
KUJIP01HLO72

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
uzavřená na základě dohody smluvních síran 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 zákoník11)

(ID 003018.0001)

Kraj Vysočina
se sídlem: 
zastoupený:
IČO:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „Kraj'1)

ČI. 1
Smluvní strany

Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje 
70890749
Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
4050004999/6800

Obec Šlapanov
se sídlem:
IČO:
zastoupen: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „Příjemce11)

Šlapanov 40, 582 51 Šlapanov 
00268348
Veronikou Vyšinskou, starostkou obce 
ČSOB, a. s.
104015848/0300

ČI. 2
Předmět smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové investiční veřejné finanční podpory z rozpočtu
Kraje (dále jen „dotace11) příjemci na projekt Cisternová automobilová stříkačka do vybavení
JPO, blíže specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této
smlouvy jako příloha č. 1 (dále jen „projekt11 nebo ,,CAS“).

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 nebo 
v tomto termínu Příjemce nepožádá o prodloužení termínu, 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 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu apod.) na účet uvedený v 
záhlaví této smlouvy.
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Či. 5 
Dotace

1. Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci ve výši 500 000 Kč (slovy: pět set tisíc korun 
českých).

2. Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální.

3. Číslo účelového znaku, pod kterým bude dotace vykázána, je 00151.

4. Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných 
celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských společenství, pokud to 
pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Výše poskytnutých dotací na projekt 
však nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na projekt.

5. 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.

ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nej později 
do 60 kalendářních dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení závěrečné 
zprávy dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude ani po 
případné výzvě předložena v souladu s ČI. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení 
dotace 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. 2020, nejpozději však do 30. 9. 2021. Pouze v tomto období 
mohou vznikat uznatelné náklady na realizaci projektu.

2. 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.

3. Neuznatelné náklady (výdaje) na projekt jsou:

a) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, daň z přidané hodnoty (platí pro plátce 
DPH, pokud má u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného 
projektu nárok na odpočet daně z přidané hodnoty - v plné nebo částečné výši), 
platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům,

b) alkohol a tabákové výrobky,
c) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
d) úhrada úvěrů a půjček,
e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
f) náklady na zajištění publicity projektu,
g) dotace a dary,
h) náklady na pohoštění,
i) mzdové náklady a ostatní osobní náklady, náklady na sociální a zdravotní pojištění 

Příjemce a jeho zaměstnanců,
j) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k sítí,

poštovné, balné, doprava, bankovní poplatky,..... ),
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4. Uznatelné náklady (výdaje) projektu: pořízení CAS uvedené v ČI, 2 této smlouvy.

ČI. 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) dotaci přijmout,
b) realizovat projekt při respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména efektivnosti 

a hospodárnosti,
c) vést 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 použití dotace uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina 
ID 003018.0001“,

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, nebo svými pokladními doklady,

f) doručit Kraji do 31. 12. 2021 zprávu, která bude obsahovat:
- stručný popis realizovaného projektu,
- finanční vyúčtování projektu,

kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů na projekt a jejich úhradě,
kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů na
projekt dle ČI. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod,

- doklady prokazující převzetí projektu od dodavatele,
- fotodokumentace CAS prokazující publicitu dle odst. 3) ČI. 10 této smlouvy,
- kopie technického průkazu CAS

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 akce,
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce,

i) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy,
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle ČI. 8 bodu f) 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.

k) zajistit udržitelnosi projektu v souladu s Či. 11 této smlouvy.
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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 změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů {dále jen „kontrola11).

2. Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jejím dokončení, 
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených ČI. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) - písm,
k) této smlouvy,

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

ČI. 10
Publicita

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

2. Příjemce je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
- na technickém zařízení uvedeném v čl. 2 této smlouvy a v místě realizace projektu 

umístit „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina1* v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita, prostor s umístěným 
sponzorským vzkazem, či konkrétní majetek podpořený v rámci projektu, musí být 
přístupný veřejnosti (např. u vstupu, u označení provozovny, ve vývěsce, u otevírací 
doby apod.). Alternativně je možné vylepit samolepku se „Sponzorským vzkazem 
Kraje Vysočina'*, kterou obdrží Příjemce od kontaktní osoby uvedené v článku 13 
odst. 3) této smlouvy. „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina11 musí být jednoznačně 
ztotožněn s realizovaným projektem (např. se uvede název realizovaného projektu),

- verbálně prezentovat Kraj v médiích a na případných tiskových konferencích 
pořádaných u příležitosti projektu,

- v případě, že je projekt prezentován na internetových stránkách Příjemce nebo 
stránkách souvisejících s konáním realizace projektu, umístí Příjemce „Sponzorský 
vzkaz Kraje Vysočina1* s aktivním odkazem na www.kr-vysocina.cz,

- v případě, že je projekt prezentován na sociálních sítích umístí zde Příjemce 
informaci o dotační podpoře kraje - například formou textu či sponzorského vzkazu 
Kraje Vysočina, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita nebo nasdíiení 
image spotu z YouTube kanálu Kraje Vysočina.

3. Publicita dle ČI. 10 odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu realizace projektu, a dále 
v době udržitelnosíi stanovené v Čl. 11.

4. „Logoíyp Kraje Vysočina1* je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 
441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon 
o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), 
ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje v souladu s touto 
smlouvou použít.

Čl. 11
Udržiteínost projektu

1. Příjemce je povinen nakládat po dobu pěti let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s 
veškerým majetkem podpořeným v rámci projektu dle této smlouvy v souladu se 
zaměřením projektu a s péčí řádného hospodáře. Příjemce nesmí majetek pořízený z 
poskytnuté dotace či jeho část podpořenou z dotace po dobu pěti let od nabytí platnosti
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této smlouvy prodat, pronajmout (s výjimkou pronájmu SDH s působností na území obce) 
zastavit či darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje.

Čl. 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 rozpočtu, 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.

Čl. 13
Závěrečná ujednání

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. Současně bere Příjemce na 
vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího 
podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

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-vysocina.cz.

4. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čí. 1 
této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen 
oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s 
tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu uvedené ve 
Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření projektu, není možné 
povolit.

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

6. 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 zavazuji, 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. Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

8. 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.

9. 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.

10. Nedílnou součástí této smlouvy je: Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace.
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11.0 poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
9. 2. 2021 2021 usnesením č. 0009/01/2021/ZK.
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ŽÁDOST O POSKYTNUTI DOTACE Z ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA
j TISK . 1

Název projektu

Identifikační údaje 
žadatele

Cisternová automobilová stříkačka do vybavení JPO

00268348

Přesný název: 0bec šiapanov

Práyrif forma, Právnická osoba - obec 

Ulice, cp,: Šiapanov 40

Obec a,bíapanov

58251

S i cl I o P O S $ y' a iSiac-anov

Název banky: ČS0B 3 S

Číslo účtu: 104015848/ 0300

Statutární zástupce 
žadatele

Žádost zpracoval

(Kontaktní osoba 
projektu)

Titul:

Jméno. Veronika

Pí,jmění" Vyšínská

Funkce starostka obce

Titul:

Jméno: Veronika

Prijmeni: vyšmska

E-mail: sta rosta@$la panov. cz

Telefon. 72s 102 525

Informace o projektu

Lokalizace projektu 
(Uvedše, v jaké obci - 
místní částí bude projekt 
realizován [včetně okresu)

Odůvodnění projektu 

Popis projektu

Cílové skupiny projektu

Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek / 
ukončení projektu

Obec Šiapanov

Zajištěn 1 udržení a rozvoj akceschopnosti JPO obce

Nákup cisternové automobilové stříkačky do vybavení JPO obce

jednotka JPO obce kategorie JPO

3.7,2020 / 30.4.2021



Rozpočet projektu Celkové náklady na projekt i f Ci 11 Q'5í í
{Částky uvédějte Požadovaná dotace ! 500.000v celých Kú} i

investice neinvesfíce

0 □
Schválená dotace od MSř \ 2.500.000
Spoluúčast žadatele i 4.511.950

Seznam povinných příloh;
Doloženi náležitosti dle zákona č. 250/2000 Sb,, o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtůs ve znéní pozdějsích předpisu (".■■■ m : : '■) .......... ............... .  .................

Rozhodnuti o poskytnutí dotace od MV (registrace akce)......

MV schválené technické podmínky pro pořizovanou techniku ÍDA, OAS)

171
,. GLi

Doklad o ustaven? statutárního orgánu (výpis ustavujícího zastupitelstva - doklad o voítoé 
starosty a pod., potvrzující statutární orgán, pokud již není uvedeno ve formuláři č. 1) ..

Ostatní přílohy...... ....... ..........  ................ ......... . ................................................

Počet příloh celkem.............................................. ...................................... ..........

Prohlášení žadatele, že zajistí' podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním 
vybraných údajů o projektu
Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním svého 
jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené dotace pro účely 
administrace čerpáni prostředky z Fondu Vysočiny,

Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a úplné.

Statutární zástupce

Jméno a příjmení: Veronika Výšin ská

Razítko a podpis statutárního zástupce: 
Tú

V ■Šíapanově Dne: 16. 11.2Q20

SKlOBEC
tel, §64 40?

.......................7:::.........

Poznámka pro žadatele:
Před podáním projektu si ověňa, zda:
- je formulář žádosti kompletně vyplněn (červené pole jsou povinně}
~ jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzeni žádosti

žádost je pod&psána statutární zástupcem,, jehož podpis jů nutný pro platnost právního jednáni



Kraj Vysočina
Kraj Vysočina, Žížkova 57. Jihlava. 58733

PRŮVODKA ELEKTRONICKÉHO PODÁNÍ KUJIXP1GGANR
ČJ: KUJI 113576/2020

Datum podání: 02.12.2020 15:46:34 ADRESÁT: Kraj Vysočina

Věc: ŽÁDOST CAS - Šlapanov Identifikátor et, podání: KUJI0C2DG1FA
Předmět: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ 

DOTACE Z ROZPOČTU KRAJE 
VYSOČ!NA„CAS

Poznámka: Datum doručení: 02.12.2020 15:46:34
Datum přijeti: 02.12.2020 15:55:44

Odesílatel: Obec Šlapanov, Šlapanov 40, 
58251 Šlapanov. 
obec@slapanov.cz

Stav ei.podání:
Datum zpracování:

Podáno
02.12.2020 15:56:32

E-mail odes.: Obec Šlapanov Zpracoval: Škrdlová Zuzana,
Refo_POD,VYP

Počet příloh: 6 Výsledek zpracování: podáni přijato

Seznam příloh: Žádost_Šlapanov_kraj__1.pdf; 1_ 
Formular_250_2000sbjen_obce 
.pdf; Změna_8Q0494711_1_Regi 
strace_akce_zména_Šlapanov. 
pdf; priloham828145846_1_Rozh 
odnut!_o_poskytnutí_dotace__Šla 
panov 1 .pdf; priloha 82814584
6 0 GŘ HZS267D5682 1 .pdf; 
Změna_800494711_2_TP_CAS_ 
Šiapanov_VYS__změna_J .pdf;
2 Usneseni 1 2018 Šlapanov. 
pdf

Podpis:
Ověření:
Datum ověření:

Ověřeno
OK
02.12.2020 15:56:32

Přiděleno: Sekretariát hejtmana Časové razítko: Neplatný podpis
Ověřeni čas. r.: Odvolání certifikátu - nejsou 

dostupné informace o odvolání 
certifikátu z doby platnosti 
certifikátu

Potvrzení: Odpovězeno
Datum a podpis zpracovatele: Sdělení o zpracování: Neodesláno - uživatel

KUJI 113576/2020


