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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“) 
 

ZZ00905-10.0001 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Josef Bednář 
adresa:  
datum narození / IČO:             / 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:  

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 7.5.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 977/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1059/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

jakoubkova
Textový rámeček
RK-23-2015-64, př. 4počet stran: 520



 
 

Strana 2 (celkem 4) 
 

 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      9900,00  Kč (slovy: devěttisícdevětset  

korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
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4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Josef Bednář Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



977/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

5S BK B.b.1.H. 29.3.2015 0,2 1 100,000 9,00 9 900,00

Celkem 9 900,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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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“) 
 

ZZ00905-10.0002 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o.  
adresa: 595 01  Velká Bíteš, Masarykovo nám. 88 
datum narození / IČO:             /25594940 
zástupce: Ing. PAVEL GAIZURA, jednatel            
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 107-2188920237/0100   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 11.5.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 986/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1092/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     36840,00  Kč (slovy: 

třicetšesttisícosmsetčtyřicet  korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Ing. PAVEL GAIZURA Zdeněk Chlád 

jednatel radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



986/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

778192 Košíkov 1.1.2013-31.12.2022 609403 260 / 0 10C2 0    B.f.1.H. 31.3.2015 2,74 0,000 4 000,00 10 960,00

778192 Košíkov 1.1.2013-31.12.2022 609403 260 / 0 10A2 0    B.f.1.H. 31.3.2015 2,99 0,000 4 000,00 11 960,00

778192 Košíkov 1.1.2013-31.12.2022 609403 261 / 1 8D1a 0    B.f.1.H. 30.4.2015 1,01 0,000 4 000,00 4 040,00

778192 Košíkov 1.1.2013-31.12.2022 609403 261 / 1 8D2 0    B.f.1.H. 30.4.2015 2,47 0,000 4 000,00 9 880,00

Celkem 36 840,00

Počet technických

jednotek
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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“) 
 

ZZ00905-10.0003 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
KINSKÝ Žďár, a.s.  
adresa: 591 02  Žďár nad Sázavou,  Žďár nad Sázavou 2, Zámek 1/1 
datum narození / IČO:             /46901523 
zástupce: Ing. ROSTISLAV MIVALT, člen představenstva 
                Ing. MIROSLAV MATOUŠEK, člen představenstva 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 266943751/0100   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 15.5.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1012/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1192/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
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podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši    195300,00  Kč (slovy: 

jednostodevadesátpěttisíctřista  korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Ing. ROSTISLAV MIVALT Zdeněk Chlád 

člen představenstva radní kraje 

  

  

  

.................................................................  

Ing. MIROSLAV MATOUŠEK  

člen představenstva  

 



1012/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 2009-2018 515702 0 / 0 131E11 6K SM B.b.2.2. 27.3.2015 0,3 1 200,000 5,00 6 000,00

0 2009-2018 515702 0 / 0 131A16 6K SM B.b.2.2. 27.3.2015 0,4 1 600,000 5,00 8 000,00

0 2009-2018 515702 0 / 0 127A13b 6K SM B.b.2.2. 31.3.2015 0,3 1 200,000 5,00 6 000,00

0 2009-2018 515702 0 / 0 125A07 6P BK B.b.1.H. 31.3.2015 0,27 2 700,000 9,00 24 300,00

0 2009-2018 515702 0 / 0 145B13 6K SM B.b.2.2. 16.4.2015 0,2 800,000 5,00 4 000,00

0 2009-2018 515702 0 / 0 145B13 6K JD B.b.1.2. 16.4.2015 0,08 400,000 9,00 3 600,00

0 2009-2018 515702 0 / 0 151B10 6K SM B.b.2.2. 16.4.2015 0,1 400,000 5,00 2 000,00

0 2009-2018 515702 0 / 0 151C15 5K SM B.b.2.2. 29.4.2015 0,21 850,000 5,00 4 250,00

0 2009-2018 515702 0 / 0 157D07 6Q JD B.b.1.H. 16.4.2015 0,21 1 100,000 9,00 9 900,00

0 2009-2018 515702 0 / 0 159A04a 6I JD B.b.1.H. 28.4.2015 0,08 400,000 9,00 3 600,00

0 2009-2018 515702 0 / 0 159A07 6I JD B.b.1.H. 28.4.2015 0,08 400,000 9,00 3 600,00

0 2009-2018 515702 0 / 0 144C11 6I BK B.b.1.H. 28.4.2015 0,12 1 200,000 9,00 10 800,00

0 2009-2018 515702 0 / 0 144C12 6K BK B.b.1.2. 28.4.2015 0,4 4 000,000 9,00 36 000,00

0 2009-2018 515702 0 / 0 145A13 6K BK B.b.1.2. 29.4.2015 0,07 700,000 9,00 6 300,00

0 2009-2018 515702 0 / 0 148B16 5N SM B.b.2.2. 29.4.2015 0,16 650,000 5,00 3 250,00

0 2009-2018 515702 0 / 0 152C12 6P BK B.b.1.H. 29.4.2015 0,13 1 300,000 9,00 11 700,00

0 2009-2018 515702 0 / 0 152D14 5K SM B.b.2.2. 29.4.2015 0,04 200,000 5,00 1 000,00

0 2009-2018 515702 0 / 0 149C15 5K SM B.b.2.2. 29.4.2015 0,1 400,000 5,00 2 000,00

0 2009-2018 515702 0 / 0 134C15b 6K SM B.b.2.2. 29.4.2015 0,65 2 600,000 5,00 13 000,00

0 2009-2018 515702 0 / 0 132B14b 6K SM B.b.2.2. 28.4.2015 0,05 200,000 5,00 1 000,00

0 2009-2018 515702 0 / 0 130B15 6K SM B.b.2.2. 28.4.2015 0,05 200,000 5,00 1 000,00

0 2009-2018 515702 0 / 0 120C08 6K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,1 400,000 5,00 2 000,00

0 2009-2018 515702 0 / 0 120C11 6K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,1 400,000 5,00 2 000,00

0 2009-2018 515702 0 / 0 123A10b 6K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,4 1 600,000 5,00 8 000,00

0 2009-2018 515702 0 / 0 124C08 6K BK B.b.1.2. 30.4.2015 0,1 1 000,000 9,00 9 000,00

0 2009-2018 515702 0 / 0 126B12 6K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,2 800,000 5,00 4 000,00

0 2009-2018 515702 0 / 0 112C07 6P JD B.b.1.H. 30.4.2015 0,1 500,000 9,00 4 500,00

0 2009-2018 515702 0 / 0 106A10 6K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,06 250,000 5,00 1 250,00

0 2009-2018 515702 0 / 0 117B07a 6K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,16 650,000 5,00 3 250,00

Počet technických

jednotek
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1012/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

Počet technických

jednotek

Celkem 195 300,00
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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“) 
 

ZZ00905-10.0004 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Lesní družstvo obcí Ledeč nad Sázavou  
adresa: 584 01  Hněvkovice, č.p. 56 
datum narození / IČO:             /25251937 
zástupce: Obec Hulice, předseda představenstva, Bc. Pavel Holakovský, zmocněný 
zástupce 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: GE Money Bank, a.s. 
číslo účtu: 2401109-524/0600   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 19.5.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1021/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1210/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
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podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      3920,00  Kč (slovy: 

třitisícedevětsetdvacet  korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Bc. Pavel Holakovský Zdeněk Chlád 

předseda představenstva radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1021/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 2014-2023 516405 0 / 0 15Ca2 0    B.f.1.H. 27.2.2015 0,12 0,000 4 000,00 480,00

0 2014-2023 516405 0 / 0 14Ca2a 0    B.f.1.H. 27.2.2015 0,41 0,000 4 000,00 1 640,00

0 2014-2023 516405 0 / 0 18Ba3 0    B.f.1.H. 27.2.2015 0,45 0,000 4 000,00 1 800,00

Celkem 3 920,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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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“) 
 

ZZ00905-10.0005 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Lesní družstvo obcí Ledeč nad Sázavou  
adresa: 584 01  Hněvkovice, Hněvkovice 56 
datum narození / IČO:             /25251937 
zástupce: Obec Hulice, předseda představenstva, Bc. Pavel Holakovský, zmocněný 
zástupce 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: GE Money Bank, a.s. 
číslo účtu: 2401109-524/0600   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 19.5.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1022/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1211/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
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podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      4864,00  Kč (slovy: 

čtyřitisíceosmsetšedesátčtyři  korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Bc. Pavel Holakovský Zdeněk Chlád 

předseda představenstva radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1022/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 2014-2023 516405 0 / 0 14A3 0    B.f.2.H. 31.3.2015 1,52 0,000 3 200,00 4 864,00

Celkem 4 864,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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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“) 
 

ZZ00905-10.0006 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Lesní družstvo ve Štokách  
adresa: 582 53  Štoky č.p. 261 
datum narození / IČO:             /64829561 
zástupce: Městys Štoky, předseda představenstva, Ing. Pavel Královec, zmocněný zástupce  
                Obec Smrčná, člen představenstva, Josef Nechvátal, zmocněný zástupce 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 19-4657620237/0100   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 25.5.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1041/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1246/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
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podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši    102485,00  Kč (slovy: 

jednostodvatisícečtyřistaosmdesátpět  korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Ing. Pavel Královec Zdeněk Chlád 

předseda představenstva radní kraje 

  

  

  

.................................................................  

Josef Nechvátal  

člen představenstva  

 



1041/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 2015-2024 606603 0 / 0 202d1 5K SM B.d.2.2. 30.4.2015 0,2 0,000 16 000,00 3 200,00

0 2015-2024 606603 0 / 0 203d1 5K SM B.d.2.2. 30.4.2015 0,4 0,000 16 000,00 6 400,00

0 2015-2024 606603 0 / 0 615c1b 4K SM B.d.2.2. 30.4.2015 0,1 0,000 16 000,00 1 600,00

0 2015-2024 606603 0 / 0 302a1 4K SM B.d.2.2. 30.4.2015 0,33 0,000 16 000,00 5 280,00

0 2015-2024 606603 0 / 0 304b1b 4K SM B.d.2.2. 30.4.2015 0,05 0,000 16 000,00 800,00

0 2015-2024 606603 0 / 0 306b1b 4K SM B.d.2.2. 30.4.2015 0,3 0,000 16 000,00 4 800,00

0 2015-2024 606603 0 / 0 306d1 4K SM B.d.2.2. 30.4.2015 0,35 0,000 16 000,00 5 600,00

0 2015-2024 606603 0 / 0 306e1 4K SM B.d.2.2. 30.4.2015 0,5 0,000 16 000,00 8 000,00

0 2015-2024 606603 0 / 0 310e1 5Q SM B.d.2.2. 30.4.2015 0,11 0,000 16 000,00 1 760,00

0 2015-2024 606603 0 / 0 310g1 5K SM B.d.2.2. 30.4.2015 0,54 0,000 16 000,00 3 200,00

0 2015-2024 606603 0 / 0 503f1 5K SM B.d.2.2. 30.4.2015 0,35 0,000 16 000,00 5 600,00

0 2015-2024 606603 0 / 0 505n1 5K SM B.d.2.2. 30.4.2015 0,27 0,000 16 000,00 3 200,00

0 2015-2024 606603 0 / 0 506a1 5K SM B.d.2.2. 30.4.2015 0,25 0,000 16 000,00 4 000,00

0 2015-2024 606603 0 / 0 506b1 5K SM B.d.2.2. 30.4.2015 0,16 0,000 16 000,00 2 560,00

0 2015-2024 606603 0 / 0 303g1 4K BK B.d.1.2. 30.4.2015 0,09 0,000 26 500,00 2 385,00

0 2015-2024 606603 0 / 0 404a1 5K BK B.d.1.2. 30.4.2015 0,04 0,000 26 500,00 1 060,00

0 2015-2024 606603 0 / 0 611h1 4K BK B.d.1.2. 30.4.2015 0,16 0,000 26 500,00 4 240,00

0 2015-2024 606603 0 / 0 408b1c 5S BK B.d.1.H. 30.4.2015 0,17 0,000 20 000,00 3 400,00

0 2015-2024 606603 0 / 0 409c1 5B JD B.d.1.H. 30.4.2015 0,18 0,000 20 000,00 3 600,00

0 2015-2024 606603 0 / 0 403c1 5I BK B.d.1.H. 30.4.2015 0,08 0,000 20 000,00 1 600,00

0 2015-2024 606603 0 / 0 607d1a 4I BK B.d.1.H. 30.4.2015 0,35 0,000 20 000,00 7 000,00

0 2015-2024 606603 0 / 0 617e1 5I BK B.d.1.H. 30.4.2015 0,08 0,000 20 000,00 1 600,00

0 2015-2024 606603 0 / 0 623d1 5P BK B.d.1.H. 30.4.2015 0,05 0,000 20 000,00 1 000,00

0 2015-2024 606603 0 / 0 303a1 4S BK B.d.1.H. 30.4.2015 0,04 0,000 20 000,00 800,00

0 2015-2024 606603 0 / 0 303b1b 4S BK B.d.1.H. 30.4.2015 0,11 0,000 20 000,00 2 200,00

0 2015-2024 606603 0 / 0 405d1 5S JD B.d.1.H. 30.4.2015 0,3 0,000 20 000,00 6 000,00

0 2015-2024 606603 0 / 0 406g1 5S BK B.d.1.H. 30.4.2015 0,22 0,000 20 000,00 4 400,00

0 2015-2024 606603 0 / 0 509a1 5I BK B.d.1.H. 30.4.2015 0,08 0,000 20 000,00 1 600,00

0 2015-2024 606603 0 / 0 509d1 6P BK B.d.1.H. 30.4.2015 0,13 0,000 20 000,00 2 600,00

Počet technických

jednotek
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1041/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

Počet technických

jednotek

0 2015-2024 606603 0 / 0 518c1 6V BK B.d.1.H. 30.4.2015 0,15 0,000 20 000,00 3 000,00

Celkem 102 485,00

Stránka 2 z 2
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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“) 
 

ZZ00905-10.0007 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Ing. Lenka Michková 
adresa:  
datum narození / IČO:             / 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Fio banka, a.s. 
číslo účtu:  
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 26.5.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1058/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1271/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     60780,00  Kč (slovy: 

šedesáttisícsedmsetosmdesát  korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Ing. Lenka Michková Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1058/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

4K SM B.b.2.2. 15.5.2015 0,93 4 366,000 5,00 21 830,00

4K BK B.b.1.2. 15.5.2015 0,3 1 230,000 9,00 11 070,00

4B BK B.b.1.H. 15.5.2015 0,13 530,000 9,00 4 770,00

4K SM B.b.2.2. 15.5.2015 0,06 308,000 5,00 1 540,00

4K BK B.b.1.2. 15.5.2015 0,02 80,000 9,00 720,00

4K SM B.b.2.2. 15.5.2015 0,46 2 262,000 5,00 11 310,00

4K BK B.b.1.2. 15.5.2015 0,15 620,000 9,00 5 580,00

4B BK B.b.1.H. 15.5.2015 0,11 440,000 9,00 3 960,00

Celkem 60 780,00

Počet technických

jednotek
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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“) 
 

ZZ00905-10.0011 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Ladislav Prkna 
adresa:  
datum narození / IČO:              
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: GE Money Bank, a.s. 
číslo účtu:  
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 27.5.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1084/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1304/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      4400,00  Kč (slovy: čtyřitisícečtyřista  

korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Ladislav Prkna Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1084/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 5S BK B.d.1.H. 30.4.2015 0,22 0,000 20 000,00 4 400,00

Celkem 4 400,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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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“) 
 

ZZ00905-10.0014 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Vladimír Doležal 
adresa:  
datum narození / IČO:              
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Air Bank a.s. 
číslo účtu:  
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 1.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1139/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1433/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 



 
 

Strana 2 (celkem 4) 
 

 

finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     22400,00  Kč (slovy: 

dvacetdvatisícečtyřista  korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Vladimír Doležal Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1139/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 5K SM B.b.2.2. 10.5.2015 0,6 2 500,000 5,00 12 500,00

0 5K SM B.b.2.2. 10.5.2015 0,04 180,000 5,00 900,00

0 5K BK B.b.1.H. 10.5.2015 0,12 1 000,000 9,00 9 000,00

Celkem 22 400,00

Počet technických

jednotek
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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“) 
 

ZZ00905-10.0015 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Petromil Makovec 
adresa:  
datum narození / IČO                            
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:  
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 2.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1141/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1456/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     26400,00  Kč (slovy: 

dvacetšesttisícčtyřista  korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Petromil Makovec Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1141/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 5K SM B.b.2.2. 13.5.2015 0,03 125,000 5,00 625,00

0 5K SM B.b.2.2. 14.5.2015 0,11 475,000 5,00 2 375,00

0 5K BK B.b.1.2. 12.5.2015 0,32 2 600,000 9,00 23 400,00

Celkem 26 400,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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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“) 
 

ZZ00905-10.0016 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Marie Štekerová 
adresa:  
datum narození / IČO:             / 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:  
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 2.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1142/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1464/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      1500,00  Kč (slovy: jedentisícpětset  

korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  



 
 

Strana 4 (celkem 4) 
 

 

 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Marie Štekerová Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1142/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

5K SM B.b.2.2. 20.5.2015 0,06 300,000 5,00 1 500,00

Celkem 1 500,00

Počet technických

jednotek
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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“) 
 

ZZ00905-10.0017 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Miloslav Šteker 
adresa:  
datum narození / IČO:             / 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:  

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 2.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1143/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1465/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 
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2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      2500,00  Kč (slovy: dvatisícepětset  

korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
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4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Miloslav Šteker Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1143/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

5K SM B.b.2.2. 20.5.2015 0,1 500,000 5,00 2 500,00

Celkem 2 500,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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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“) 
 

ZZ00905-10.0019 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Miroslav Chuděj 
adresa:  
datum narození / IČO:             / 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:  
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 2.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1146/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1468/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      7500,00  Kč (slovy: sedmtisícpětset  

korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 



 
 

Strana 3 (celkem 4) 
 

 

předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Miroslav Chuděj Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1146/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

4K SM B.b.2.2. 20.4.2015 0,26 1 300,000 5,00 6 500,00

4K SM B.b.2.2. 20.4.2015 0,04 200,000 5,00 1 000,00

Celkem 7 500,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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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“) 
 

ZZ00905-10.0020 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Ing. Jaroslav Maroušek, CSc. 
adresa:  
datum narození / IČO:             / 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:  

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 2.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1147/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1469/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 
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2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     14400,00  Kč (slovy: 

čtrnácttisícečtyřista  korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
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4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Ing. Jaroslav Maroušek, CSc. Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1147/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

4S JD B.b.1.H. 3.5.2015 0,12 600,000 9,00 5 400,00

4S BK B.b.1.H. 8.5.2015 0,11 1 000,000 9,00 9 000,00

Celkem 14 400,00

Počet technických

jednotek
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Strana 1 (celkem 4) 
 

 
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“) 
 

ZZ00905-10.0021 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Josef Bohuněk 
adresa:  
datum narození / IČO:             / 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:  

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 3.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1149/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1491/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 
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2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      2700,00  Kč (slovy: dvatisícesedmset  

korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
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4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Josef Bohuněk Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1149/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

3S BK B.b.1.H. 12.4.2015 0,03 300,000 9,00 2 700,00

Celkem 2 700,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1



Strana 1 (celkem 4) 
 

 
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“) 
 

ZZ00905-10.0022 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Ing. Josef Fárka 
adresa:  
datum narození / IČO:             / 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:  
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 3.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1150/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1492/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     22000,00  Kč (slovy: dvacetdvatisíce  

korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Ing. Josef Fárka Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1150/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

5K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,8 3 200,000 5,00 16 000,00

5K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,3 1 200,000 5,00 6 000,00

Celkem 22 000,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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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“) 
 

ZZ00905-10.0023 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Ing. Josef Fárka 
adresa:  
datum narození / IČO:             / 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:  
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 3.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1151/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1493/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     18720,00  Kč (slovy: 

osmnácttisícsedmsetdvacet  korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Ing. Josef Fárka Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1151/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0    D.d.1.H. 30.4.2015 0,45 0,000 12 000,00 5 400,00

0    D.d.1.H. 30.4.2015 0,31 0,000 12 000,00 3 720,00

0    D.d.1.H. 30.4.2015 0,8 0,000 12 000,00 9 600,00

Celkem 18 720,00

Počet technických

jednotek
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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“) 
 

ZZ00905-10.0024 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Ing. Pavel Kotek 
adresa:  
datum narození / IČO:             / 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Fio banka, a.s. 
číslo účtu:  
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 3.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1153/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1495/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     10000,00  Kč (slovy: desettisíc  korun 

českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Ing. Pavel Kotek Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1153/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

5K SM B.b.2.2. 20.4.2015 0,62 2 000,000 5,00 10 000,00

Celkem 10 000,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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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“) 
 

ZZ00905-10.0026 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Ing. Ondřej Zhorný 
adresa:  
datum narození / IČO:             
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:  
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 4.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1155/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1497/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      8688,00  Kč (slovy: 

osmtisícšestsetosmdesátosm  korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Ing. Ondřej Zhorný Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1155/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 5K SM B.b.2.2. 7.4.2015 0,06 300,000 5,00 1 500,00

0 5K SM B.b.2.2. 7.4.2015 0,18 900,000 5,00 4 500,00

0 5K SM B.f.2.H. 31.3.2015 0,84 0,000 3 200,00 2 688,00

Celkem 8 688,00

Počet technických

jednotek
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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“) 
 

ZZ00905-10.0029 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o.  
adresa: 595 01  Velká Bíteš, Masarykovo nám. 88 
datum narození / IČO:             /25594940 
 zástupce: Ing. PAVEL GAIZURA, jednatel 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 107-2188920237/0100   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 5.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1158/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1500/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši    119005,00  Kč (slovy: 

jednostodevatenácttisícpět  korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Ing. PAVEL GAIZURA Zdeněk Chlád 

jednatel radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1158/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

778214 Velká Bíteš .2013-31.12..2 609403 2621 / 1 4A7 4K DBZ B.b.1.H. 31.3.2015 0,14 1 150,000 9,00 10 350,00

778192 Košíkov .2013-31.12..2 609403 261 / 1 6D11 4K DBZ B.b.1.H. 31.3.2015 0,27 2 200,000 9,00 19 800,00

778214 Velká Bíteš .2013-31.12..2 609403 2621 / 1 4A7 4K BK B.b.1.H. 31.3.2015 0,12 1 000,000 9,00 9 000,00

778214 Velká Bíteš .2013-31.12..2 609403 2621 / 1 4A7 4K JD B.b.1.H. 30.4.2015 0,25 1 260,000 9,00 11 340,00

778214 Velká Bíteš .2013-31.12..2 609403 2488 / 1 2D5 4B JDO B.b.1.H. 30.4.2015 0,41 825,000 9,00 7 425,00

778214 Velká Bíteš .2013-31.12..2 609403 2683 / 0 3C6b 4S JDO B.b.1.H. 30.4.2015 0,21 425,000 9,00 3 825,00

778192 Košíkov .2013-31.12..2 609403 261 / 1 8D13 4H KL B.b.1.H. 30.4.2015 0,19 1 150,000 9,00 10 350,00

778192 Košíkov .2013-31.12..2 609403 260 / 0 10A11/1b 4B BK B.b.1.H. 30.4.2015 0,15 1 350,000 9,00 12 150,00

778192 Košíkov .2013-31.12..2 609403 260 / 0 10A11/1b 4B LP B.b.1.H. 30.4.2015 0,03 180,000 9,00 1 620,00

778192 Košíkov .2013-31.12..2 609403 260 / 0 10A11/1b 4B KL B.b.1.H. 30.4.2015 0,05 300,000 9,00 2 700,00

778192 Košíkov .2013-31.12..2 609403 261 / 1 6D11 4K JD B.b.1.H. 30.4.2015 0,13 675,000 9,00 6 075,00

778192 Košíkov .2013-31.12..2 609403 261 / 1 7A11 4S DBZ B.b.1.H. 30.4.2015 0,01 130,000 9,00 1 170,00

657654 Jasenice .2013-31.12..2 609403 621 / 2 11L0 4S JDO B.b.1.H. 30.4.2015 0,2 300,000 9,00 2 700,00

778214 Velká Bíteš .2013-31.12..2 609403 2786 / 1 5A4b/0 4K BO B.b.2.2. 31.3.2015 0,51 4 100,000 5,00 20 500,00

Celkem 119 005,00

Počet technických

jednotek
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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“) 
 

ZZ00905-10.0030 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Lesní družstvo ve Štokách  
adresa: 582 53  Štoky  č.p. 261 
datum narození / IČO:             /64829561 
zástupce Městys Štoky, předseda představenstva, Ing. Pavel Královec, zmocněný zástupce 
               Obec Smrčná, člen představenstva, Josef Nechvátal, zmocněný zástupce 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 19-4657620237/0100   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 5.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1159/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1501/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
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podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     37656,00  Kč (slovy: 

třicetsedmtisícšestsetpadesátšest  korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Ing. Pavel Královec Zdeněk Chlád 

předseda představenstva radní kraje 

  

  

  

.................................................................  

Josef Nechvátal  

člen představenstva  

 



1159/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 2015,2024 606603 0 / 0 202c1 0    B.f.1.H. 31.3.2015 1,33 0,000 4 000,00 5 320,00

0 2015,2024 606603 0 / 0 301a2 0    B.f.1.H. 31.3.2015 0,19 0,000 4 000,00 760,00

0 2015,2024 606603 0 / 0 301k2 0    B.f.1.H. 31.3.2015 0,65 0,000 4 000,00 2 600,00

0 2015,2024 606603 0 / 0 403d1a 0    B.f.1.H. 30.4.2015 0,62 0,000 4 000,00 2 480,00

0 2015,2024 606603 0 / 0 215d4 0    B.f.2.H. 30.4.2015 5,03 0,000 3 200,00 16 096,00

0 2015,2024 606603 0 / 0 301a3 0    B.f.2.H. 31.3.2015 0,81 0,000 3 200,00 2 592,00

0 2015,2024 606603 0 / 0 301g2 0    B.f.2.H. 31.3.2015 0,81 0,000 3 200,00 2 592,00

0 2015,2024 606603 0 / 0 301k4 0    B.f.2.H. 31.3.2015 0,14 0,000 3 200,00 448,00

0 2015,2024 606603 0 / 0 517c3a 0    B.f.2.H. 31.3.2015 1,49 0,000 3 200,00 4 768,00

Celkem 37 656,00

Počet technických

jednotek
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Strana 1 (celkem 4) 
 

 
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“) 
 

ZZ00905-10.0031 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Ing. Pavel Pípal 
adresa:  
datum narození / IČO:              
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Fio banka, a.s. 
číslo účtu:  
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 5.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1160/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1502/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     30375,00  Kč (slovy: 

třicettisíctřistasedmdesátpět  korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Ing. Pavel Pípal Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1160/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 4S BK B.b.1.H. 20.4.2015 0,13 1 200,000 9,00 10 800,00

0 4S DB B.b.1.H. 20.4.2015 0,2 1 975,000 9,00 17 775,00

0 4S LP B.b.1.H. 20.4.2015 0,03 200,000 9,00 1 800,00

Celkem 30 375,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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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“) 
 

ZZ00905-10.0032 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Oskar Liebzeit 
adresa:  
datum narození / IČO:            
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu:  
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 5.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1161/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1503/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     42550,00  Kč (slovy: 

čtyřicetdvatisícepětsetpadesát  korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Oskar Liebzeit Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1161/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 5K SM B.b.2.2. 5.4.2015 0,4 2 000,000 5,00 10 000,00

0 5K SM B.b.2.2. 10.4.2015 0,24 1 200,000 5,00 6 000,00

0 5K BK B.b.1.2. 12.4.2015 0,13 1 100,000 9,00 9 900,00

0 5K BK B.b.1.2. 17.4.2015 0,08 750,000 9,00 6 750,00

0 5S BK B.b.1.H. 18.4.2015 0,13 1 100,000 9,00 9 900,00

Celkem 42 550,00

Počet technických

jednotek
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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“) 
 

ZZ00905-10.0033 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Jiří Švaříček 
adresa:  
datum narození / IČO:              
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:  
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 5.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1162/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1504/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     15300,00  Kč (slovy: patnácttisíctřista  

korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Jiří Švaříček Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1162/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 2S DBZ B.b.1.H. 10.5.2015 0,17 1 700,000 9,00 15 300,00

Celkem 15 300,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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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“) 
 

ZZ00905-10.0034 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Arcibiskupství pražské  
adresa: 118 00  Praha, Hradčanské náměstí 56/16 
datum narození / IČO:             /00445100 
zástupce: Mons. MICHAEL SLAVÍK, Th.D., generální vikář 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: UniCredit Bank Cz.Rep.and Slovakia, a.s. 
číslo účtu: 2110004319/2700   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 5.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1163/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1505/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     11400,00  Kč (slovy: 

jedenácttisícčtyřista  korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Mons. MICHAEL SLAVÍK, ThD. Zdeněk Chlád 

generální vikář radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1163/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 2010-2019 205000 0 / 0 344A13a 0    D.c.1.H. 30.4.2015 0,00 374,000 20,00 7 480,00

0 2010-2019 205000 0 / 0 686B11/1p 0    D.c.1.H. 30.4.2015 0,00 20,000 20,00 400,00

0 2010-2019 205000 0 / 0 686H9 0    D.c.1.H. 30.4.2015 0,00 43,000 20,00 860,00

0 2010-2019 205000 0 / 0 686F9b/1p 0    D.c.1.H. 30.4.2015 0,00 30,000 20,00 600,00

0 2010-2019 205000 0 / 0 680B8a 0    D.c.1.H. 30.4.2015 0,00 33,000 20,00 660,00

0 2010-2019 205000 0 / 0 680F8 0    D.c.1.H. 30.4.2015 0,00 27,000 20,00 540,00

0 2010-2019 205000 0 / 0 867D12 0    D.c.1.H. 30.4.2015 0,00 32,000 20,00 640,00

0 2010-2019 205000 0 / 0 871A9 0    D.c.1.H. 30.4.2015 0,00 11,000 20,00 220,00

Celkem 11 400,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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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“) 
 

ZZ00905-10.0035 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Arcibiskupství pražské  
adresa: 118 00  Praha, Hradčanské náměstí 56/16 
datum narození / IČO:             /00445100 
 zástupce: Mons. MICHAEL SLAVÍK, Th.D., generální vikář 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: UniCredit Bank Cz.Rep.and Slovakia, a.s. 
číslo účtu: 2110004319/2700   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 5.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1164/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1506/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     22500,00  Kč (slovy: 

dvacetdvatisícepětset  korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  



 
 

Strana 4 (celkem 4) 
 

 

 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Mons. MICHAEL SLAVÍK, Th.D. Zdeněk Chlád 

generální vikář  radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1164/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 2010-2019 205000 0 / 0 759A12 5S JD B.b.1.H. 30.4.2015 0,1 500,000 9,00 4 500,00

0 2010-2019 205000 0 / 0 759A12 5S BK B.b.1.H. 30.4.2015 0,12 1 000,000 9,00 9 000,00

0 2010-2019 205000 0 / 0 759B12a 5S JD B.b.1.H. 30.4.2015 0,2 1 000,000 9,00 9 000,00

Celkem 22 500,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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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“) 
 

ZZ00905-10.0036 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Jiřina Šuhajová 
adresa:  
datum narození / IČO:              
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:  
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 5.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1165/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1507/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      3500,00  Kč (slovy: třitisícepětset  

korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Jiřina Šuhajová Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1165/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 5K SM B.b.2.2. 14.5.2015 0,16 700,000 5,00 3 500,00

Celkem 3 500,00

Počet technických

jednotek
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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“) 
 

ZZ00905-10.0037 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Ing. Zdeněk Svoboda 
adresa:  
datum narození / IČO:             / 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:  
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 8.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1166/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1517/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     14350,00  Kč (slovy: 

čtrnácttisícetřistapadesát  korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Ing. Zdeněk Svoboda Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1166/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

4K SM B.b.2.2. 20.4.2015 0,3 1 500,000 5,00 7 500,00

4K BO B.b.2.2. 20.4.2015 0,11 1 100,000 5,00 5 500,00

4S BK B.b.1.H. 29.4.2015 0,02 150,000 9,00 1 350,00

Celkem 14 350,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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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“) 
 

ZZ00905-10.0038 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Jan Leitner 
adresa:  
datum narození / IČO:             / 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: mBank S.A., organizační složka 
číslo účtu:  
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 8.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1167/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1518/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      1800,00  Kč (slovy: jedentisícosmset  

korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 



 
 

Strana 3 (celkem 4) 
 

 

předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Jan Leitner Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1167/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

4K DB B.b.1.2. 30.4.2015 0,02 200,000 9,00 1 800,00

Celkem 1 800,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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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“) 
 

ZZ00905-10.0039 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Radek Mejzlík 
adresa:  
datum narození / IČO:             / 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:  
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 8.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1168/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1519/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     72850,00  Kč (slovy: 

sedmdesátdvatisíceosmsetpadesát  korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Radek Mejzlík Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1168/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

4S JD B.b.1.H. 15.5.2015 0,04 200,000 9,00 1 800,00

4S DB B.b.1.H. 10.5.2015 0,4 4 000,000 9,00 36 000,00

4S JD B.b.1.H. 15.5.2015 0,1 600,000 9,00 5 400,00

4V DB B.b.1.H. 15.5.2015 0,2 2 000,000 9,00 18 000,00

3K SM B.b.2.1. 20.5.2015 0,39 1 650,000 6,00 9 900,00

4K SM B.b.2.2. 20.5.2015 0,07 350,000 5,00 1 750,00

Celkem 72 850,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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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“) 
 

ZZ00905-10.0040 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Jan Adamec 
adresa:  
datum narození / IČO:             / 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:  
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 8.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1169/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1520/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      3150,00  Kč (slovy: 

třitisícejednostopadesát  korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Jan Adamec Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1169/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

5K SM B.b.2.2. 20.4.2015 0,13 630,000 5,00 3 150,00

Celkem 3 150,00

Počet technických

jednotek
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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“) 
 

ZZ00905-10.0041 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Miloslava Krajíčková 
adresa:  
datum narození / IČO:             / 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:  
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 8.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1171/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1522/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      6250,00  Kč (slovy: 

šesttisícdvěstapadesát  korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Miloslava Krajíčková Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1171/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

4K SM B.b.2.2. 30.3.2015 0,16 800,000 5,00 4 000,00

4K SM B.b.2.2. 30.3.2015 0,05 250,000 5,00 1 250,00

4K SM B.b.2.2. 30.3.2015 0,04 200,000 5,00 1 000,00

Celkem 6 250,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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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“) 
 

ZZ00905-10.0042 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Miroslav Čečák 
adresa:  
datum narození / IČO:             / 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:  
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 8.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1172/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1523/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     25000,00  Kč (slovy: dvacetpěttisíc  

korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Miroslav Čečák Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1172/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

5K SM B.b.2.2. 8.5.2015 1,00 5 000,000 5,00 25 000,00

Celkem 25 000,00

Počet technických

jednotek
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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“) 
 

ZZ00905-10.0044 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Technické služby Třešť, spol. s r.o.  
adresa: 589 01  Třešť, Nádražní 851 
datum narození / IČO:             /25585070 
zástupce: Ing. ZDENĚK KALÁB, jednatel 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 19-4626420267/0100   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 8.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1175/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1526/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      2400,00  Kč (slovy: dvatisícečtyřista  

korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Ing. ZDENĚK KALÁB Zdeněk Chlád 

jednatel radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1175/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 2008-2017 606420 0 / 0 2A12 0    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 120,000 20,00 2 400,00

Celkem 2 400,00

Počet technických

jednotek
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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“) 
 

ZZ00905-10.0047 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Karel Prokop 
adresa:  
datum narození / IČO:             
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu:  
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 9.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1179/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1531/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      2500,00  Kč (slovy: dvatisícepětset  

korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Karel Prokop Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1179/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 5K SM B.b.2.2. 15.4.2015 0,11 500,000 5,00 2 500,00

Celkem 2 500,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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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“) 
 

ZZ00905-10.0048 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Pacovská lesní s.r.o.  
adresa: 395 01  Pacov, nám. Svobody 320 
datum narození / IČO:             /28132017 
 zástupce: JOSEF PRŮŠA, jednatel 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 43-8352450247/0100   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 9.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1180/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1532/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      8956,00  Kč (slovy: 

osmtisícdevětsetpadesátšest  korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

JOSEF PRŮŠA Zdeněk Chlád 

jednatel radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1180/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

726290 Důl 2010-2019 205416 0 / 0 15b12 5S JDO B.b.1.H. 30.4.2015 0,09 234,000 9,00 2 106,00

634433 Eš 2010-2019 205416 0 / 0 15c12 5S KL B.b.1.H. 30.4.2015 0,02 150,000 9,00 1 350,00

717215 Pacov 2010-2019 205416 0 / 0 01h10 5K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,27 1 100,000 5,00 5 500,00

Celkem 8 956,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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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“) 
 

ZZ00905-10.0049 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Antonín Tošer 
adresa:  
datum narození / IČO:              
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu:  
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 9.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1181/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1533/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     23812,00  Kč (slovy: 

dvacettřitisíceosmsetdvanáct  korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  



 
 

Strana 4 (celkem 4) 
 

 

 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Antonín Tošer Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1181/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 4S DB B.b.1.H. 5.5.2015 0,2 2 000,000 9,00 18 000,00

0 4S JD B.b.1.H. 5.5.2015 0,1 500,000 9,00 4 500,00

0 4S SM B.f.2.H. 30.4.2015 0,41 0,000 3 200,00 1 312,00

Celkem 23 812,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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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“) 
 

ZZ00905-10.0051 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Milan Mach 
adresa:  
datum narození / IČO:              
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
číslo účtu:  
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 9.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1183/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1535/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      5000,00  Kč (slovy: pěttisíc  korun 

českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Milan Mach Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1183/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 6K SM B.b.2.2. 12.4.2015 0,2 1 000,000 5,00 5 000,00

Celkem 5 000,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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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“) 
 

ZZ00905-10.0052 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Oskar Liebzeit 
adresa:  
datum narození / IČO:              
(dále jen “Příjemce”)   
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu:  
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 9.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1184/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1536/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     14420,00  Kč (slovy: 

čtrnácttisícečtyřistadvacet  korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Oskar Liebzeit Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1184/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 0    D.c.1.H. 22.5.2015 0,00 45,000 20,00 900,00

0 0    D.c.1.H. 18.5.2015 0,00 82,000 20,00 1 640,00

0 0    D.c.1.H. 25.3.2015 0,00 113,000 20,00 2 260,00

0 0    D.c.1.H. 26.3.2015 0,00 29,000 20,00 580,00

0 0    D.c.1.H. 31.3.2015 0,00 452,000 20,00 9 040,00

Celkem 14 420,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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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“) 
 

ZZ00905-10.0053 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Marie Prokopová 
adresa:  
datum narození / IČO:             / 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:  
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 10.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1186/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1547/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 



 
 

Strana 2 (celkem 4) 
 

 

finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      3750,00  Kč (slovy: 

třitisícesedmsetpadesát  korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Marie Prokopová Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1186/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

5K SM B.b.2.2. 4.5.2015 0,15 750,000 5,00 3 750,00

Celkem 3 750,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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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“) 
 

ZZ00905-10.0054 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Jiří Kačer 
adresa:  
datum narození / IČO:             / 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:  
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 10.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1187/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1548/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      7500,00  Kč (slovy: sedmtisícpětset  

korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Jiří Kačer Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1187/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

5K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,23 1 150,000 5,00 5 750,00

5K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,07 350,000 5,00 1 750,00

Celkem 7 500,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1



Strana 1 (celkem 4) 
 

 
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“) 
 

ZZ00905-10.0055 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Lubomír Sobotka 
adresa:  
datum narození / IČO:             / 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu:  

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 10.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1190/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1551/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 
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2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     19952,00  Kč (slovy: 

devatenácttisícdevětsetpadesátdva  korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
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4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Ing. Lubomír Sobotka Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1190/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

3K BK B.b.1.1. 15.4.2015 0,1 1 000,000 9,00 9 000,00

3K SM B.b.2.1. 15.4.2015 0,22 1 100,000 6,00 6 600,00

0    B.f.1.H. 30.3.2015 0,11 0,000 4 000,00 440,00

0    B.f.2.H. 20.4.2015 0,08 0,000 3 200,00 256,00

3K SM B.b.2.1. 30.4.2015 0,08 400,000 6,00 2 400,00

0    B.f.1.H. 30.3.2015 0,13 0,000 4 000,00 520,00

0    B.f.2.H. 30.3.2015 0,03 0,000 3 200,00 96,00

0    B.f.1.H. 30.3.2015 0,04 4 000,000 4 000,00 160,00

0    B.f.1.H. 30.3.2015 0,12 0,000 4 000,00 480,00

Celkem 19 952,00

Počet technických

jednotek
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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“) 
 

ZZ00905-10.0056 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Lubomír Sobotka 
adresa:  
datum narození / IČO:             / 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu:  

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 10.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1191/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1552/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 
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2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      1880,00  Kč (slovy: 

jedentisícosmsetosmdesát  korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
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4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Ing. Lubomír Sobotka Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1191/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0    B.f.1.H. 30.4.2015 0,1 0,000 4 000,00 400,00

0    B.f.1.H. 30.4.2015 0,03 0,000 4 000,00 120,00

0    B.f.1.H. 30.4.2015 0,05 0,000 4 000,00 200,00

0    B.f.1.H. 30.4.2015 0,29 0,000 4 000,00 1 160,00

Celkem 1 880,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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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“) 
 

ZZ00905-10.0057 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Tomáš Karásek 
adresa:  
datum narození / IČO:             / 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:  
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 10.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1192/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1553/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      6552,00  Kč (slovy: 

šesttisícpětsetpadesátdva  korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Tomáš Karásek Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1192/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

3K BK B.b.1.H. 7.4.2015 0,07 728,000 9,00 6 552,00

Celkem 6 552,00

Počet technických

jednotek
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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“) 
 

ZZ00905-10.0058 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Lesní družstvo obcí  
adresa: 582 22  Přibyslav, Ronovská 338 
datum narození / IČO:             /64259773 
zástupce: Ing. Jiří Svoboda – na základě plné moci ze dne 25. 1. 2015 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 2832260277/0100   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 11.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1193/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1554/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši    101943,00  Kč (slovy: 

jednostojedentisícdevětsetčtyřicettři  korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 a Příloha č. 2. 
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Ing. Jiří Svoboda Zdeněk Chlád 

zmocněnec radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1193/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

748251 Sklené u Žďáru nad Sázavou 2009-2018 515613 0 / 0 240B14 6K SM B.b.2.2. 31.3.2015 0,02 100,000 5,00 500,00

754633 Staré Ransko 2009-2018 515613 0 / 0 119B1b 6P    B.f.1.U. 31.5.2015 0,35 0,000 4 000,00 1 400,00

754633 Staré Ransko 2009-2018 515613 0 / 0 122E1b 6P    B.f.1.U. 31.5.2015 0,16 0,000 4 000,00 640,00

754633 Staré Ransko 2009-2018 515613 0 / 0 126E3 0C    B.f.2.H. 31.5.2015 0,14 0,000 3 200,00 448,00

637963 Havlíčkova Borová 2009-2018 515613 0 / 0 112F11 5K SM B.b.2.2. 31.5.2015 0,24 980,000 5,00 4 900,00

754633 Staré Ransko 2009-2018 515613 0 / 0 115A8 6O SM B.b.2.U. 31.5.2015 0,02 75,000 4,00 300,00

754633 Staré Ransko 2009-2018 515613 0 / 0 119B12 6P SM B.b.2.U. 31.5.2015 0,31 1 100,000 4,00 4 400,00

754633 Staré Ransko 2009-2018 515613 0 / 0 126C14 0C SM B.b.2.1. 31.5.2015 0,09 360,000 6,00 2 160,00

754633 Staré Ransko 2009-2018 515613 0 / 0 126D14 0C SM B.b.2.1. 31.5.2015 0,28 1 120,000 6,00 6 720,00

754633 Staré Ransko 2009-2018 515613 0 / 0 126G15 5K SM B.b.2.2. 31.5.2015 0,08 320,000 5,00 1 600,00

780057 Vepřová 2009-2018 515613 0 / 0 201B11 6K SM B.b.2.2. 31.5.2015 0,1 400,000 5,00 2 000,00

780057 Vepřová 2009-2018 515613 0 / 0 201C11 6K SM B.b.2.2. 31.5.2015 0,09 360,000 5,00 1 800,00

780057 Vepřová 2009-2018 515613 0 / 0 201D12 6K SM B.b.2.2. 31.5.2015 0,06 240,000 5,00 1 200,00

725510 Račín u Polničky 2009-2018 515613 0 / 0 205C11 6K SM B.b.2.2. 31.5.2015 0,58 2 320,000 5,00 11 600,00

725510 Račín u Polničky 2009-2018 515613 0 / 0 208A14 6K SM B.b.2.2. 31.5.2015 0,09 450,000 5,00 2 250,00

780057 Vepřová 2009-2018 515613 0 / 0 209B8 6K SM B.b.2.2. 31.5.2015 0,04 160,000 5,00 800,00

773727 Újezd u Žďáru nad Sázavou 2009-2018 515613 0 / 0 303C11 5K SM B.b.2.2. 31.5.2015 0,06 250,000 5,00 1 250,00

777153 Sazomín 2009-2018 515613 0 / 0 315D14 5K SM B.b.2.2. 31.5.2015 0,05 220,000 5,00 1 100,00

708844 Obyčtov 2009-2018 515613 0 / 0 338B9 5K SM B.b.2.2. 31.5.2015 0,08 330,000 5,00 1 650,00

795623 Kohoutov u Ždírce nad Doubravou 2009-2018 515613 0 / 0 102A12 5K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,01 50,000 5,00 250,00

754633 Staré Ransko 2009-2018 515613 0 / 0 115A8 6O SM B.b.2.U. 30.4.2015 0,12 500,000 4,00 2 000,00

754633 Staré Ransko 2009-2018 515613 0 / 0 122E12 6P SM B.b.2.U. 30.4.2015 0,07 250,000 4,00 1 000,00

795623 Kohoutov u Ždírce nad Doubravou 2009-2018 515613 0 / 0 104C9 6P JD B.b.1.H. 30.4.2015 0,26 1 300,000 9,00 11 700,00

760668 Světnov 2009-2018 515613 0 / 0 242B8 6P BK B.b.1.H. 30.4.2015 0,11 1 100,000 9,00 9 900,00

760668 Světnov 2009-2018 515613 0 / 0 242B8 6P JD B.b.1.H. 30.4.2015 0,11 550,000 9,00 4 950,00

754633 Staré Ransko 2009-2018 515613 0 / 0 115A8 6O JD B.b.1.U. 31.5.2015 0,16 825,000 9,00 7 425,00

780057 Vepřová 2009-2018 515613 0 / 0 202B10 6K BK B.b.1.2. 31.5.2015 0,2 2 000,000 9,00 18 000,00

Celkem 101 943,00

Počet technických

jednotek
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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“) 
 

ZZ00905-10.0059 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Lesní družstvo obcí  
adresa: 582 22  Přibyslav, Ronovská 338 
datum narození / IČO:             /64259773 
zástupce: Ing. Jiří Svoboda – na základě plné moci ze dne 25. 1. 2015 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 2832260277/0100   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 11.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1194/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1555/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     44490,00  Kč (slovy: 

čtyřicetčtyřitisícečtyřistadevadesát  korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 a Příloha č. 2. 
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Ing. Jiří Svoboda Zdeněk Chlád 

zmocněnec radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1194/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

780847 Veselíčko u Žďáru nad Sázavou 2009-2018 515613 0 / 0 320F13 5K    D.c.1.H. 30.4.2015 0,00 69,000 20,00 1 380,00

780847 Veselíčko u Žďáru nad Sázavou 2009-2018 515613 0 / 0 320G13 5K    D.c.1.H. 30.4.2015 0,00 30,000 20,00 600,00

780847 Veselíčko u Žďáru nad Sázavou 2009-2018 515613 0 / 0 321A10 5P    D.c.1.H. 30.4.2015 0,00 2,000 20,00 40,00

780847 Veselíčko u Žďáru nad Sázavou 2009-2018 515613 0 / 0 321C7 5S    D.c.1.H. 30.4.2015 0,00 7,000 20,00 140,00

795623 Kohoutov u Ždírce nad Doubravou 2009-2018 515613 0 / 0 103E12 5K    D.c.1.H. 30.4.2015 0,00 40,000 20,00 800,00

754633 Staré Ransko 2009-2018 515613 0 / 0 119B12 6P    D.c.1.U. 30.4.2015 0,00 133,000 30,00 3 990,00

754633 Staré Ransko 2009-2018 515613 0 / 0 122E12 6P    D.c.1.U. 30.4.2015 0,00 58,000 30,00 1 740,00

738379 Radostín u Vojnova Městce 2009-2018 515613 0 / 0 128A12 6S    D.c.1.H. 30.4.2015 0,00 186,000 20,00 3 720,00

738379 Radostín u Vojnova Městce 2009-2018 515613 0 / 0 128C10 6V    D.c.1.H. 30.4.2015 0,00 41,000 20,00 820,00

773727 Újezd u Žďáru nad Sázavou 2009-2018 515613 0 / 0 304C11a 5K    D.c.1.H. 30.4.2015 0,00 3,000 20,00 60,00

773727 Újezd u Žďáru nad Sázavou 2009-2018 515613 0 / 0 305C12 6P    D.c.1.H. 30.4.2015 0,00 66,000 20,00 1 320,00

671061 Kotlasy 2009-2018 515613 0 / 0 309B10 6P    D.c.1.H. 30.4.2015 0,00 15,000 20,00 300,00

671061 Kotlasy 2009-2018 515613 0 / 0 310B11 5K    D.c.1.H. 30.4.2015 0,00 9,000 20,00 180,00

777153 Sazomín 2009-2018 515613 0 / 0 314C8 6Q    D.c.1.H. 30.4.2015 0,00 9,000 20,00 180,00

777153 Sazomín 2009-2018 515613 0 / 0 314D12 6P    D.c.1.H. 30.4.2015 0,00 40,000 20,00 800,00

708844 Obyčtov 2009-2018 515613 0 / 0 334A14 6P    D.c.1.H. 30.4.2015 0,00 7,000 20,00 140,00

708844 Obyčtov 2009-2018 515613 0 / 0 335A8 5I    D.c.1.H. 30.4.2015 0,00 17,000 20,00 340,00

708844 Obyčtov 2009-2018 515613 0 / 0 338B9 5K    D.c.1.H. 30.4.2015 0,00 7,000 20,00 140,00

780057 Vepřová 2009-2018 515613 0 / 0 201C11 6K    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 27,000 20,00 540,00

780057 Vepřová 2009-2018 515613 0 / 0 201D8 6P    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 20,000 20,00 400,00

780057 Vepřová 2009-2018 515613 0 / 0 203C11 6K    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 123,000 20,00 2 460,00

780057 Vepřová 2009-2018 515613 0 / 0 203C13 6K    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 12,000 20,00 240,00

725510 Račín u Polničky 2009-2018 515613 0 / 0 204B8 6P    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 217,000 20,00 4 340,00

725510 Račín u Polničky 2009-2018 515613 0 / 0 205B8 6P    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 5,000 20,00 100,00

725510 Račín u Polničky 2009-2018 515613 0 / 0 205C11 6K    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 12,000 20,00 240,00

725510 Račín u Polničky 2009-2018 515613 0 / 0 206C9 6P    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 8,000 20,00 160,00

780057 Vepřová 2009-2018 515613 0 / 0 211B6 6K SM D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 25,000 20,00 500,00

738379 Radostín u Vojnova Městce 2009-2018 515613 0 / 0 215C11a 6P SM D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 13,000 20,00 260,00

725510 Račín u Polničky 2009-2018 515613 0 / 0 216C6 6P SM D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 23,000 20,00 460,00

Počet technických

jednotek
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Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

Počet technických

jednotek

725510 Račín u Polničky 2009-2018 515613 0 / 0 216C8 6P SM D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 20,000 20,00 400,00

637963 Havlíčkova Borová 2009-2018 515613 0 / 0 217A8a 6P SM D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 6,000 20,00 120,00

780057 Vepřová 2009-2018 515613 0 / 0 217C6 6P SM D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 5,000 20,00 100,00

738379 Radostín u Vojnova Městce 2009-2018 515613 0 / 0 220B8 6P    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 21,000 20,00 420,00

738379 Radostín u Vojnova Městce 2009-2018 515613 0 / 0 220C8 6I    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 33,000 20,00 660,00

738379 Radostín u Vojnova Městce 2009-2018 515613 0 / 0 220D11 6I    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 13,000 20,00 260,00

738379 Radostín u Vojnova Městce 2009-2018 515613 0 / 0 220D8 6P    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 15,000 20,00 300,00

780057 Vepřová 2009-2018 515613 0 / 0 220G13a 6P    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 14,000 20,00 280,00

738379 Radostín u Vojnova Městce 2009-2018 515613 0 / 0 221C9 6I    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 18,000 20,00 360,00

738379 Radostín u Vojnova Městce 2009-2018 515613 0 / 0 221F9 6P    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 10,000 20,00 200,00

738379 Radostín u Vojnova Městce 2009-2018 515613 0 / 0 224A11 6P    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 15,000 20,00 300,00

738379 Radostín u Vojnova Městce 2009-2018 515613 0 / 0 227C11 6O    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 7,000 20,00 140,00

637963 Havlíčkova Borová 2009-2018 515613 0 / 0 228A8 6P    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 17,000 20,00 340,00

637963 Havlíčkova Borová 2009-2018 515613 0 / 0 228B8 6P    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 27,000 20,00 540,00

637963 Havlíčkova Borová 2009-2018 515613 0 / 0 228C8 7G    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 34,000 20,00 680,00

637963 Havlíčkova Borová 2009-2018 515613 0 / 0 228D9 6P    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 10,000 20,00 200,00

637963 Havlíčkova Borová 2009-2018 515613 0 / 0 229B11 6I    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 5,000 20,00 100,00

637963 Havlíčkova Borová 2009-2018 515613 0 / 0 230C10 6P    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 4,000 20,00 80,00

637963 Havlíčkova Borová 2009-2018 515613 0 / 0 231B9 6P    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 14,000 20,00 280,00

637963 Havlíčkova Borová 2009-2018 515613 0 / 0 231C8 6P    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 19,000 20,00 380,00

637963 Havlíčkova Borová 2009-2018 515613 0 / 0 231E8 6K    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 13,000 20,00 260,00

738379 Radostín u Vojnova Městce 2009-2018 515613 0 / 0 231F12 6K    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 3,000 20,00 60,00

637963 Havlíčkova Borová 2009-2018 515613 0 / 0 232A13 5K    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 7,000 20,00 140,00

637963 Havlíčkova Borová 2009-2018 515613 0 / 0 232D7 6S    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 17,000 20,00 340,00

760668 Světnov 2009-2018 515613 0 / 0 233B13b 6S    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 6,000 20,00 120,00

760668 Světnov 2009-2018 515613 0 / 0 236A7 6K    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 2,000 20,00 40,00

760668 Světnov 2009-2018 515613 0 / 0 236B6 6S    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 1,000 20,00 20,00

760668 Světnov 2009-2018 515613 0 / 0 236C7 6P    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 8,000 20,00 160,00

748251 Sklené u Žďáru nad Sázavou 2009-2018 515613 0 / 0 240B14 6K    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 13,000 20,00 260,00
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748251 Sklené u Žďáru nad Sázavou 2009-2018 515613 0 / 0 246A10 6V    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 3,000 20,00 60,00

748251 Sklené u Žďáru nad Sázavou 2009-2018 515613 0 / 0 247E13 6P    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 5,000 20,00 100,00

748251 Sklené u Žďáru nad Sázavou 2009-2018 515613 0 / 0 249C7 6P    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 22,000 20,00 440,00

748251 Sklené u Žďáru nad Sázavou 2009-2018 515613 0 / 0 249D7 6P    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 16,000 20,00 320,00

748251 Sklené u Žďáru nad Sázavou 2009-2018 515613 0 / 0 252C11 6V    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 31,000 20,00 620,00

681393 Lhotka u Žďáru nad Sázavou 2009-2018 515613 0 / 0 254B12 6K    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 23,000 20,00 460,00

723207 Vysoké 2009-2018 515613 0 / 0 317A8 6P    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 6,000 20,00 120,00

723207 Vysoké 2009-2018 515613 0 / 0 318E11 6P    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 12,000 20,00 240,00

780847 Veselíčko u Žďáru nad Sázavou 2009-2018 515613 0 / 0 320A8 5K    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 10,000 20,00 200,00

780847 Veselíčko u Žďáru nad Sázavou 2009-2018 515613 0 / 0 320B9 5S    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 7,000 20,00 140,00

780847 Veselíčko u Žďáru nad Sázavou 2009-2018 515613 0 / 0 320E9 6P    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 47,000 20,00 940,00

754633 Staré Ransko 2009-2018 515613 0 / 0 125B14 6P    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 18,000 20,00 360,00

773727 Újezd u Žďáru nad Sázavou 2009-2018 515613 0 / 0 302A10 5K    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 15,000 20,00 300,00

773727 Újezd u Žďáru nad Sázavou 2009-2018 515613 0 / 0 303A9 5S    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 23,000 20,00 460,00

773727 Újezd u Žďáru nad Sázavou 2009-2018 515613 0 / 0 303D11 6P    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 51,000 20,00 1 020,00

773727 Újezd u Žďáru nad Sázavou 2009-2018 515613 0 / 0 304C11a 5K    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 17,000 20,00 340,00

773727 Újezd u Žďáru nad Sázavou 2009-2018 515613 0 / 0 305C12 6P    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 74,000 20,00 1 480,00

777153 Sazomín 2009-2018 515613 0 / 0 313A9 6Q    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 18,000 20,00 360,00

640280 Hodíškov 2009-2018 515613 0 / 0 333B8a 5S    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 17,000 20,00 340,00

708844 Obyčtov 2009-2018 515613 0 / 0 337C9 6P    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 20,000 20,00 400,00

640280 Hodíškov 2009-2018 515613 0 / 0 340C10 5K    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 41,000 20,00 820,00

640280 Hodíškov 2009-2018 515613 0 / 0 340E8 5K    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 5,000 20,00 100,00

640280 Hodíškov 2009-2018 515613 0 / 0 341C9 5I    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 38,000 20,00 760,00

640280 Hodíškov 2009-2018 515613 0 / 0 342A12 6P    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 9,000 20,00 180,00

Celkem 44 490,00
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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“) 
 

ZZ00905-10.0060 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
František Hron 
adresa:  
datum narození / IČO:            
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 11.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1197/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1558/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      1040,00  Kč (slovy: jedentisícčtyřicet  

korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

František Hron Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1197/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 5K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,04 208,000 5,00 1 040,00

Celkem 1 040,00

Počet technických

jednotek
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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“) 
 

ZZ00905-10.0061 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Josef Kamaryt 
adresa:  
datum narození / IČO:        
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:  
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 12.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1199/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1560/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      2500,00  Kč (slovy: dvatisícepětset  

korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Ing. Josef Kamaryt Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1199/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 5K SM B.b.2.2. 20.4.2015 0,1 500,000 5,00 2 500,00

Celkem 2 500,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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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“) 
 

ZZ00905-10.0065 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
STATEK DOUBRAVKA, s.r.o.  
adresa: 583 01  Chotěboř, Riegrova 27 
datum narození / IČO:             /46508431 
zástupce: Petr Kubát – na základě plné moci ze dne 27. 3. 2013                   
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: GE Money Bank, a.s. 
číslo účtu: 508308524/0600   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 12.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1204/2015 a číslem spisu ožpz 
1565/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      8640,00  Kč (slovy: 

osmtisícšestsetčtyřicet  korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 a Příloha č. 2. 
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Petr Kubát Zdeněk Chlád 

zmocněnec radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1204/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 2010-2019 513737 0 / 0 4Ba8 0    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 15,000 20,00 300,00

0 2010-2019 513737 0 / 0 5Ba10 0    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 16,000 20,00 320,00

0 2010-2019 513737 0 / 0 6Ba10 0    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 9,000 20,00 180,00

0 2010-2019 513737 0 / 0 6Ba8 0    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 12,000 20,00 240,00

0 2010-2019 513737 0 / 0 6Ba9a 0    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 39,000 20,00 780,00

0 2010-2019 513737 0 / 0 17Ba12 0    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 200,000 20,00 4 000,00

0 2010-2019 513737 0 / 0 17Ca10 0    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 50,000 20,00 1 000,00

0 2010-2019 513737 0 / 0 14Fa11 0    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 91,000 20,00 1 820,00

Celkem 8 640,00

Počet technických

jednotek
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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“) 
 

ZZ00905-10.0066 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
KINSKÝ Žďár, a.s.  
adresa: 591 02  Žďár nad Sázavou,  Žďár nad Sázavou 2, Zámek 1/1 
datum narození / IČO:             /46901523 
 zástupce: Ing. ROSTISLAV MIVALT, člen představenstva 
                 Ing. MIROSLAV MATOUŠEK, člen představenstva 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 266943751/0100   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 12.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1206/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1567/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
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podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     49340,00  Kč (slovy: 

čtyřicetdevěttisíctřistačtyřicet  korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Ing. ROSTISLAV MIVALT Zdeněk Chlád 

člen představenstva radní kraje 

  

  

  

.................................................................  

Ing. MIROSLAV MATOUŠEK  

člen představenstva  

 



1206/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 2009-2018 702515 0 / 0 231A10 0    D.c.1.H. 29.4.2015 0,00 10,000 20,00 200,00

0 2009-2018 702515 0 / 0 221A06 0    D.c.1.H. 29.4.2015 0,00 3,000 20,00 60,00

0 2009-2018 702515 0 / 0 231D08 0    D.c.1.H. 30.5.2015 0,00 8,000 20,00 160,00

0 2009-2018 702515 0 / 0 231E08 0    D.c.1.H. 30.5.2015 0,00 9,000 20,00 180,00

0 2009-2018 702515 0 / 0 231A08 0    D.c.1.H. 30.5.2015 0,00 11,000 20,00 220,00

0 2009-2018 702515 0 / 0 105B11 0    D.c.1.H. 29.5.2015 0,00 46,000 20,00 920,00

0 2009-2018 702515 0 / 0 104B10 0    D.c.1.H. 29.5.2015 0,00 31,000 20,00 620,00

0 2009-2018 702515 0 / 0 110B08 0    D.c.1.H. 29.5.2015 0,00 32,000 20,00 640,00

0 2009-2018 702515 0 / 0 242B08 0    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 77,000 20,00 1 540,00

0 2009-2018 702515 0 / 0 241A07 0    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 18,000 20,00 360,00

0 2009-2018 702515 0 / 0 245A12 0    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 16,000 20,00 320,00

0 2009-2018 702515 0 / 0 249B08 0    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 52,000 20,00 1 040,00

0 2009-2018 702515 0 / 0 137C12 0    D.d.1.H. 3.5.2015 1,35 0,000 12 000,00 16 200,00

0 2009-2018 702515 0 / 0 129D09 0    D.d.1.H. 3.5.2015 0,39 0,000 12 000,00 4 680,00

0 2009-2018 702515 0 / 0 125B10 0    D.d.1.H. 3.5.2015 0,73 0,000 12 000,00 8 760,00

0 2009-2018 702515 0 / 0 125A07 0    D.d.1.H. 12.5.2015 0,12 0,000 12 000,00 1 440,00

0 2009-2018 702515 0 / 0 119B10 0    D.d.1.H. 12.5.2015 0,25 0,000 12 000,00 3 000,00

0 2009-2018 702515 0 / 0 203E11 0    D.d.1.H. 29.5.2015 0,55 0,000 12 000,00 6 600,00

0 2009-2018 702515 0 / 0 207E08 0    D.d.1.H. 29.5.2015 0,2 0,000 12 000,00 2 400,00

Celkem 49 340,00

Počet technických

jednotek
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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“) 
 

ZZ00905-10.0067 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
František Šebesta 
adresa:  
datum narození / IČO:             / 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:  
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 15.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1207/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1580/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      1250,00  Kč (slovy: 

jedentisícdvěstapadesát  korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

František Šebesta Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1207/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

5K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,05 250,000 5,00 1 250,00

Celkem 1 250,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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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“) 
 

ZZ00905-10.0069 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Zbyněk Burian 
adresa:  
datum narození / IČO:             / 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu:  
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 15.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1209/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1582/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     56682,00  Kč (slovy: 

padesátšesttisícšestsetosmdesátdva  korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Zbyněk Burian Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1209/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

5O BK B.b.1.H. 2.5.2015 0,12 1 248,000 9,00 11 232,00

5S BK B.b.1.H. 2.5.2015 0,46 3 700,000 9,00 33 300,00

5P BK B.b.1.H. 2.5.2015 0,03 300,000 9,00 2 700,00

5K BK B.b.1.H. 2.5.2015 0,03 300,000 9,00 2 700,00

5P BK B.b.1.H. 2.5.2015 0,09 750,000 9,00 6 750,00

Celkem 56 682,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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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“) 
 

ZZ00905-10.0070 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Zbyněk Burian 
adresa:  
datum narození / IČO:             / 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu:  
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 15.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1210/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1583/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     14850,00  Kč (slovy: 

čtrnácttisíceosmsetpadesát  korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 



 
 

Strana 3 (celkem 4) 
 

 

předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Zbyněk Burian Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1210/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

4B BK B.b.1.H. 20.4.2015 0,17 1 650,000 9,00 14 850,00

Celkem 14 850,00

Počet technických

jednotek
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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“) 
 

ZZ00905-10.0071 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Jana Šťastná 
adresa:  
datum narození / IČO:             / 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:  
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 15.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1212/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1589/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      5400,00  Kč (slovy: pěttisícčtyřista  

korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Ing. Jana Šťastná  Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

   

   

 



1212/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

5S JD B.b.1.H. 30.4.2015 0,12 600,000 9,00 5 400,00

Celkem 5 400,00

Počet technických

jednotek
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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“) 
 

ZZ00905-10.0072 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Lesní družstvo obcí Ledeč nad Sázavou  
adresa: 584 01 Hněvkovice č.p. 56 
datum narození / IČO:             25251937 
zástupce: Obec Hulice, předseda představenstva, Bc. Pavel Holakovský, zmocněný 
zástupce 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: GE Money Bank, a.s. 
číslo účtu: 2401109524/0600   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 16.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1213/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1595/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
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podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     57840,00  Kč (slovy: 

padesátsedmtisícosmsetčtyřicet  korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Bc. Pavel Holakovský Zdeněk Chlád 

předseda představenstva radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1213/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

640131 Zahájí u Hněvkovic 2014-2023 516602 0 / 0 111B02 0    B.f.1.H. 31.5.2015 5,23 0,000 4 000,00 20 920,00

640115 Nová Ves u Dolních Kralovic 2014-2023 516602 0 / 0 112A02 0    B.f.1.H. 31.5.2015 9,23 0,000 4 000,00 36 920,00

Celkem 57 840,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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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“) 
 

ZZ00905-10.0073 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Lesní družstvo obcí Ledeč nad Sázavou  
adresa: 584 01 Hněvkovice č.p. 56 
datum narození / IČO:             25251937 
zástupce: Obec Hulice, předseda představenstva, Bc. Pavel Holakovský, zmocněný 
zástupce 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: GE Money Bank, a.s. 
číslo účtu: 2401109524/0600   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 29.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1214/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1596/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
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podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     27840,00  Kč (slovy: 

dvacetsedmtisícosmsetčtyřicet  korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  8.9.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Bc. Pavel Holakovský Zdeněk Chlád 

předseda představenstva radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1214/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

640115 Nová Ves u Dolních Kralovic 2014-2023 516602 0 / 0 112B02a 0    B.f.1.H. 31.3.2015 4,32 0,000 4 000,00 17 280,00

640115 Nová Ves u Dolních Kralovic 2014-2023 516602 0 / 0 112B02 0    B.f.1.H. 30.4.2015 0,2 0,000 4 000,00 800,00

606944 Kouty u Bojiště 2014-2023 516602 0 / 0 129D02 0    B.f.1.H. 31.3.2015 0,62 0,000 4 000,00 2 480,00

733156 Proseč u Humpolce 2014-2023 516602 0 / 0 140A01a 0    B.f.1.H. 31.3.2015 0,35 0,000 4 000,00 1 400,00

733156 Proseč u Humpolce 2014-2023 516602 0 / 0 140A02 0    B.f.1.H. 31.3.2015 1,22 0,000 4 000,00 4 880,00

733156 Proseč u Humpolce 2014-2023 516602 0 / 0 140B02 0    B.f.1.H. 31.3.2015 0,25 0,000 4 000,00 1 000,00

Celkem 27 840,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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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“) 
 

ZZ00905-10.0074 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
MUDr. Olga Bezpalcová 
adresa:  
datum narození / IČO:              
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu:  
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 16.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1215/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1597/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      3440,00  Kč (slovy: 

třitisícečtyřistačtyřicet  korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

MUDr. Olga Bezpalcová Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1215/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 0    B.f.1.H. 30.4.2015 0,11 0,000 4 000,00 440,00

0 0    B.f.1.H. 30.4.2015 0,15 0,000 4 000,00 600,00

0 0    B.f.1.H. 30.4.2015 0,4 0,000 4 000,00 1 600,00

0 0    B.f.1.H. 30.4.2015 0,11 0,000 4 000,00 440,00

0 0    B.f.1.H. 30.4.2015 0,09 0,000 4 000,00 360,00

Celkem 3 440,00

Počet technických

jednotek
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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“) 
 

ZZ00905-10.0075 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Oldřich Hudec 
adresa:  
datum narození / IČO:              
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:  
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 16.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1216/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1598/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 



 
 

Strana 2 (celkem 4) 
 

 

finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      7250,00  Kč (slovy: 

sedmtisícdvěstapadesát  korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Oldřich Hudec Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1216/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 5K SM B.b.2.2. 25.4.2015 0,11 550,000 5,00 2 750,00

0 5K SM B.b.2.2. 25.4.2015 0,12 600,000 5,00 3 000,00

0 5K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,06 300,000 5,00 1 500,00

Celkem 7 250,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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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“) 
 

ZZ00905-10.0077 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Jaroslava Rezková 
adresa:  
datum narození / IČO:              
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu:  
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 16.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1219/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1607/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 



 
 

Strana 2 (celkem 4) 
 

 

finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      1100,00  Kč (slovy: jedentisícjednosto  

korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Jaroslava Rezková Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1219/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 4K SM B.b.2.2. 23.4.2015 0,05 220,000 5,00 1 100,00

Celkem 1 100,00

Počet technických

jednotek
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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“) 
 

ZZ00905-10.0078 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Slavomír Vlček 
adresa:  
datum narození / IČO:              
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:  
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 16.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1220/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1608/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      1500,00  Kč (slovy: jedentisícpětset  

korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Slavomír Vlček Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1220/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 4K SM B.b.2.2. 25.4.2015 0,07 300,000 5,00 1 500,00

Celkem 1 500,00

Počet technických

jednotek
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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“) 
 

ZZ00905-10.0079 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Jana Škopková 
adresa:  
datum narození / IČO:              
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu:  
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 16.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1221/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1609/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      2000,00  Kč (slovy: dvatisíce  korun 

českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Jana Škopková Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1221/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 4K SM B.b.2.2. 15.4.2015 0,1 400,000 5,00 2 000,00

Celkem 2 000,00

Počet technických

jednotek
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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“) 
 

ZZ00905-10.0081 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Pavel Jadrný 
adresa:  
datum narození / IČO:             / 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: GE Money Bank, a.s. 
číslo účtu:  
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 17.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1226/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1603/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      5000,00  Kč (slovy: pěttisíc  korun 

českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Pavel Jadrný Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1226/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

6K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,25 1 000,000 5,00 5 000,00

Celkem 5 000,00

Počet technických

jednotek
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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“) 
 

ZZ00905-10.0083 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Antonín Forman 
adresa:  
datum narození / IČO:             / 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: GE Money Bank, a.s. 
číslo účtu:  
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 17.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1230/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1612/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     10950,00  Kč (slovy: 

desettisícdevětsetpadesát  korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Antonín Forman Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1230/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

6K SM B.b.2.2. 25.4.2015 0,13 650,000 5,00 3 250,00

6K SM B.b.2.2. 25.4.2015 0,2 1 000,000 5,00 5 000,00

5K BK B.b.1.2. 25.4.2015 0,02 150,000 9,00 1 350,00

5K BK B.b.1.2. 25.4.2015 0,02 150,000 9,00 1 350,00

Celkem 10 950,00

Počet technických

jednotek
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Strana 1 (celkem 4) 
 

 
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“) 
 

ZZ00905-10.0084 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Ing. Aleš Zikmund 
adresa:  
datum narození / IČO:             / 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu:  
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 17.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1231/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1613/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      7000,00  Kč (slovy: sedmtisíc  korun 

českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Ing. Aleš Zikmund Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1231/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0    B.f.1.H. 25.5.2015 0,87 0,000 4 000,00 3 480,00

0    B.f.1.H. 25.5.2015 0,88 0,000 4 000,00 3 520,00

Celkem 7 000,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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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“) 
 

ZZ00905-10.0085 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Sousedské lesy Jimramov  
adresa: 592 42  Jimramov, náměstí Jana Karafiáta 81 
datum narození / IČO:             /48895792 
zástupce: Ing. Josef Homolka, předseda představenstva  
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu: 190860537/0300   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 17.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1232/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1614/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     22660,00  Kč (slovy: 

dvacetdvatisícešestsetšedesát  korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Ing. Josef Homolka Zdeněk Chlád 

předseda představenstva  radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1232/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 2013-2022 512315 0 / 0 2B13 5N SM B.b.2.2. 15.5.2015 0,2 850,000 5,00 4 250,00

0 2013-2022 512315 0 / 0 1A13 6K BK B.b.1.H. 15.5.2015 0,08 730,000 9,00 6 570,00

0 2013-2022 512315 0 / 0 1C11 5K BK B.b.1.H. 15.5.2015 0,13 1 260,000 9,00 11 340,00

0 2013-2022 512315 0 / 0 1C11 5K SM B.b.2.2. 15.5.2015 0,02 100,000 5,00 500,00

Celkem 22 660,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1



Strana 1 (celkem 4) 
 

 
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“) 
 

ZZ00905-10.0086 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Karel Kahule 
adresa:  
datum narození / IČO:             
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:  
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 18.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1233/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1625/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     12000,00  Kč (slovy: dvanácttisíce  

korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  



 
 

Strana 4 (celkem 4) 
 

 

 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Karel Kahule Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1233/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 5A SM B.b.2.O. 15.5.2015 0,5 2 000,000 6,00 12 000,00

Celkem 12 000,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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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“) 
 

ZZ00905-10.0087 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Karel Kahule 
adresa:  
datum narození / IČO:              
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:  
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 18.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1234/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1626/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      6000,00  Kč (slovy: šesttisíc  korun 

českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Karel Kahule Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1234/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 0    D.d.1.O. 30.4.2015 0,5 0,000 12 000,00 6 000,00

Celkem 6 000,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1



Strana 1 (celkem 4) 
 

 
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“) 
 

ZZ00905-10.0088 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
MUDr. Radek Černý 
adresa:  
datum narození / IČO:              
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:  
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 18.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1238/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1630/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      3040,00  Kč (slovy: třitisícečtyřicet  

korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

MUDr. Radek Černý Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1238/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 0    B.f.1.H. 10.4.2015 0,14 0,000 4 000,00 560,00

0 0    B.f.1.H. 12.4.2015 0,62 0,000 4 000,00 2 480,00

Celkem 3 040,00

Počet technických

jednotek
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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“) 
 

ZZ00905-10.0089 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Lesní družstvo Chraňbož  
adresa: 582 86  Leština u Světlé  č.p. 145 
datum narození / IČO:             25256599 
zástupce: Aleš Kronovit  – na základě plné moci ze dne 2. 1. 2015                                                               
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 2766560297/0100   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 18.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1239/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1631/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     61760,00  Kč (slovy: 

šedesátjedentisícsedmsetšedesát  korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 



 
 

Strana 3 (celkem 4) 
 

 

předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 a Příloha č. 2. 
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Aleš Kronovit Zdeněk Chlád 

zmocněnec radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1239/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 2014-2023 516603 0 / 0 973Ca01a 0    B.f.1.H. 31.3.2015 2,37 0,000 4 000,00 9 480,00

0 2014-2023 516603 0 / 0 973Ca02 0    B.f.1.H. 30.4.2015 1,31 0,000 4 000,00 5 240,00

0 2014-2023 516603 0 / 0 977Ba02 0    B.f.1.H. 30.4.2015 4,06 0,000 4 000,00 16 240,00

0 2014-2023 516603 0 / 0 973Da02 0    B.f.1.H. 31.5.2015 2,06 0,000 4 000,00 8 240,00

0 2014-2023 516603 0 / 0 977Aa02 0    B.f.1.H. 31.5.2015 1,53 0,000 4 000,00 6 120,00

0 2014-2023 516603 0 / 0 977Aa02a 0    B.f.1.H. 31.5.2015 2,47 0,000 4 000,00 9 880,00

0 2014-2023 516603 0 / 0 973Ca03 0    B.f.2.H. 30.4.2015 2,05 0,000 3 200,00 6 560,00

Celkem 61 760,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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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“) 
 

ZZ00905-10.0090 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Blanka Justová 
adresa:  
datum narození / IČO:             / 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:  
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 19.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1240/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1641/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      1280,00  Kč (slovy: 

jedentisícdvěstaosmdesát  korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Blanka Justová Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1240/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0    B.f.1.H. 29.5.2015 0,32 0,000 4 000,00 1 280,00

Celkem 1 280,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1



Strana 1 (celkem 4) 
 

 
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“) 
 

ZZ00905-10.0091 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Lesní družstvo v Ondřejově  
adresa: 393 01  Ondřejov 45 
datum narození / IČO:             /48207357 
zástupce: Ing. JOSEF ŠÁTEK, předseda představenstva 
                VÁCLAV DAVÍDEK, místopředseda představenstva 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu: 1267903/0300   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 19.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1241/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1642/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
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podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      3424,00  Kč (slovy: 

třitisícečtyřistadvacetčtyři  korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Ing. JOSEF ŠÁTEK Zdeněk Chlád 

předseda představenstva radní kraje 

  

  

  

.................................................................  

VÁCLAV DAVÍDEK  

místopředseda představenstva  

 



1241/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 2009-2018 205808 0 / 0 137Hg2 5S SM B.f.2.H. 24.5.2015 1,07 0,000 3 200,00 3 424,00

Celkem 3 424,00

Počet technických

jednotek
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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“) 
 

ZZ00905-10.0093 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Marie Pavlíčková 
adresa:  
datum narození / IČO:             / 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu:  
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 19.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1243/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1644/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      7722,00  Kč (slovy: 

sedmtisícsedmsetdvacetdva  korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  



 
 

Strana 4 (celkem 4) 
 

 

 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Marie Pavlíčková Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1243/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

2K BO B.b.2.1. 16.5.2015 0,11 1 287,000 6,00 7 722,00

Celkem 7 722,00

Počet technických

jednotek
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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“) 
 

ZZ00905-10.0095 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Jiří Chalupský 
adresa:  
datum narození / IČO:             / 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: GE Money Bank, a.s. 
číslo účtu:  
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 19.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1245/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1646/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      8000,00  Kč (slovy: osmtisíc  korun 

českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Jiří Chalupský Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1245/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

5K SM B.b.2.2. 17.4.2015 0,33 1 600,000 5,00 8 000,00

Celkem 8 000,00

Počet technických

jednotek
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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“) 
 

ZZ00905-10.0097 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Michal Štefl 
adresa:  
datum narození / IČO:             / 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:  
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 22.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1248/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1650/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      1250,00  Kč (slovy: 

jedentisícdvěstapadesát  korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Michal Štefl Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1248/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

5K SM B.b.2.2. 3.5.2015 0,05 250,000 5,00 1 250,00

Celkem 1 250,00

Počet technických

jednotek
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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“) 
 

ZZ00905-10.0098 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Mgr. Václav Jehlička 
adresa:  
datum narození / IČO:             / 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu:  
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 22.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1249/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1651/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     14949,00  Kč (slovy: 

čtrnácttisícedevětsetčtyřicetdevět  korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Mgr. Václav Jehlička Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1249/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

5S LP B.b.1.H. 10.5.2015 0,03 225,000 9,00 2 025,00

5S TR B.b.1.H. 10.5.2015 0,1 750,000 9,00 6 750,00

5S BK B.b.1.H. 10.5.2015 0,04 400,000 9,00 3 600,00

5S JD B.b.1.H. 10.5.2015 0,02 130,000 9,00 1 170,00

5S JL B.b.1.H. 10.5.2015 0,01 78,000 9,00 702,00

5S JS B.b.1.H. 10.5.2015 0,01 78,000 9,00 702,00

Celkem 14 949,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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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“) 
 

ZZ00905-10.0100 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
LESNÍ SPOLEČENSTVÍ OBCÍ s.r.o.  
adresa: 593 01  Bystřice nad Pernštejnem, Karasín 3 
datum narození / IČO:             /63474581 
zástupce: PETR JURAČKA, jednatel 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 5332990277/0100   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 23.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1251/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1657/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši    126235,00  Kč (slovy: 

jednostodvacetšesttisícdvěstatřicetpět  korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

PETR JURAČKA Zdeněk Chlád 

jednatel radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1251/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

720739 Písečné 2007-2016 610415 0 / 0 4A15 5K SM B.b.2.2. 29.5.2015 0,13 650,000 5,00 3 250,00

720739 Písečné 2007-2016 610415 0 / 0 4C10 5S JD B.b.1.H. 30.4.2015 0,2 1 100,000 9,00 9 900,00

720739 Písečné 2007-2016 610415 0 / 0 5A11 5S JD B.b.1.H. 30.4.2015 0,16 850,000 9,00 7 650,00

720739 Písečné 2007-2016 610415 0 / 0 5B11 5S SM B.b.2.U. 30.4.2015 0,13 650,000 4,00 2 600,00

794970 Karasín 2007-2016 610415 0 / 0 7E12 5S JD B.b.1.H. 30.4.2015 0,06 300,000 9,00 2 700,00

794970 Karasín 2007-2016 610415 0 / 0 8A10 5B SM B.b.2.O. 29.5.2015 0,18 900,000 6,00 5 400,00

794970 Karasín 2007-2016 610415 0 / 0 10B14 5A BK B.b.1.U. 29.5.2015 0,26 2 087,000 9,00 18 783,00

794970 Karasín 2007-2016 610415 0 / 0 11A05 5S SM B.b.2.U. 29.5.2015 0,08 330,000 4,00 1 320,00

794970 Karasín 2007-2016 610415 0 / 0 11A07a 5S SM B.b.2.U. 30.4.2015 0,03 150,000 4,00 600,00

794970 Karasín 2007-2016 610415 0 / 0 14B05 5S BK B.b.1.H. 30.4.2015 0,1 1 000,000 9,00 9 000,00

616958 Bystřice nad Pernštejnem 2007-2016 610415 0 / 0 14D03 5K BK B.b.1.H. 30.4.2015 0,05 500,000 9,00 4 500,00

616958 Bystřice nad Pernštejnem 2007-2016 610415 0 / 0 14G10 5K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,28 1 400,000 5,00 7 000,00

616982 Dvořiště u Bystřice nad Pernštejnem 2007-2016 610415 0 / 0 15C12 5B SM B.b.2.U. 29.5.2015 0,26 1 300,000 4,00 5 200,00

669598 Koroužné 2007-2016 610415 0 / 0 17A07b 4K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,1 500,000 5,00 2 500,00

794988 Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem 2007-2016 610415 0 / 0 22D10a 5K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,25 1 300,000 5,00 6 500,00

669601 Švařec 2007-2016 610415 0 / 0 23A08 4S BK B.b.1.H. 30.4.2015 0,1 900,000 9,00 8 100,00

669598 Koroužné 2007-2016 610415 0 / 0 3B01a 0    B.f.1.O. 13.4.2015 0,83 0,000 4 000,00 3 320,00

669598 Koroužné 2007-2016 610415 0 / 0 3C01a 0    B.f.1.H. 13.4.2015 0,05 0,000 4 000,00 200,00

720739 Písečné 2007-2016 610415 0 / 0 4A01a 0    B.f.1.H. 22.5.2015 0,52 0,000 4 000,00 2 080,00

720739 Písečné 2007-2016 610415 0 / 0 4A01b 0    B.f.1.H. 22.5.2015 0,37 0,000 4 000,00 1 480,00

720739 Písečné 2007-2016 610415 0 / 0 4A01c 0    B.f.1.H. 22.5.2015 0,19 0,000 4 000,00 760,00

720739 Písečné 2007-2016 610415 0 / 0 4A01d 0    B.f.1.H. 22.5.2015 0,63 0,000 4 000,00 2 520,00

720739 Písečné 2007-2016 610415 0 / 0 4A02 0    B.f.1.H. 22.5.2015 1,77 0,000 4 000,00 7 080,00

616958 Bystřice nad Pernštejnem 2007-2016 610415 0 / 0 14H03 0    B.f.2.H. 30.4.2015 4,31 0,000 3 200,00 13 792,00

Celkem 126 235,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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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“) 
 

ZZ00905-10.0101 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Marian Michal 
adresa:  
datum narození / IČO:              
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu:  
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 23.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1252/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1658/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      4720,00  Kč (slovy: 

čtyřitisícesedmsetdvacet  korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Marian Michal Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1252/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 0    B.f.1.H. 19.6.2015 1,18 0,000 4 000,00 4 720,00

Celkem 4 720,00

Počet technických

jednotek
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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“) 
 

ZZ00905-10.0102 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Mgr. Marie Miškelová 
adresa:  
datum narození / IČO:              
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:  
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 23.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1255/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1661/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      7000,00  Kč (slovy: sedmtisíc  korun 

českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Mgr. Marie Miškelová Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1255/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 4K SM B.b.2.2. 5.5.2015 0,28 1 400,000 5,00 7 000,00

Celkem 7 000,00

Počet technických

jednotek
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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“) 
 

ZZ00905-10.0103 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Ing. Marie Růžková 
adresa:  
datum narození / IČO:              
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:  
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 23.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1256/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1663/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      2625,00  Kč (slovy: 

dvatisícešestsetdvacetpět  korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Ing. Marie Růžková Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1256/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 5K SM B.b.2.2. 29.3.2015 0,12 525,000 5,00 2 625,00

Celkem 2 625,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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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“) 
 

ZZ00905-10.0105 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Lesní družstvo obcí Ledeč nad Sázavou  
adresa: 584 01 Hněvkovice č.p. 56 
datum narození / IČO:             25251937 
zástupce: Obec Hulice, předseda představenstva, Bc. Pavel Holakovský, zmocněný 
zástupce 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: GE Money Bank, a.s. 
číslo účtu: 2401109-524/0600   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 23.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1259/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1666/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
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podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      3232,00  Kč (slovy: 

třitisícedvěstatřicetdva  korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Bc. Pavel Holakovský Zdeněk Chlád 

předseda představenstva radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1259/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

700193 Mrzkovice 2014-2023 516405 0 / 0 17A3 0    B.f.2.H. 30.4.2015 1,01 0,000 3 200,00 3 232,00

Celkem 3 232,00

Počet technických

jednotek
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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“) 
 

ZZ00905-10.0106 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Lesní družstvo obcí Ledeč nad Sázavou  
adresa: 584 01 Hněvkovice č.p. 56 
datum narození / IČO:             25251937 
zástupce: Obec Hulice, předseda představenstva, Bc. Pavel Holakovský, zmocněný 
zástupce 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: GE Money Bank, a.s. 
číslo účtu: 2401109-524/0600   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 23.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1260/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1667/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
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podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     10530,00  Kč (slovy: 

desettisícpětsettřicet  korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Bc. Pavel Holakovský Zdeněk Chlád 

předseda představenstva radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1260/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

684210 Kochánov u Lipničky 2014-2023 516405 0 / 0 21C12 4K BK B.b.1.H. 31.3.2015 0,03 270,000 9,00 2 430,00

612839 Broumova Lhota 2014-2023 516405 0 / 0 23E13 4K BK B.b.1.H. 31.3.2015 0,1 900,000 9,00 8 100,00

Celkem 10 530,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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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“) 
 

ZZ00905-10.0107 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Lesní družstvo obcí Ledeč nad Sázavou  
adresa: 584 01 Hněvkovice č.p. 56 
datum narození / IČO:             25251937 
zástupce: Obec Hulice, předseda představenstva, Bc. Pavel Holakovský, zmocněný 
zástupce 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: GE Money Bank, a.s. 
číslo účtu: 2401109-524/0600   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 23.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1261/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1668/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
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podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      8040,00  Kč (slovy: osmtisícčtyřicet  

korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Bc. Pavel Holakovský Zdeněk Chlád 

předseda představenstva radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1261/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

684198 Lipnice nad Sázavou 2014-2023 516448 0 / 0 3D1c 0    B.f.1.H. 29.5.2015 0,85 0,000 4 000,00 3 400,00

684198 Lipnice nad Sázavou 2014-2023 516448 0 / 0 3B1b 0    B.f.1.H. 29.5.2015 0,42 0,000 4 000,00 1 680,00

684198 Lipnice nad Sázavou 2014-2023 516448 0 / 0 3E2 0    B.f.1.H. 29.5.2015 0,74 0,000 4 000,00 2 960,00

Celkem 8 040,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1



Strana 1 (celkem 4) 
 

 
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“) 
 

ZZ00905-10.0108 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Jaroslav Štěrba 
adresa:  
datum narození / IČO:             / 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:  
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 24.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1263/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1677/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      3250,00  Kč (slovy: 

třitisícedvěstapadesát  korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Jaroslav Štěrba Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1263/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

4K SM B.b.2.2. 27.5.2015 0,15 650,000 5,00 3 250,00

Celkem 3 250,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1



Strana 1 (celkem 4) 
 

 
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“) 
 

ZZ00905-10.0110 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Josef Vondrák 
adresa:  
datum narození / IČO:             / 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:  
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 24.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1266/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1680/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      6000,00  Kč (slovy: šesttisíc  korun 

českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Josef Vondrák Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1266/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0    D.c.1.H. 15.5.2015 0,00 300,000 20,00 6 000,00

Celkem 6 000,00

Počet technických

jednotek
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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“) 
 

ZZ00905-10.0111 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Mgr. Vendulka Stýblová 
adresa:  
datum narození / IČO:             / 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu:  
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 24.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1267/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1681/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     10000,00  Kč (slovy: desettisíc  korun 

českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Mgr. Vendulka Stýblová Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1267/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

3N SM B.b.2.1. 10.5.2015 0,2 800,000 6,00 4 800,00

4K SM B.b.2.2. 15.5.2015 0,08 340,000 5,00 1 700,00

4K SM B.b.2.2. 20.5.2015 0,17 700,000 5,00 3 500,00

Celkem 10 000,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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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“) 
 

ZZ00905-10.0112 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Karel Sladký 
adresa:  
datum narození / IČO:             / 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu:  
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 24.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1268/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1682/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      4450,00  Kč (slovy: 

čtyřitisícečtyřistapadesát  korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Karel Sladký Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1268/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

4K SM B.b.2.2. 1.5.2015 0,07 350,000 5,00 1 750,00

4K BK B.b.1.2. 1.5.2015 0,03 300,000 9,00 2 700,00

Celkem 4 450,00

Počet technických

jednotek
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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“) 
 

ZZ00905-10.0113 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Miloslav Neckář 
adresa:  
datum narození / IČO:             / 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:  
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 24.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1269/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1683/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      5700,00  Kč (slovy: pěttisícsedmset  

korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Miloslav Neckář Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1269/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

5K SM B.b.2.2. 26.4.2015 0,22 1 140,000 5,00 5 700,00

Celkem 5 700,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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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“) 
 

ZZ00905-10.0114 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Petr Jonák 
adresa:  
datum narození / IČO:             / 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: GE Money Bank, a.s. 
číslo účtu:  
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 24.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1271/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1685/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      7000,00  Kč (slovy: sedmtisíc  korun 

českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  



 
 

Strana 4 (celkem 4) 
 

 

 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Petr Jonák Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1271/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

5K SM B.b.2.2. 25.4.2015 0,35 1 400,000 5,00 7 000,00

Celkem 7 000,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1



Strana 1 (celkem 4) 
 

 
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“) 
 

ZZ00905-10.0115 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Ing. Stanislav Jaša 
adresa:  
datum narození / IČO:             / 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: mBank S.A., organizační složka 
číslo účtu:  
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 24.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1273/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1687/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      8000,00  Kč (slovy: osmtisíc  korun 

českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Ing. Stanislav Jaša Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1273/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

4K SM B.b.2.2. 31.5.2015 0,05 250,000 5,00 1 250,00

4K SM B.b.2.2. 31.5.2015 0,33 1 350,000 5,00 6 750,00

Celkem 8 000,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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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“) 
 

ZZ00905-10.0116 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
MUDr. Ivana Kosíková 
adresa:  
datum narození / IČO:             / 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu:  
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 24.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1274/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1688/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      1696,00  Kč (slovy: 

jedentisícšestsetdevadesátšest  korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

MUDr. Ivana Kosíková Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1274/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0    B.f.2.H. 31.5.2015 0,53 0,000 3 200,00 1 696,00

Celkem 1 696,00

Počet technických

jednotek
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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“) 
 

ZZ00905-10.0118 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Stanislava Báňová 
adresa:  
datum narození / IČO:             / 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:  
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 25.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1276/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1697/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      3000,00  Kč (slovy: třitisíce  korun 

českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Stanislava Báňová Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1276/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

4K SM B.b.2.2. 1.5.2015 0,12 600,000 5,00 3 000,00

Celkem 3 000,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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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“) 
 

ZZ00905-10.0119 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Stanislava Báňová 
adresa:  
datum narození / IČO:             / 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:  
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 25.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1277/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1698/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      1440,00  Kč (slovy: 

jedentisícčtyřistačtyřicet  korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Stanislava Báňová Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1277/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

D.d.1.H. 24.4.2015 0,12 0,000 12 000,00 1 440,00

Celkem 1 440,00

Počet technických

jednotek
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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“) 
 

ZZ00905-10.0121 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Dana Uhlířová 
adresa:  
datum narození / IČO:             / 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:  
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 25.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1280/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1701/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      6625,00  Kč (slovy: 

šesttisícšestsetdvacetpět  korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Dana Uhlířová Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1280/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

4K SM B.b.2.2. 15.5.2015 0,3 1 325,000 5,00 6 625,00

Celkem 6 625,00

Počet technických

jednotek
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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“) 
 

ZZ00905-10.0122 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Vilémov Castle s.r.o.  
adresa: 582 83  Vilémov u Golčova Jeníkova, Klášter 1 
datum narození / IČO:             /26002019 
zástupce: Ing. VLADIMÍRA RUBINSTEINOVÁ, Prokura 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: GE Money Bank, a.s. 
číslo účtu: 168456167/0600   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 25.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1282/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1703/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     15000,00  Kč (slovy: patnácttisíc  korun 

českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Ing. VLADIMÍRA RUBINSTEINOVÁ Zdeněk Chlád 

Prokura radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1282/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

680443 Leškovice 19.7.2010KUJI27027/2010 514715 0 / 0 5K9 0    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 69,000 20,00 1 380,00

781932 Hostovlice 19.7.2010KUJI27027/2010 514715 0 / 0 4D9 0    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 12,000 20,00 240,00

680443 Leškovice 19.7.2010KUJI27027/2010 514715 0 / 0 6H7 0    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 12,000 20,00 240,00

781932 Hostovlice 19.7.2010KUJI27027/2010 514715 0 / 0 5A10a 0    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 66,000 20,00 1 320,00

680443 Leškovice 19.7.2010KUJI27027/2010 514715 0 / 0 5J11 0    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 11,000 20,00 220,00

781924 Heřmanice u Vilémova 19.7.2010KUJI27027/2010 514715 0 / 0 7E11a 0    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 31,000 20,00 620,00

781959 Klášter u Vilémova 19.7.2010KUJI27027/2010 514715 0 / 0 1A12 0    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 2,000 20,00 40,00

781932 Hostovlice 19.7.2010KUJI27027/2010 514715 0 / 0 5E10 0    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 32,000 20,00 640,00

781959 Klášter u Vilémova 19.7.2010KUJI27027/2010 514715 0 / 0 2F12 0    D.c.1.H. 30.4.2015 0,00 42,000 20,00 840,00

781959 Klášter u Vilémova 19.7.2010KUJI27027/2010 514715 0 / 0 1G10 0    D.c.1.H. 30.4.2015 0,00 55,000 20,00 1 100,00

781932 Hostovlice 19.7.2010KUJI27027/2010 514715 0 / 0 5G12 0    D.c.1.H. 30.4.2015 0,00 34,000 20,00 680,00

781959 Klášter u Vilémova 19.7.2010KUJI27027/2010 514715 0 / 0 2F12 0    D.c.1.H. 31.3.2015 0,00 186,000 20,00 3 720,00

781959 Klášter u Vilémova 19.7.2010KUJI27027/2010 514715 0 / 0 2F12 0    D.c.1.H. 31.3.2015 0,00 198,000 20,00 3 960,00

Celkem 15 000,00

Počet technických

jednotek
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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“) 
 

ZZ00905-10.0123 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Lesní družstvo obcí Ledeč nad Sázavou  
adresa: 584 01 Hněvkovice č.p. 56 
datum narození / IČO:             25251937 
zástupce: Obec Hulice, předseda představenstva, Bc. Pavel Holakovský, zmocněný 
zástupce 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: GE Money Bank, a.s. 
číslo účtu: 2401109524/0600   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 26.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1285/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1706/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
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podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     16415,00  Kč (slovy: 

šestnácttisícčtyřistapatnáct  korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  



 
 

Strana 4 (celkem 4) 
 

 

 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Bc. Pavel Holakovský Zdeněk Chlád 

předseda představenstva radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1285/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

640077 Budeč nad Želivkou 2014-2023 516602 0 / 0 118D12 4K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,05 250,000 5,00 1 250,00

640077 Budeč nad Želivkou 2014-2023 516602 0 / 0 118D12 4K JD B.b.1.2. 30.4.2015 0,14 725,000 9,00 6 525,00

640077 Budeč nad Želivkou 2014-2023 516602 0 / 0 115C00 4I BK B.b.1.H. 31.3.2015 0,06 480,000 9,00 4 320,00

640077 Budeč nad Želivkou 2014-2023 516602 0 / 0 115C11 4I BK B.b.1.H. 31.3.2015 0,06 480,000 9,00 4 320,00

Celkem 16 415,00

Počet technických

jednotek
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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“) 
 

ZZ00905-10.0124 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Lesní družstvo obcí Ledeč nad Sázavou  
adresa: 584 01 Hněvkovice č.p. 56 
datum narození / IČO:             25251937 
zástupce: Obec Hulice, předseda představenstva, Bc. Pavel Holakovský, zmocněný 
zástupce 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: GE Money Bank, a.s. 
číslo účtu: 2401109524/0600   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 26.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1286/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1707/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
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podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši    144550,00  Kč (slovy: 

jednostočtyřicetčtyřitisícepětsetpadesát  korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Bc. Pavel Holakovský Zdeněk Chlád 

předseda představenstva radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1286/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

606944 Kouty u Bojiště 2014-2023 516602 0 / 0 130A10 5K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,03 125,000 5,00 625,00

768791 Koňkovice 2014-2023 516602 0 / 0 131E13 5K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,45 2 225,000 5,00 11 125,00

740021 Rejčkov 2014-2023 516602 0 / 0 133H13 5K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,05 250,000 5,00 1 250,00

629766 Meziklasí 2014-2023 516602 0 / 0 137A14b 5K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,02 100,000 5,00 500,00

740021 Rejčkov 2014-2023 516602 0 / 0 138C13 5K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,17 850,000 5,00 4 250,00

740021 Rejčkov 2014-2023 516602 0 / 0 139E13 5K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,3 1 500,000 5,00 7 500,00

606944 Kouty u Bojiště 2014-2023 516602 0 / 0 130A10 5K JD B.b.1.H. 30.4.2015 0,08 425,000 9,00 3 825,00

768804 Trpišovice 2014-2023 516602 0 / 0 132F13 5K SM B.b.2.2. 31.5.2015 0,16 800,000 5,00 4 000,00

606944 Kouty u Bojiště 2014-2023 516602 0 / 0 133G12 5K SM B.b.2.2. 31.5.2015 0,07 350,000 5,00 1 750,00

740021 Rejčkov 2014-2023 516602 0 / 0 133H13 5K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,25 1 250,000 5,00 6 250,00

740021 Rejčkov 2014-2023 516602 0 / 0 133H13 5K SM B.b.2.2. 31.5.2015 0,04 200,000 5,00 1 000,00

768791 Koňkovice 2014-2023 516602 0 / 0 135B10 5K SM B.b.2.2. 31.5.2015 0,06 300,000 5,00 1 500,00

768791 Koňkovice 2014-2023 516602 0 / 0 135D11a 5S JD B.b.1.H. 30.4.2015 0,12 600,000 9,00 5 400,00

629766 Meziklasí 2014-2023 516602 0 / 0 137A12 5M SM B.b.2.1. 31.5.2015 0,08 375,000 6,00 2 250,00

629766 Meziklasí 2014-2023 516602 0 / 0 137A14b 5K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,12 600,000 5,00 3 000,00

629766 Meziklasí 2014-2023 516602 0 / 0 137A14b 5K SM B.b.2.2. 31.5.2015 0,12 600,000 5,00 3 000,00

740021 Rejčkov 2014-2023 516602 0 / 0 137E13 5K SM B.b.2.2. 31.5.2015 0,2 975,000 5,00 4 875,00

740021 Rejčkov 2014-2023 516602 0 / 0 139A09 5K SM B.b.2.2. 31.5.2015 0,03 150,000 5,00 750,00

740021 Rejčkov 2014-2023 516602 0 / 0 139A13 5K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,17 850,000 5,00 4 250,00

740021 Rejčkov 2014-2023 516602 0 / 0 139B15 5M SM B.b.2.1. 31.5.2015 0,06 275,000 6,00 1 650,00

733156 Proseč u Humpolce 2014-2023 516602 0 / 0 140A14 5N SM B.b.2.2. 31.5.2015 0,04 175,000 5,00 875,00

733156 Proseč u Humpolce 2014-2023 516602 0 / 0 140B00b 5N JD B.b.1.H. 30.4.2015 0,06 300,000 9,00 2 700,00

733156 Proseč u Humpolce 2014-2023 516602 0 / 0 140B13 5N JD B.b.1.H. 30.4.2015 0,05 275,000 9,00 2 475,00

606944 Kouty u Bojiště 2014-2023 516602 0 / 0 129D12 5K BK B.b.1.H. 31.3.2015 0,14 1 140,000 9,00 10 260,00

768791 Koňkovice 2014-2023 516602 0 / 0 131E13 5K BK B.b.1.H. 30.4.2015 0,23 1 900,000 9,00 17 100,00

740021 Rejčkov 2014-2023 516602 0 / 0 137E13 5K BK B.b.1.H. 31.3.2015 0,24 1 950,000 9,00 17 550,00

740021 Rejčkov 2014-2023 516602 0 / 0 139B15 5M BK B.b.1.H. 31.3.2015 0,33 2 760,000 9,00 24 840,00

Celkem 144 550,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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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“) 
 

ZZ00905-10.0127 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s.  
adresa: 584 01  Ledeč nad Sázavou, Hrnčíře 2 
datum narození / IČO:             /47452722 
zástupce: JAROSLAV RYGL, statutární ředitel 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 8708-521/0100   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 29.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1293/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1714/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     38956,00  Kč (slovy: 

třicetosmtisícdevětsetpadesátšest  korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Ing. JAROSLAV RYGL Zdeněk Chlád 

statutární ředitel radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1293/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

679712 Ledeč nad Sázavou 2014-2023 516414 2340 / 0 14C11 3S BK B.b.1.H. 30.4.2015 0,09 725,000 9,00 6 525,00

679712 Ledeč nad Sázavou 2014-2023 516414 498 / 1 14A9 3S DB B.b.1.H. 30.4.2015 0,08 650,000 9,00 5 850,00

679712 Ledeč nad Sázavou 2014-2023 516414 498 / 1 14A9 3S BK B.b.1.H. 30.4.2015 0,02 170,000 9,00 1 530,00

679712 Ledeč nad Sázavou 2014-2023 516414 2340 / 0 14D12 3S BK B.b.1.H. 24.4.2015 0,08 675,000 9,00 6 075,00

679712 Ledeč nad Sázavou 2014-2023 516414 2351 / 21 15E12 3K BK B.b.1.1. 24.4.2015 0,05 400,000 9,00 3 600,00

679712 Ledeč nad Sázavou 2014-2023 516414 2351 / 21 15E12 3K SM B.b.2.1. 24.4.2015 0,28 1 200,000 6,00 7 200,00

679712 Ledeč nad Sázavou 2014-2023 516414 2351 / 21 15D2 3N SM B.f.1.H. 15.5.2015 0,34 0,000 4 000,00 1 360,00

679712 Ledeč nad Sázavou 2014-2023 516414 2352 / 0 15B3 3S BO B.f.2.H. 22.5.2015 0,44 0,000 3 200,00 1 408,00

679712 Ledeč nad Sázavou 2014-2023 516414 2351 / 21 15D3 3S SM B.f.2.H. 29.5.2015 1,69 0,000 3 200,00 5 408,00

Celkem 38 956,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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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“) 
 

ZZ00905-10.0128 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s.  
adresa: 584 01  Ledeč nad Sázavou, Hrnčíře 2 
datum narození / IČO:             /47452722 
zástupce: JAROSLAV RYGL, statutární ředitel 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 8708-521/0100   
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 29.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1294/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1715/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
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podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      1980,00  Kč (slovy: 

jedentisícdevětsetosmdesát  korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  



 
 

Strana 4 (celkem 4) 
 

 

 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Ing. JAROSLAV RYGL Zdeněk Chlád 

statutární ředitel radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1294/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

606961 Veliká 2014-2023 516415 216 / 2 21B12 3S JD B.b.1.H. 7.5.2015 0,04 220,000 9,00 1 980,00

Celkem 1 980,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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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“) 
 

ZZ00905-10.0129 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Městská správa lesů Pelhřimov s.r.o.  
adresa: 393 01  Pelhřimov, K Silu 1980 
datum narození / IČO:             /25156705 
zástupce: ing. FRANTIŠEK KUČERA, jednatel            
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 0621127389/0800   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 30.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1305/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1743/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     21700,00  Kč (slovy: 

dvacetjedentisícsedmset  korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 



 
 

Strana 3 (celkem 4) 
 

 

předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

ing. FRANTIŠEK KUČERA Zdeněk Chlád 

jednatel radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1305/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 2010-2019 205420 0 / 0 1B15 5K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,15 650,000 5,00 3 250,00

0 2010-2019 205420 0 / 0 1B15 5K BK B.b.1.2. 31.3.2015 0,09 750,000 9,00 6 750,00

0 2010-2019 205420 0 / 0 2F13 4S BK B.b.1.H. 31.3.2015 0,07 600,000 9,00 5 400,00

0 2010-2019 205420 0 / 0 5A15 4S BK B.b.1.H. 31.3.2015 0,03 300,000 9,00 2 700,00

0 2010-2019 205420 0 / 0 5A15 4S BK B.b.1.H. 30.4.2015 0,05 400,000 9,00 3 600,00

Celkem 21 700,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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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“) 
 

ZZ00905-10.0130 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Městská správa lesů Pelhřimov s.r.o.  
adresa: 393 01  Pelhřimov, K Silu 1980 
datum narození / IČO:             /25156705 
zástupce: ing. FRANTIŠEK KUČERA, jednatel 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 0621127389/0800   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 30.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1306/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1744/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     25250,00  Kč (slovy: 

dvacetpěttisícdvěstapadesát  korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

ing. FRANTIŠEK KUČERA Zdeněk Chlád 

jednatel radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1306/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 2010-2019 205424 0 / 0 61A10 4K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,13 550,000 5,00 2 750,00

0 2010-2019 205424 0 / 0 61A10 4K BK B.b.1.2. 31.3.2015 0,12 1 150,000 9,00 10 350,00

0 2010-2019 205424 0 / 0 66B11a 4S DB B.b.1.H. 30.4.2015 0,1 800,000 9,00 7 200,00

0 2010-2019 205424 0 / 0 67B12 4S DB B.b.1.H. 30.4.2015 0,06 550,000 9,00 4 950,00

Celkem 25 250,00

Počet technických

jednotek
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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“) 
 

ZZ00905-10.0131 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Městská správa lesů Pelhřimov s.r.o.  
adresa: 393 01  Pelhřimov, K Silu 1980 
datum narození / IČO:             /25156705 
zástupce: ing. FRANTIŠEK KUČERA, jednatel              
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 0621127389/0800   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 30.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1307/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1745/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši    170000,00  Kč (slovy: 

jednostosedmdesáttisíc  korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

ing. FRANTIŠEK KUČERA Zdeněk Chlád 

jednatel radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1307/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 2008-2017 205404 0 / 0 1B11 4K JD B.b.1.2. 31.3.2015 0,02 100,000 9,00 900,00

0 2008-2017 205404 0 / 0 1C13 4K JD B.b.1.2. 31.3.2015 0,05 250,000 9,00 2 250,00

0 2008-2017 205404 0 / 0 1C13 4K BK B.b.1.2. 31.3.2015 0,08 750,000 9,00 6 750,00

0 2008-2017 205404 0 / 0 1D12 4S JD B.b.1.H. 31.3.2015 0,08 400,000 9,00 3 600,00

0 2008-2017 205404 0 / 0 8B10 5K BK B.b.1.2. 31.3.2015 0,17 1 550,000 9,00 13 950,00

0 2008-2017 205404 0 / 0 1B11 4K JD B.b.1.2. 30.4.2015 0,08 400,000 9,00 3 600,00

0 2008-2017 205404 0 / 0 3B11 5K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,16 650,000 5,00 3 250,00

0 2008-2017 205404 0 / 0 6J10 5K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,04 175,000 5,00 875,00

0 2008-2017 205404 0 / 0 6M10 5K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,17 700,000 5,00 3 500,00

0 2008-2017 205404 0 / 0 8B10 5K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,11 450,000 5,00 2 250,00

0 2008-2017 205404 0 / 0 11A06 4K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,1 400,000 5,00 2 000,00

0 2008-2017 205404 0 / 0 17B10 5K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,3 1 200,000 5,00 6 000,00

0 2008-2017 205404 0 / 0 17B10 5K DB B.b.1.2. 30.4.2015 0,11 900,000 9,00 8 100,00

0 2008-2017 205404 0 / 0 53F12 5K BK B.b.1.2. 30.4.2015 0,03 250,000 9,00 2 250,00

0 2008-2017 205404 0 / 0 53F12 5K BK B.b.1.2. 31.3.2015 0,09 750,000 9,00 6 750,00

0 2008-2017 205404 0 / 0 45B12 5K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,05 200,000 5,00 1 000,00

0 2008-2017 205404 0 / 0 46B10 5K JD B.b.1.2. 30.4.2015 0,14 700,000 9,00 6 300,00

0 2008-2017 205404 0 / 0 46B10 5K BK B.b.1.2. 30.4.2015 0,17 1 550,000 9,00 13 950,00

0 2008-2017 205404 0 / 0 47A10 5F JD B.b.1.H. 30.4.2015 0,12 600,000 9,00 5 400,00

0 2008-2017 205404 0 / 0 47A10 5F BK B.b.1.H. 30.4.2015 0,12 1 100,000 9,00 9 900,00

0 2008-2017 205404 0 / 0 47B10 5K JD B.b.1.2. 30.4.2015 0,12 600,000 9,00 5 400,00

0 2008-2017 205404 0 / 0 49A13 5K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,09 400,000 5,00 2 000,00

0 2008-2017 205404 0 / 0 49A13 5K BK B.b.1.2. 30.4.2015 0,11 1 000,000 9,00 9 000,00

0 2008-2017 205404 0 / 0 51C13 5K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,02 100,000 5,00 500,00

0 2008-2017 205404 0 / 0 53F12 5K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,3 1 200,000 5,00 6 000,00

0 2008-2017 205404 0 / 0 57A09 6P JD B.b.1.H. 30.4.2015 0,08 400,000 9,00 3 600,00

0 2008-2017 205404 0 / 0 61C11 6K BK B.b.1.2. 30.4.2015 0,09 800,000 9,00 7 200,00

0 2008-2017 205404 0 / 0 62E11 6K JD B.b.1.2. 30.4.2015 0,02 100,000 9,00 900,00

0 2008-2017 205404 0 / 0 42B15 5K BK B.b.1.2. 30.4.2015 0,08 700,000 9,00 6 300,00

Počet technických

jednotek
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1307/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

Počet technických

jednotek

0 2008-2017 205404 0 / 0 23B11 5B BK B.b.1.H. 31.3.2015 0,11 1 090,000 9,00 9 810,00

0 2008-2017 205404 0 / 0 25A12 5S JD B.b.1.H. 31.3.2015 0,05 250,000 9,00 2 250,00

0 2008-2017 205404 0 / 0 25A12 5S BK B.b.1.H. 31.3.2015 0,06 540,000 9,00 4 860,00

0 2008-2017 205404 0 / 0 37F12 5K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,04 160,000 5,00 800,00

0 2008-2017 205404 0 / 0 37F12x 5K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,06 240,000 5,00 1 200,00

0 2008-2017 205404 0 / 0 37F12x 5K BK B.b.1.2. 31.3.2015 0,08 720,000 9,00 6 480,00

0 2008-2017 205404 0 / 0 38D12 5K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,05 225,000 5,00 1 125,00

Celkem 170 000,00

Stránka 2 z 2



Strana 1 (celkem 4) 
 

 
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“) 
 

ZZ00905-10.0132 
 

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: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Městská správa lesů Pelhřimov s.r.o.  
adresa: 393 01  Pelhřimov, K Silu 1980 
datum narození / IČO:             /25156705 
zástupce: ing. FRANTIŠEK KUČERA, jednatel             
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 0621127389/0800   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 30.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1308/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1746/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      1250,00  Kč (slovy: 

jedentisícdvěstapadesát  korun českých). 
 
2)  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. 
 

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

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti 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 realizace akce 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 Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

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 rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) 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. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodla Rada Kraje Vysočina  dne  28.7.2015 

usnesením č. xxxx/23/2015/RK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

ing. FRANTIŠEK KUČERA Zdeněk Chlád 

jednatel radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1308/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 2009-2018 205808 0 / 0 129Kc15 5K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,05 250,000 5,00 1 250,00

Celkem 1 250,00

Počet technických

jednotek
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