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FONEr VYSOČINY

„Akceschopnost jednotek požární odíraný obcí 2019“

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

stran ve smyslu § 1746 očist. 2 zákona č, 89/2012 Sb.. občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisu (dále jen „občanský zákoníky

{ID FVQ2733.0128)

Kraj Vysočina 
se sídlem:
IČO:
zastoupený: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen “Kraj")

ČI. 1
Smluvní strany

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749
IVlUDr. Jířírn Běhounkem, hejtmanem kraje 
Sberbank CZ, a. s, Jihlava 
4050005211/6800

a

Obec Bu cl kov 
se sídlem: 
zastoupena:
IČO:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „Příjemce")

Budkov, Bud kov 82, 67542 
Mgr. Jiří Záškoda. starosta
00289167
Komerční banka, a.s. 
4522711/0100

r:í o

Účelem této smlouvy j
jen „dotace”) na realizes ' ; m1 1 I mi > • < ' iz speorř
v žádosti o poskytnutí aoiace, Kiera ivori nedílnou součást teto smlouvy jako Pn'_>l i c 
jen „projekt").

ČI. 3
Závaznost návrhu

1. Doba platností 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 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotací nevznikne.

ČI. 4
Závazek Příjemce

1. Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvo přijímá a zavazuje se, že bude 
projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními 
předpisy a podmínkami této smlouvy.
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Příjemce se zavazuje vrátit dotací do 15 kalendářních dnů. ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u projektu, který byl zrealizován nebude nadále plnit podmínky dané touto
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.

ČI, 5
Dotace

1. Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci v celkové výši 30000 Kč (slovy: třicet tisíc korun 
českých).

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

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

Příjemce.

3 Cm v, i1 a i : oy projektu i ,(>

1 '\P > O , lyce \ Kc o :'j i ,.

'CČCVCČirD Vzz________________ ______ _____ !_ _100 % (ý _ ii____ _u _____ vij o ( (
l Vlastni podíl Příjemce v %___ ________________ j_____ u_7t_z s_ Vm-lom. nnym up
i Vlastní podíl Příjemce v Kč____________________ (_______________________________ ujái' i

3, Výše dotace uvedená v Cl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v Cl. 5. odsí. 2, uhradí 
Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové 
náklady projektu nižší než výše dotace uvedená v či. 5 odst. 1 této smlouvy, výše dotace 
bude úměrně snížena.

4. Dotace je veřejnou finanční j: 
kontrole ve veřejné správě a c 
znění pozdějších předpisu, a v

5. Souběh dotace z několika pro. 
realizaci jednoho projektu ner 
dotačních titulů státního rozpol

ma č. 320/2001 Sb., o finanční 
J (zákon o finanční kontrole), ve 
.'Stanovení tohoto zákona.

dalších dotačních titulů kraje na 
z Fondu Vysočiny s dotacemi z 

■yl učuje.

Či. 6
Zpissob poskytnuti dotace

Dotace bude poskytnuta ,r h o;r/i ; n mam . . . > i Cmum- z mn jp., I .i
cio 90 kalendářních dně iC m '■ ■ , 1 i i - , . > o , no' or.
zprávy dle CL 8 písrn. í, mC ...icu. .. . p ir.=........ . .^. _|„i..... i___m. _ mm...m.
v terminu dle předchozí mi m . m _ r mms mi y i m , n- r, i ■ 1 Tor..i ; june , e 1 
posouzení a příjemce je m m. -m > j , m>m l nm on i n . n,. m., i > -n. J< m
bez dalšího zaniká.

ČI. 7
Podmínky použití dotace

1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejdříve ode dne 1. 1, 2019, nejpozdčjl však do 31. 10. 2019. Pouze v tomto období 
mohou vznikat uznatelné náklady na realizaci projektu.

2. Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladu 
souvisejících s realizaci projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny
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a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozdějí do dne uvedeného v Cl. í odst, 1 této 
smlouvy,

3. Neuznatelné náklady projektu:

a) daně, s výjimkou uvedenou v ČI. 8 písni, d) této smlouvy,
b) alkohol a tabákové výrobky,
c) úhrada úvěrů a půjček,
d) penále, pokuty,
e) náhrady škod a manka,
f) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace projektu,
g) náklady na právní spory,
h) náklady na publicitu,
i) dotace a dary.

4. Uznatelné náklady projektu jsou:

a) nákup materiálu,
b) ochranné pomůcky,
e) drobný hmotný dlouhodobý majetek,
d) ostatní nákupy jinde nezařazené,
e) nákup vody, paliv a energie,
f) opravy a udržování.

5. Vymezení neuznateiných a uznatelných nákladu vychází z definic jednotlivých položek 
druhového třídění rozpočtové skladby uvedených vo vyhlášce Ministerstva financi č. 
323/2002 Sb,, o rozpočtové skladbě;.

6. V případě, že dojde k rozporu mezi Cl. 7 odst. 3 a odst. 4 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použiji se přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 3 a odst. 4 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Cl. 7 odst. 3 a odst. 4 této smlouvy, případně
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
(výdaje) neuznatelné.

7. Vymezení neuznateiných a uznatelných nákladu dle Cl. 7 odst. 3) a odst. 4) léto smlouvy 
vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených 
ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb.. o rozpočtové skladbě.

Příjemce se zavazuje:

ČI. 8
Základní povinnosti Příjemce

a) dotací přijmout,

b) realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 
finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,

c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejrn. zákonem č. 583/1991 Sb.,
zajistit řádné

vytnut
>0“ iC|$!Cb pid .pít 11 C
dotací |

item, uf
le úóetn

o účetnictví, ve zněni 
a oddělené sk 
(např. analytic 
Pokud Příjemc 
evidenci podle
předpisu, rozčil v., um, ,...3. ,.,0, >
náležitostí účetního dokladu ve 
doklady byly správné, úplné,

dl- >vych

ijmu, ve z

účetnictví, 
vedené v

iú na projekt 
3 e rn a pod.), 
•est daňovou 
i pozdějších 

■ splňovaly 
aby předmětné 
písemné formězne, srozumuei

chronologicky a způsobem zaručujícím jejicn trvalost a aby uskutečněné příjmy a 
výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně ve vztahu k projektu (na dokladech 
musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce odpovídá za řádné
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vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů prokazujících celkové
náklady projektu (faktury, výdajové pokladní doklady, paragony, účtenky apod.) 
uvedením „spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV02733.0128“,

cl) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně,
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní
náklady touto smlouvou 
kalkulovány be; 
jejím plátcem. \ 
odpočet DPH n

definovány inkn o nn to Indů. 
jen „DPI

Včechnv ná dariv musí být 
srnce je 
uplatnit 

noty', ve
znění pozdějšít 
finanční krytí ta 
přenesení daňo 
hodnoty, ve zn

žít í na 
režimu 

přidané 
2019).

Úhradou DPH 
úřadu nebo na ;

ančního
áloh,

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

f) doručit Kraji finanční vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor je 
umístěn na www.kr-vysocina.cz/edotace nebo www.fondvysodny.cz, a to nejpozději
do 15. 11. 2019 Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být:

kopie účetních dokladů o výši celkových nákladu projektu a jejich úhradě,

g)
h)

kopie záznamu prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů 
projektu dle Cl. 8 písm, c), napiš výpisy z účetních knih, apod.

umožnit kontrolu v souladu s Cl. 9 této smlouvy,

po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Cl. 9 odst. 2 této smlouvy

- tuto smlouvu,
- originály dokladu, prokazujících celkové náklady projektu (faktury, výdajové 

pokladní doklady apod.), jejích úhradu a zaúčtování.
- prostou kopii závěrečné zprávy včetně všech příloh,

i) zajistit publicitu v souladu s Cl. 10 této smlouvy,

j) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Cl. 11 této smlouvy,

ČI. 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 zrněné některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), věznění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola").

2. Kraj je oprávněn provádět koumán > |>i oběhu i mh r - projektu i po jeho dokončení,
a to po dobu deseti let počítá ího po roce, v němž mela
být splněna poslední z povinr písm. f) a písm. h) - j) této
smlouvy.

3. Příjemce je povinen poskytnout součinnost pří výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 loto 
smlouvy.
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ČI. i O
Publicita

Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, 
že projekt byl podpořen Krajem.

ČI. 11
Udržítelnost projektu

Příjemce je povinen nakládat po dobu 5 let ode dne nabytí platností této smlouvy s veškerým 
majetkem podpořeným v rámci projektu die této smlouvy v souladu se zaměřením projektu, 
s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými věcnými právy 
třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje. 
Příjemce nesmí majetek podpořený z poskytnuté dotace po dobu 5 let od nabytí platnost! teto 
smlouvy převést na jinou osobu s výjimkou převodu tohoto majetku mezi příspěvkovou 
organizací a svým zřizovatelem. Po stejnou dobu nesmí Příjemce majetek či jeho část 
podpořenou z dotace prodat, pronajmout či darovat bez vědomí a předchozího písemného 
souhlasu Kraje.

ČI. 12
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 cíle 
ustanoveni 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.

Či, 13
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních síran 
a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

2. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost die § 5 odsí. 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. Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Ing. Bc, Pavel Dvořák, tel: 564 602 122, email:
dvorak .pavei@kr-vysocína. cz.

4. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 
dodatku na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI, 1 a Ci. 13 odst. 
3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Cl. 1 této smlouvy je 
oprávněn provést Příjemce jednostranné s tím, ze tuto změnu je povinen oznámit Kraji. 
Změnu Či. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s líni, že tuto 
změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce uvedené ve Cl. 2 této 
smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměřeni Projektu, není možné povolit.

5. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.

6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, me ;e s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obs i/onych v 
této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právmen předpisů, 
zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
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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,

7, Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé 
pro Příjemce. Každa ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.

8. 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.

9. Nedílnou součástí této smlouvy je: Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace.

10, O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vvsočina dne 
14, 5. 2019 usnesením č. 0162/03/2019/ZK.

(stránka 6 z 6)



Kraj Vysočina
Kraj Vysočina, čížkova 57, Jihlava, 5875

PRŮVODKA ELEKTRONICKÉHO PODÁNÍ
ČJ:

Datum podání: 29,03.2019 14:59:29 Kraj Vysočma

Věc: Žádost - Budkov podání: KUJI0C1X7Z5E
Žádost o poskytnutí dotace z
Fondu Vysočiny

Poznámka: Datum doručení: 29.03,2019 15:12:40
Datum přijetí: 29.03.2019 14:59:29

Odesílatel: Obec Budkov, Budkov 02/. Stav cl.podaní: Podáno
67542 Budkov, 
o b e c. b u d ko v @ iol.cz

Datum zpracovaní: 29.03.2019 15:25:23

E-mail ocíes,: Obec Budkov Zpracoval: Coufalová Andrea,
Refo_POD,VYP

Počet příloh: 3 V ý s I e d e k z p r; t c o v á n í: podání přijato

Seznam příloh: Žádost o poskytnutí dotace. Podpis: Ověřeno
PDF; Přilohn__č.1 .PDF;
Příloha č 2.PDF;

Ověření: OK

Přiloha_č.3.PDF Datum ověřen;. 29.03.2019 15:25:23

P m .Krm Sekretariát hejtmana Časové mžitko: (Ověřeno

Ověřeni čas. r.: OK

Potvrzeni. Od povoženo

Datum a podpis zpracovatele: Sdělení o zpracovaně Neodesláno - uživatel

KUJI 26339/2019
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