnesením č. 0381/03/2018/ZK. J Y

Kraj Příjemce
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ŽÁDOST O DOTACI NA UDRŽENÍ A ROZVOJ AKCESCHOPNOSTI JPO

Základní informace o žadateli

Obec (žadatel) Radešínská Svratka

'Sídlo obce 
(adresa)

Radešínská Svratka č.p. 134
59233 Radešínská Svratka

1QT"- 00295205

S^SÍárflízášt«Pce žadatele 
(titul jméno,, příjmení, funkce)

jiří Zavřel, starosta obce

Bankovní spojem Komerční banka

Číslo účtu 8223-751/0100

Osoba odpovědná za projekt 
v rámci obecního uradu 
(jméno, příjmení, telefon a e~
rmill . . . _____

jiří Zavřel
605707879
zavreljiri@centrum.cz

informace o projektu

Název projektu
Akceschopnost jednotky SDH obce

bpcii^vý harmonogram projektu 
(začátek - ukončení)

Začátek: dnem podpisu smlouvy
Ukončení: 15.11. 2018

aTtíčSTnškteřpadatei chce 
dotaci použít

Vybavení jednotky chybějícími prostředky

X Odůvodnění žádosti Požární zásahové hadice.

X~Wěecfotace, kterou žadatel 
' aerpai v roce 2017 z dotačního 

programu „Zásady
Zastupitelstva Kraje Vysočina 
pro poskytování dotací obcím
Kraje Vysočina na _ .
akceschopnost jednotek pózami
nrhranv obcí v roce 2017..........

15000Kč

5, Požadovaná dotace 15000Kč



8. Seznam dokladů (uveďte 
seznam všech dokladů, 
které k žádosti přikládáte).

Kopie výpisu usnesení zastupitelstva obce o zvolení
starostou ze dne 6,11.2014
-údaje dle bodů b) a c) článku 7 „žádostí" jsou
irelevantní

... i jjV..4a^ateí právnickou osobou (POZOR: tento doklad dokládají i obce, jejich
K','J,fVilKrxé organizace a příspěvkové organizace kraje), předloží identifikaci:
^ zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení
3 i^nd již nebylo doloženo v rámci dokladů k právní subjektivitě žadatele; jedná se 

■v-T.řlMad © výpis usnesení zastupitelstva obce o zvolení starostou),
.... ^ s podílem v této právnické osobě (jedná se například o seznam členů 
° skolku, seznam akcionářů, seznam členů družstva, seznam členů svazku obcí atd.), 

nsote'j v nichž má přímý podíl, a výši tohoto podílu (jedná se o seznam 
~ právnických osob, v kterých má žadatel podíl, je členem apod.)

Wv: dcné náležitosti dle bodu b) a c) lze doložit jako prostý přehled potvrzený 
osobou oprávněnou jednat jménem žadatele. Pokaid jsou údaíe dle bodů b) a c) 
pro žadatele irelevantní, uvede žadatel rovněž toto skutečnost.

v umlnídnskó Svratce dne: 12. 3. 2018
■y-r-.. fly obec

RadaCnská Svratka 
5-52 22 kad® Svraika 134 
:C: 31293335 OlC Cmm?33 
tri. 06. k- 2d

i'B'zit l,o obce a podpis starosty obce


