RK-25-2015-13, př. 6
počet stran: 456

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“)
ZZ00905-11.0006
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
SIMMO s.r.o.
adresa: 390 02 Tábor, U Bechyňské dráhy 2932
datum narození / IČO:
/25704052
zástupce: Ing. Milan Mareček – na základě plné moci ze dne 29.12.2014
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2655262/0800
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 2.6.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1144/2015 a číslem spisu OŽPZ
1466/2015.
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
padesátosmtisícsedmsetosmdesát 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.

58780,00

Kč (slovy:

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 2 (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., Příloha č. 2

8)

O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Ing. Milan Mareček

...............................................................
Zdeněk Chlád

zmocněnec

radní kraje
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1144/2015

Příloha č.1
Katastrální území

LHP

LHC

(číslo,název)

Číslo

Jednotka

SLT

parcely

Dřev.

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

prací

ha

635499 Kobylí Hlava

64393/2010

514305

0/0

11B3

0

D.c.1.H.

3.3.2015

0,00

329,000

20,00

6 580,00

635499 Kobylí Hlava

64393/2010

514305

0/0

11B8

0

D.c.1.H.

14.3.2015

0,00

77,000

20,00

1 540,00

635499 Kobylí Hlava

64393/2010

514305

0/0

11B6

0

D.c.1.H.

21.3.2015

0,00

53,000

20,00

1 060,00

635499 Kobylí Hlava

64393/2010

514305

0/0

11B7

0

D.c.1.H.

25.3.2015

0,00

38,000

20,00

760,00

635499 Kobylí Hlava

64393/2010

514305

0/0

11C3

0

D.c.1.H.

3.3.2015

0,00

321,000

20,00

6 420,00

635499 Kobylí Hlava

64393/2010

514305

0/0

11C5

0

D.c.1.H.

14.3.2015

0,00

25,000

20,00

500,00

635499 Kobylí Hlava

64393/2010

514305

0/0

11C8

0

D.c.1.H.

26.3.2015

0,00

127,000

20,00

2 540,00

635499 Kobylí Hlava

64393/2010

514305

0/0

11C10

0

D.c.1.H.

26.3.2015

0,00

23,000

20,00

460,00

635499 Kobylí Hlava

64393/2010

514305

0/0

11D3

0

D.c.1.H.

3.3.2015

0,00

18,000

20,00

360,00

635499 Kobylí Hlava

64393/2010

514305

0/0

11D4

0

D.c.1.H.

14.3.2015

0,00

27,000

20,00

540,00

635197 Frýdnava

64393/2010

514305

0/0

17A3

0

D.c.1.H.

12.4.2015

0,00

141,000

20,00

2 820,00

743909 Rybníček u Habrů

64393/2010

514305

0/0

18C3

0

D.c.1.H.

14.3.2015

0,00

64,000

20,00

1 280,00

743909 Rybníček u Habrů

64393/2010

514305

0/0

1,80E+05

0

D.c.1.H.

14.3.2015

0,00

111,000

20,00

2 220,00

743909 Rybníček u Habrů

64393/2010

514305

0/0

18F3

0

D.c.1.H.

14.3.2015

0,00

272,000

20,00

5 440,00

743909 Rybníček u Habrů

64393/2010

514305

0/0

1,80E+07

0

D.c.1.H.

14.3.2015

0,00

242,000

20,00

4 840,00

743909 Rybníček u Habrů

64393/2010

514305

0/0

18C5

0

D.c.1.H.

14.3.2015

0,00

82,000

20,00

1 640,00

635499 Kobylí Hlava

64393/2010

514305

0/0

7A3

0

D.c.1.H.

3.3.2015

0,00

166,000

20,00

3 320,00

635499 Kobylí Hlava

64393/2010

514305

0/0

7A6

0

D.c.1.H.

3.3.2015

0,00

56,000

20,00

1 120,00

635499 Kobylí Hlava

64393/2010

514305

0/0

7B3

0

D.c.1.H.

14.3.2015

0,00

33,000

20,00

660,00

635499 Kobylí Hlava

64393/2010

514305

0/0

7A4

0

D.c.1.H.

3.3.2015

0,00

44,000

20,00

880,00

635499 Kobylí Hlava

64393/2010

514305

0/0

7A2

0

D.c.1.H.

3.3.2015

0,00

61,000

20,00

1 220,00

635499 Kobylí Hlava

64393/2010

514305

0/0

7C2

0

D.c.1.H.

3.3.2015

0,00

65,000

20,00

1 300,00

635499 Kobylí Hlava

64393/2010

514305

0/0

7C4

0

D.c.1.H.

3.3.2015

0,00

74,000

20,00

1 480,00

635499 Kobylí Hlava

64393/2010

514305

0/0

7C6

0

D.c.1.H.

14.3.2015

0,00

81,000

20,00

1 620,00

635499 Kobylí Hlava

64393/2010

514305

0/0

7D6

0

D.c.1.H.

21.3.2015

0,00

48,000

20,00

960,00

635499 Kobylí Hlava

64393/2010

514305

0/0

7D8

0

D.c.1.H.

21.3.2015

0,00

28,000

20,00

560,00

654272 Chrtníč

64393/2010

514305

0/0

9A3

0

D.c.1.H.

3.3.2015

0,00

109,000

20,00

2 180,00

654272 Chrtníč

64393/2010

514305

0/0

9C3

0

D.c.1.H.

3.3.2015

0,00

142,000

20,00

2 840,00

654272 Chrtníč

64393/2010

514305

0/0

9C4

0

D.c.1.H.

3.3.2015

0,00

40,000

20,00

800,00
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Příloha č.1
Katastrální území

LHP

LHC

(číslo,název)

Číslo

Jednotka

SLT

parcely

Dřev.

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

D.c.1.H.

3.3.2015

prací
654272 Chrtníč

64393/2010

514305

0/0

9C6

0

ha
0,00

42,000

20,00
Celkem

Stránka 2 z 2

840,00
58 780,00

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“)
ZZ00905-11.0007
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
Karel Freibauer
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 3.6.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1148/2015 a číslem spisu OŽPZ
1490/2015.
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
desettisícdevětsetdvacetosm 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.

10928,00

Kč (slovy:

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Karel Freibauer

...............................................................
Zdeněk Chlád
radní kraje
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Příloha č.1
Katastrální území
(číslo,název)

LHP

LHC

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

prací

ha

0/0

0

B.f.2.H.

13.4.2015

0,09

0,000

3 200,00

288,00

0/0

0

B.f.1.H.

13.4.2015

0,37

0,000

4 000,00

1 480,00

0/0

0

B.f.1.H.

13.4.2015

0,58

0,000

4 000,00

2 320,00

0/0

0

B.f.1.H.

17.4.2015

0,81

0,000

4 000,00

3 240,00

0/0

5P

B.b.1.H.

17.4.2015

0,04

400,000

BK

9,00
Celkem
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3 600,00
10 928,00

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“)
ZZ00905-11.0009
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
Helena Dvořáková
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 1170/2015 a číslem spisu OŽPZ
1521/2015.
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
českých).

6000,00 Kč (slovy: šesttisíc korun

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Helena Dvořáková

...............................................................
Zdeněk Chlád
radní kraje
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Příloha č.1
Katastrální území
(číslo,název)

LHP

LHC

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

B.b.2.2.

22.4.2015

prací
662763 Kamenná nad Oslavou

4K

BO

ha
0,12

1 200,000

5,00
Celkem
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6 000,00
6 000,00

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“)
ZZ00905-11.0014
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
TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o.
adresa: 583 01 Chotěboř, Sokolohradská 167
datum narození / IČO:
/25999729
zástupce: MIROSLAV UCHYTIL, jednatel
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 27-6555590267/0100
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 10.6.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1189/2015 a číslem spisu OŽPZ
1550/2015.
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
třicetdevěttisícdevětsetosmdesát 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.

39980,00

Kč (slovy:

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
MIROSLAV UCHYTIL

...............................................................
Zdeněk Chlád

jednatel

radní kraje
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Příloha č.1
Katastrální území

LHP

LHC

(číslo,název)

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

prací

ha

0

2010-2019

513434

0/0

4B11

5N

BK

B.b.1.U.

15.5.2015

0,29

2 320,000

9,00

20 880,00

0

2010-2019

513434

0/0

4D9

5K

JD

B.b.1.2.

15.5.2015

0,2

1 200,000

9,00

10 800,00

0

2010-2019

513434

0/0

4,00E+09

5P

SM

B.b.2.U.

15.5.2015

0,21

950,000

4,00

3 800,00

0

2010-2019

513434

0/0

11D9

5K

SM

B.b.2.2.

15.5.2015

0,18

900,000

5,00

4 500,00

Celkem
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39 980,00

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“)
ZZ00905-11.0015
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
Jiří Homolka
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 11.6.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1195/2015 a číslem spisu OŽPZ
1556/2015.
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
šesttisícjednostodvacet 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.

6120,00

Kč (slovy:

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Ing. Jiří Homolka

...............................................................
Zdeněk Chlád
radní kraje
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Příloha č.1
Katastrální území

LHP

(číslo,název)

LHC

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

prací

ha

0

2010-2019

0/0

4K

BK

B.b.1.2.

6.4.2015

0,06

550,000

9,00

4 950,00

0

2010-2019

0/0

4K

JD

B.b.1.2.

14.4.2015

0,02

130,000

9,00

1 170,00

Celkem
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6 120,00

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“)
ZZ00905-11.0018
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 Razimová
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 1201/2015 a číslem spisu OŽPZ
1562/2015.
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
korun českých).

5500,00 Kč (slovy: pěttisícpětset

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Jaroslava Razimová

...............................................................
Zdeněk Chlád
radní kraje
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Příloha č.1
Katastrální území

LHP

(číslo,název)

LHC

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

B.b.2.2.

15.5.2015

prací
0

2014-2023

0/0

4K

SM

ha
0,27

1 100,000

5,00
Celkem
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5 500,00
5 500,00

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“)
ZZ00905-11.0019
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
KINSKÝ Žďár, a.s.
adresa: 591 02 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 1205/2015 a číslem spisu OŽPZ
1566/2015.
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
čtyřicettřitisícečtyřistapadesátšest 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.

43456,00

Kč (slovy:

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Ing. ROSTISLAV MIVALT

...............................................................
Zdeněk Chlád

člen představenstva

radní kraje

.................................................................
Ing. MIROSLAV MATOUŠEK
člen představenstva
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Příloha č.1
Katastrální území

LHP

LHC

(číslo,název)

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

prací

ha

0

2009-2018

515702

0/0

149A16

5K

SM

B.b.2.2.

28.5.2015

0,1

400,000

5,00

2 000,00

0

2009-2018

515702

0/0

144B13

6K

SM

B.b.2.2.

28.5.2015

0,19

800,000

5,00

4 000,00

0

2009-2018

515702

0/0

155A09

5K

SM

B.b.2.2.

28.5.2015

0,22

900,000

5,00

4 500,00

0

2009-2018

515702

0/0

144A11

6K

SM

B.b.2.2.

28.5.2015

0,1

400,000

5,00

2 000,00

BK

B.b.1.2.

29.5.2015

0,11

1 100,000

9,00

9 900,00

B.f.2.H.

15.5.2015

0,99

0,000

3 200,00

3 168,00
4 064,00

0

2009-2018

515702

0/0

229B08b

6K

0

2009-2018

515702

0/0

156C03

0

0

2009-2018

515702

0/0

139B03

0

B.f.2.H.

27.5.2015

1,27

0,000

3 200,00

0

2009-2018

515702

0/0

149C03

0

B.f.2.H.

28.5.2015

0,85

0,000

3 200,00

2 720,00

0

2009-2018

515702

0/0

159A03

0

B.f.2.H.

28.5.2015

2,2

0,000

3 200,00

7 040,00

0

2009-2018

515702

0/0

140A03

0

B.f.2.H.

28.5.2015

0,54

0,000

3 200,00

1 728,00

0

2009-2018

515702

0/0

159A04b

0

B.f.2.H.

28.5.2015

0,73

0,000

3 200,00

2 336,00

Celkem
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43 456,00

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“)
ZZ00905-11.0020
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
SIMMO s.r.o.
adresa: 390 02 Tábor, U Bechyňské dráhy 2932
datum narození / IČO:
/25704052
zástupce: Ing. Milan Mareček – na základě plné moci ze dne 29.12.2014
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2655262/0800
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 15.6.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1211/2015 a číslem spisu OŽPZ
1584/2015.
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
dvacetosmtisícčtyřistačtyřicet 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.

28440,00

Kč (slovy:

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., Příloha č.2

8)

O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Ing. Milan Mareček

...............................................................
Zdeněk Chlád

zmocněnec

radní kraje
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Příloha č.1
Katastrální území

LHP

LHC

(číslo,název)

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

prací

ha

604810 Biskupice u Hrotovic

64659/2010

605703

0/0

1C11

2S

DG

B.b.1.H.

23.4.2015

0,43

1 635,000

9,00

14 715,00

604810 Biskupice u Hrotovic

64659/2010

605703

0/0

1C11

2S

JD

B.b.1.H.

23.4.2015

0,01

50,000

9,00

450,00

604810 Biskupice u Hrotovic

64659/2010

605703

0/0

4B11

3S

JD

B.b.1.H.

9.4.2015

0,39

1 475,000

9,00

13 275,00

Celkem
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28 440,00

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“)
ZZ00905-11.0022
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 Topka
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 1224/2015 a číslem spisu OŽPZ
1601/2015.
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 1 (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
desettisícpětsetčtyřicet 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.

10540,00

Kč (slovy:

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Ing. Josef Topka

...............................................................
Zdeněk Chlád
radní kraje
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Příloha č.1
Katastrální území
(číslo,název)

LHP

LHC

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

prací

ha

5K

SM

B.b.2.2.

12.5.2015

0,5

2 000,000

5,00

10 000,00

5K

BK

B.b.1.2.

12.5.2015

0,01

60,000

9,00

540,00

Celkem
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10 540,00

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“)
ZZ00905-11.0023
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
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 17.6.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1225/2015 a číslem spisu OŽPZ
1602/2015.
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
dvatisícedevětsetsedmdesát 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.

2970,00

Kč (slovy:

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Petromil Makovec

...............................................................
Zdeněk Chlád
radní kraje
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1225/2015

Příloha č.1
Katastrální území
(číslo,název)

LHP

LHC

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

B.b.1.2.

20.5.2015

prací
5K

BK

ha
0,04

330,000

9,00
Celkem

Stránka 1 z 1

2 970,00
2 970,00

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“)
ZZ00905-11.0025
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
Stanislav Požár
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 17.6.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1228/2015 a číslem spisu OŽPZ
1606/2015.
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
českých).

3000,00 Kč (slovy: třitisíce korun

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Stanislav Požár

...............................................................
Zdeněk Chlád
radní kraje
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Příloha č.1
Katastrální území
(číslo,název)

LHP

LHC

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

B.b.2.2.

30.4.2015

prací
5K

SM

ha
0,12

600,000

5,00
Celkem
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3 000,00
3 000,00

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“)
ZZ00905-11.0026
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
Jaroslava Mejzlíková
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 1236/2015 a číslem spisu OŽPZ
1628/2015.
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
dvatisícesedmsetpadesát 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.

2750,00

Kč (slovy:

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Jaroslava Mejzlíková

...............................................................
Zdeněk Chlád
radní kraje
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1236/2015

Příloha č.1
Katastrální území
(číslo,název)

LHP

LHC

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

B.b.2.2.

30.4.2015

prací
0/0

4K

SM

ha
0,11

550,000

5,00
Celkem

Stránka 1 z 1

2 750,00
2 750,00

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“)
ZZ00905-11.0027
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
Libor Novák
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 1237/2015 a číslem spisu OŽPZ
1629/2015.
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
českých).

2000,00 Kč (slovy: dvatisíce korun

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Libor Novák

...............................................................
Zdeněk Chlád
radní kraje
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1237/2015

Příloha č.1
Katastrální území
(číslo,název)

LHP

LHC

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

B.b.2.2.

7.5.2015

prací
5N

SM

ha
0,1

400,000

5,00
Celkem
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2 000,00
2 000,00

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“)
ZZ00905-11.0030
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
Zemědělské družstvo Černovice u Tábora
adresa: 394 94 Černovice, Dobešovská 590
datum narození / IČO:
/00111091
zástupce: FRANTIŠEK PRŮŠA, předseda představenstva
JOSEF ČAMRA, místopředseda představenstva
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 912-261/0100
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 1254/2015 a číslem spisu OŽPZ
1660/2015.
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
českých).

9000,00 Kč (slovy: devěttisíc korun

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 3 (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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
FRANTIŠEK PRŮŠA

...............................................................
Zdeněk Chlád

předseda představenstva

radní kraje

.................................................................
JOSEF ČAMRA
místopředseda představenstva
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Příloha č.1
Katastrální území

LHP

LHC

(číslo,název)

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

B.b.2.2.

30.4.2015

prací
0

2011-2020

205804

0/0

227Ds0

5K

SM

ha
0,44

1 800,000

5,00
Celkem
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9 000,00
9 000,00

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“)
ZZ00905-11.0031
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
Pavel Chytka
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 23.6.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1257/2015 a číslem spisu OŽPZ
1664/2015.
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
jedentisícsedmsettřicetšest 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.

1736,00

Kč (slovy:

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Pavel Chytka

...............................................................
Zdeněk Chlád
radní kraje
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Příloha č.1
Katastrální území
(číslo,název)

LHP

LHC

Číslo

Jednotka

SLT

parcely

Dřev.

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

prací

ha

0/0

0

B.f.2.H.

9.5.2015

0,23

0,000

3 200,00

736,00

0/0

0

B.f.1.H.

9.5.2015

0,25

0,000

4 000,00

1 000,00

Celkem
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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“)
ZZ00905-11.0032
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
Emilie Hašková
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 23.6.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1262/2015 a číslem spisu OŽPZ
1669/2015.
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
třicetosmtisícdvěstapadesát 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.

38250,00

Kč (slovy:

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Emilie Hašková

...............................................................
Zdeněk Chlád
radní kraje
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1262/2015

Příloha č.1
Katastrální území
(číslo,název)

LHP

LHC

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

prací

ha

0/0

5K

JD

B.b.1.H.

11.5.2015

0,22

1 100,000

9,00

9 900,00

0/0

4K

JD

B.b.1.H.

11.5.2015

0,13

650,000

9,00

5 850,00

0/0

3S

DB

B.b.1.H.

11.5.2015

0,25

2 500,000

9,00

22 500,00

Celkem
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38 250,00

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“)
ZZ00905-11.0035
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
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 1272/2015 a číslem spisu OŽPZ
1686/2015.
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
českých).

3000,00 Kč (slovy: třitisíce korun

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Petr Jonák

...............................................................
Zdeněk Chlád
radní kraje
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1272/2015

Příloha č.1
Katastrální území
(číslo,název)

LHP

LHC

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

B.b.2.2.

10.5.2015

prací
5K

SM

ha
0,12

600,000

5,00
Celkem
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3 000,00
3 000,00

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“)
ZZ00905-11.0036
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
Jan Zadina
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 25.6.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1278/2015 a číslem spisu OŽPZ
1699/2015.
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
českých).

9000,00 Kč (slovy: devěttisíc korun

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Jan Zadina

...............................................................
Zdeněk Chlád
radní kraje
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1278/2015

Příloha č.1
Katastrální území
(číslo,název)

LHP

LHC

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

prací

ha

5K

JD

B.b.1.H.

15.5.2015

0,08

400,000

9,00

3 600,00

3L

DB

B.b.1.H.

23.5.2015

0,06

300,000

9,00

2 700,00

3L

OL

B.b.1.H.

23.5.2015

0,1

300,000

9,00

2 700,00

Celkem
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9 000,00

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“)
ZZ00905-11.0037
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
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 1281/2015 a číslem spisu OŽPZ
1702/2015.
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
třinácttisíceosmset 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.

13800,00

Kč (slovy:

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Ing. VLADIMÍRA RUBINSTEINOVÁ

...............................................................
Zdeněk Chlád

Prokura

radní kraje
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1281/2015

Příloha č.1
Katastrální území

LHP

LHC

(číslo,název)

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

B.b.2.1.

31.3.2015

prací
781924 Heřmanice u Vilémova

010KUJI/2702 514715

0/0

7E11a

3K

BO

ha
0,27

2 300,000

6,00
Celkem
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13 800,00
13 800,00

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“)
ZZ00905-11.0042
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
Lesní družstvo v Polné, družstvo
adresa: 588 13 Polná, Palackého 757
datum narození / IČO:
/63491443
zástupce: Město Polná, předseda představenstva, při výkonu funkce zastupuje Jindřich
Skočdopole
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 230087084/0300
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 29.6.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1290/2015 a číslem spisu OŽPZ
1711/2015.
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
sedmdesáttisícdevětsetsedmdesátsedm 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.

70977,00

Kč (slovy:

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Jindřich Skočdopole

...............................................................
Zdeněk Chlád

předseda představenstva

radní kraje
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Příloha č.1
Katastrální území

LHP

LHC

(číslo,název)

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

prací

ha

0

2009-2018

515615

0/0

905Cf13

5K

BK

B.b.1.2.

31.3.2015

0,08

700,000

9,00

6 300,00

0

2009-2018

515615

0/0

905Cf13

5K

JD

B.b.1.2.

31.3.2015

0,16

970,000

9,00

8 730,00

0

2009-2018

515615

0/0

5d7

6O

JD

B.b.1.H.

31.3.2015

0,14

873,000

9,00

7 857,00

0

2009-2018

515615

0/0

10a10

6O

JD

B.b.1.H.

31.3.2015

0,08

477,000

9,00

4 293,00

0

2009-2018

515615

0/0

5c5a

6O

BK

B.b.1.H.

31.3.2015

0,04

383,000

9,00

3 447,00

0

2009-2018

515615

0/0

6d9

5B

BK

B.b.1.H.

31.3.2015

0,05

410,000

9,00

3 690,00

0

2009-2018

515615

0/0

20c8

0C

BK

B.b.1.H.

30.4.2015

0,22

1 900,000

9,00

17 100,00

0

2009-2018

515615

0/0

905Cf13

5K

SM

B.b.2.2.

30.4.2015

0,72

3 600,000

5,00

18 000,00

0

2009-2018

515615

0/0

16a10

5K

SM

B.b.2.2.

30.4.2015

0,06

312,000

5,00

1 560,00

Celkem
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70 977,00

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“)
ZZ00905-11.0045
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 Císař
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 30.6.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1296/2015 a číslem spisu OŽPZ
1733/2015.
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
šesttisícjednostošedesát 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.

6160,00

Kč (slovy:

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Ladislav Císař

...............................................................
Zdeněk Chlád
radní kraje
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Příloha č.1
Katastrální území
(číslo,název)

LHP

LHC

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

prací

ha

5V

SM

B.f.1.H.

30.5.2015

0,86

0,000

4 000,00

3 440,00

5V

SM

B.f.1.H.

30.5.2015

0,68

0,000

4 000,00

2 720,00

Celkem
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6 160,00

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“)
ZZ00905-11.0046
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 Maštalíř
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 30.6.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1297/2015 a číslem spisu OŽPZ
1734/2015.
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
korun českých).

5500,00 Kč (slovy: pěttisícpětset

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Ing. Stanislav Maštalíř

...............................................................
Zdeněk Chlád
radní kraje
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1297/2015

Příloha č.1
Katastrální území
(číslo,název)

LHP

LHC

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

B.b.2.2.

20.5.2015

prací
4N

BO

ha
0,11

1 100,000

5,00
Celkem
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5 500,00
5 500,00

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“)
ZZ00905-11.0047
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
Hermenegild Jireček
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 30.6.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1298/2015 a číslem spisu OŽPZ
1735/2015.
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
osmtisícdvěstaosmdesát 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.

8280,00

Kč (slovy:

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Hermenegild Jireček

...............................................................
Zdeněk Chlád
radní kraje
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1298/2015

Příloha č.1
Katastrální území
(číslo,název)

LHP

LHC

Číslo

Jednotka

SLT

parcely

Dřev.

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

prací

ha

0

0

D.c.1.H.

20.5.2015

0,00

11,000

20,00

220,00

0

0

D.c.1.H.

20.5.2015

0,00

4,000

20,00

80,00

0

0

D.c.1.H.

20.5.2015

0,00

1,000

20,00

20,00

0

0

D.c.1.H.

20.5.2015

0,00

28,000

20,00

560,00

0

0

D.c.1.H.

20.5.2015

0,00

4,000

20,00

80,00

0

0

D.c.1.H.

20.5.2015

0,00

6,000

20,00

120,00

0

0

D.c.1.H.

20.5.2015

0,00

10,000

20,00

200,00

0

0

D.c.1.H.

20.5.2015

0,00

4,000

20,00

80,00

0

0

D.c.1.H.

20.5.2015

0,00

2,000

20,00

40,00

0

0

D.c.1.H.

20.5.2015

0,00

3,000

20,00

60,00

0

0

D.c.1.H.

20.6.2015

0,00

98,000

20,00

1 960,00

0

0

D.c.1.H.

20.6.2015

0,00

44,000

20,00

880,00

0

0

D.c.1.H.

20.6.2015

0,00

59,000

20,00

1 180,00

0

0

D.c.1.H.

20.6.2015

0,00

51,000

20,00

1 020,00

0

0

D.c.1.H.

20.6.2015

0,00

27,000

20,00

540,00

0

0

D.c.1.H.

20.6.2015

0,00

47,000

20,00

940,00

0

0

D.c.1.H.

20.6.2015

0,00

13,000

20,00

260,00

0

0

D.c.1.H.

20.6.2015

0,00

2,000

20,00

40,00

Celkem
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8 280,00

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“)
ZZ00905-11.0048
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
Blanka Trnková
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 30.6.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1299/2015 a číslem spisu OŽPZ
1736/2015.
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
korun českých).

1500,00 Kč (slovy: jedentisícpětset

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Blanka Trnková

...............................................................
Zdeněk Chlád
radní kraje
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1299/2015

Příloha č.1
Katastrální území
(číslo,název)

LHP

LHC

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

B.b.2.2.

20.5.2015

prací
4K

SM

ha
0,06

300,000

5,00
Celkem
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1 500,00
1 500,00

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“)
ZZ00905-11.0049
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
Polanský AB s.r.o.
adresa: 395 01 Pacov, Myslíkova 4
datum narození / IČO:
/01464256
zástupce: MIROSLAV POLANSKÝ, jednatel
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 3225908339/0800
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 1300/2015 a číslem spisu OŽPZ
1737/2015.
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
třicetpěttisícdvacetpět 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.

35025,00

Kč (slovy:

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
MIROSLAV POLANSKÝ

...............................................................
Zdeněk Chlád

jednatel

radní kraje
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Příloha č.1
Katastrální území
(číslo,název)

LHP

LHC

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

prací

ha

0

5K

SM

B.b.2.2.

18.4.2015

0,4

1 975,000

5,00

9 875,00

0

5S

BK

B.b.1.H.

18.4.2015

0,11

1 100,000

9,00

9 900,00

0

5K

SM

B.b.2.2.

18.4.2015

0,52

2 600,000

5,00

13 000,00

0

5K

SM

B.b.2.2.

18.4.2015

0,09

450,000

5,00

2 250,00

Celkem
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35 025,00

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“)
ZZ00905-11.0050
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. Tamara Maurer
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 30.6.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1301/2015 a číslem spisu OŽPZ
1739/2015.
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
osmnácttisícčtyřistapadesát 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.

18450,00

Kč (slovy:

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Mgr. Tamara Maurer

...............................................................
Zdeněk Chlád
radní kraje
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Příloha č.1
Katastrální území
(číslo,název)

LHP

LHC

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

prací

ha

0

5S

BK

B.b.1.H.

4.5.2015

0,05

450,000

9,00

4 050,00

0

5S

BK

B.b.1.H.

4.5.2015

0,09

700,000

9,00

6 300,00

0

5S

JD

B.b.1.H.

4.5.2015

0,18

900,000

9,00
Celkem
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8 100,00
18 450,00

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“)
ZZ00905-11.0051
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
Karel Nejedlý
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 30.6.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1302/2015 a číslem spisu OŽPZ
1740/2015.
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
osmtisícpětsetpadesát 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.

8550,00

Kč (slovy:

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 2 (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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Ing. Karel Nejedlý

...............................................................
Zdeněk Chlád
radní kraje
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Příloha č.1
Katastrální území
(číslo,název)

LHP

LHC

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

prací

ha

0

5O

JD

B.b.1.H.

4.5.2015

0,04

200,000

9,00

1 800,00

0

5P

JD

B.b.1.H.

4.5.2015

0,09

450,000

9,00

4 050,00

0

5V

JD

B.b.1.H.

4.5.2015

0,06

300,000

9,00

2 700,00

Celkem
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8 550,00

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“)
ZZ00905-11.0052
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
Marie Hlavová
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 30.6.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1303/2015 a číslem spisu OŽPZ
1741/2015.
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
korun českých).

2500,00 Kč (slovy: dvatisícepětset

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Marie Hlavová

...............................................................
Zdeněk Chlád
radní kraje
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1303/2015

Příloha č.1
Katastrální území
(číslo,název)

LHP

LHC

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

B.b.2.2.

25.4.2015

prací
5K

SM

ha
0,1

500,000

5,00
Celkem
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2 500,00
2 500,00

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“)
ZZ00905-11.0053
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
Pavel Srna
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 30.6.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1304/2015 a číslem spisu OŽPZ
1742/2015.
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
čtyřicetpěttisíctřistašedesát 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.

45360,00

Kč (slovy:

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Ing. Mgr. Pavel Srna

...............................................................
Zdeněk Chlád
radní kraje
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1304/2015

Příloha č.1
Katastrální území
(číslo,název)

LHP

LHC

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

prací

ha

4S

BK

B.b.1.H.

30.3.2015

0,2

1 600,000

9,00

14 400,00

4S

BK

B.b.1.H.

30.3.2015

0,18

1 440,000

9,00

12 960,00

4S

KL

B.b.1.H.

30.3.2015

0,09

560,000

9,00

5 040,00

4S

KL

B.b.1.H.

30.3.2015

0,12

720,000

9,00

6 480,00

5S

KL

B.b.1.H.

30.3.2015

0,12

720,000

9,00
Celkem
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6 480,00
45 360,00

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“)
ZZ00905-11.0056
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
Petr Kadlec
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 1.7.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1311/2015 a číslem spisu OŽPZ
1720/2015.
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
jedentisícdevětsetdvacet 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.

1920,00

Kč (slovy:

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Petr Kadlec

...............................................................
Zdeněk Chlád
radní kraje
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1311/2015

Příloha č.1
Katastrální území
(číslo,název)

LHP

LHC

Číslo

Jednotka

SLT

parcely

Dřev.

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

B.f.1.H.

11.4.2015

prací
0

ha
0,48

0,000

4 000,00
Celkem
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1 920,00
1 920,00

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“)
ZZ00905-11.0057
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
Ladislav Krupka
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 2.7.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1312/2015 a číslem spisu OŽPZ
1721/2015.
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
šestnácttisícosmdesát 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.

16080,00

Kč (slovy:

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Ladislav Krupka

...............................................................
Zdeněk Chlád
radní kraje
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Příloha č.1
Katastrální území
(číslo,název)

LHP

LHC

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

B.b.2.1.

30.4.2015

prací
5M

SM

ha
0,67

2 680,000

6,00
Celkem
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16 080,00
16 080,00

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“)
ZZ00905-11.0060
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
Správa městských lesů Jihlava, s.r.o.
adresa: 586 01 Jihlava, Rantířovská 4003/5
datum narození / IČO:
/60732105
zástupce: Ing. VÁCLAV KODET, jednatel
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 23236681/0100
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 2.7.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1315/2015 a číslem spisu OŽPZ
1724/2015.
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
čtyřicetjedentisícdvacetčtyři 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.

41024,00

Kč (slovy:

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 2 (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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Ing. VÁCLAV KODET

...............................................................
Zdeněk Chlád

jednatel

radní kraje
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Příloha č.1
Katastrální území

LHP

LHC

(číslo,název)

Číslo

Jednotka

SLT

parcely

Dřev.

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

prací

ha

0

2008-2017

606415

0/0

113b3

0

B.f.2.H.

12.5.2015

2,88

0,000

3 200,00

9 216,00

0

2008-2017

606415

0/0

112b3

0

B.f.2.H.

12.5.2015

0,94

0,000

3 200,00

3 008,00

0

2008-2017

606415

0/0

514f3

0

B.f.2.H.

31.5.2015

0,6

0,000

3 200,00

1 920,00

0

2008-2017

606415

0/0

105d1c

0

B.f.1.H.

28.5.2015

0,33

0,000

4 000,00

1 320,00

0

2008-2017

606415

0/0

616a1b

0

B.f.1.H.

1.6.2015

0,26

0,000

4 000,00

1 040,00

0

2008-2017

606415

0/0

416a1c

0

B.f.1.H.

31.5.2015

0,17

0,000

4 000,00

680,00

0

2008-2017

606415

0/0

101a3

0

B.f.1.H.

28.6.2015

2,24

0,000

4 000,00

8 960,00

0

2008-2017

606415

0/0

314b1

0

B.f.1.H.

30.6.2015

0,36

0,000

4 000,00

1 440,00

0

2008-2017

606415

0/0

304a1

0

B.f.1.H.

30.6.2015

0,58

0,000

4 000,00

2 320,00

0

2008-2017

606415

0/0

605a1c

0

B.f.1.H.

1.7.2015

0,19

0,000

4 000,00

760,00

0

2008-2017

606415

0/0

408a2b

0

B.f.1.H.

30.6.2015

0,48

0,000

4 000,00

1 920,00

0

2008-2017

606415

0/0

216a1

0

B.f.1.H.

30.6.2015

0,27

0,000

4 000,00

1 080,00

0

2008-2017

606415

0/0

215c2

0

B.f.1.H.

30.6.2015

0,79

0,000

4 000,00

3 160,00

0

2008-2017

606415

0/0

215c1a

0

B.f.1.H.

30.6.2015

0,05

0,000

4 000,00

200,00

0

2008-2017

606415

0/0

214a1a

0

B.f.1.H.

30.6.2015

1,00

0,000

4 000,00

4 000,00
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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“)
ZZ00905-11.0061
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
Správa městských lesů Jihlava, s.r.o.
adresa: 586 01 Jihlava, Rantířovská 4003/5
datum narození / IČO:
/60732105
zástupce: Ing. VÁCLAV KODET, jednatel
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 23236681/0100
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 2.7.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1316/2015 a číslem spisu OŽPZ
1725/2015.
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
dvacetšesttisícdevětsetšedesát 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.

26960,00

Kč (slovy:

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Ing. VÁCLAV KODET

...............................................................
Zdeněk Chlád

jednatel

radní kraje
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1316/2015

Příloha č.1
Katastrální území

LHP

LHC

(číslo,název)

Číslo

Jednotka

SLT

parcely

Dřev.

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

prací

ha

0

2008-2017

606415

0/0

502c8

0

D.c.1.H.

30.6.2015

0,00

10,000

20,00

200,00

0

2008-2017

606415

0/0

503b12

0

D.c.1.H.

30.6.2015

0,00

5,000

20,00

100,00

0

2008-2017

606415

0/0

514c5

0

D.c.1.H.

30.6.2015

0,00

6,000

20,00

120,00

0

2008-2017

606415

0/0

514f4

0

D.c.1.H.

30.6.2015

0,00

9,000

20,00

180,00

0

2008-2017

606415

0/0

516b7

0

D.c.1.H.

30.6.2015

0,00

11,000

20,00

220,00

0

2008-2017

606415

0/0

516b6

0

D.c.1.H.

30.6.2015

0,00

22,000

20,00

440,00

0

2008-2017

606415

0/0

516c7

0

D.c.1.H.

30.6.2015

0,00

4,000

20,00

80,00

0

2008-2017

606415

0/0

516c5

0

D.c.1.H.

30.6.2015

0,00

18,000

20,00

360,00

0

2008-2017

606415

0/0

514a5

0

D.c.1.H.

30.6.2015

0,00

11,000

20,00

220,00

0

2008-2017

606415

0/0

113b8

0

D.c.1.H.

28.6.2015

0,00

28,000

20,00

560,00

0

2008-2017

606415

0/0

112b12

0

D.c.1.H.

28.6.2015

0,00

5,000

20,00

100,00

0

2008-2017

606415

0/0

112b5

0

D.c.1.H.

28.6.2015

0,00

18,000

20,00

360,00

0

2008-2017

606415

0/0

113b3

0

D.c.1.H.

28.6.2015

0,00

20,000

20,00

400,00

0

2008-2017

606415

0/0

508a11b

0

D.c.1.H.

30.6.2015

0,00

1,000

20,00

20,00

0

2008-2017

606415

0/0

515a5

0

D.c.1.H.

30.6.2015

0,00

12,000

20,00

240,00

0

2008-2017

606415

0/0

515b4

0

D.c.1.H.

30.6.2015

0,00

19,000

20,00

380,00

0

2008-2017

606415

0/0

515b6a

0

D.c.1.H.

30.6.2015

0,00

11,000

20,00

220,00

0

2008-2017

606415

0/0

516a5

0

D.c.1.H.

30.6.2015

0,00

22,000

20,00

440,00

0

2008-2017

606415

0/0

516a6

0

D.c.1.H.

30.6.2015

0,00

24,000

20,00

480,00

0

2008-2017

606415

0/0

502d7

0

D.c.1.H.

30.6.2015

0,00

10,000

20,00

200,00

0

2008-2017

606415

0/0

502c12

0

D.c.1.H.

30.6.2015

0,00

11,000

20,00

220,00

0

2008-2017

606415

0/0

502b8

0

D.c.1.H.

30.6.2015

0,00

8,000

20,00

160,00

0

2008-2017

606415

0/0

502c7

0

D.c.1.H.

30.6.2015

0,00

6,000

20,00

120,00

0

2008-2017

606415

0/0

514e8

0

D.c.1.H.

31.5.2015

0,00

3,000

20,00

60,00

0

2008-2017

606415

0/0

514b4

0

D.c.1.H.

31.5.2015

0,00

10,000

20,00

200,00

0

2008-2017

606415

0/0

514e4

0

D.c.1.H.

31.5.2015

0,00

16,000

20,00

320,00

0

2008-2017

606415

0/0

514f3

0

D.c.1.H.

31.5.2015

0,00

21,000

20,00

420,00

0

2008-2017

606415

0/0

514f4

0

D.c.1.H.

31.5.2015

0,00

79,000

20,00

1 580,00

0

2008-2017

606415

0/0

516b7

0

D.c.1.H.

31.5.2015

0,00

93,000

20,00

1 860,00
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Příloha č.1
Katastrální území

LHP

LHC

(číslo,název)

Číslo

Jednotka

SLT

parcely

Dřev.

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

prací

ha

0

2008-2017

606415

0/0

516b6

0

D.c.1.H.

31.5.2015

0,00

182,000

20,00

3 640,00

0

2008-2017

606415

0/0

516c7

0

D.c.1.H.

31.5.2015

0,00

35,000

20,00

700,00

0

2008-2017

606415

0/0

516c5

0

D.c.1.H.

31.5.2015

0,00

143,000

20,00

2 860,00

0

2008-2017

606415

0/0

514e14

0

D.c.1.H.

31.5.2015

0,00

1,000

20,00

20,00

0

2008-2017

606415

0/0

514a5

0

D.c.1.H.

31.5.2015

0,00

87,000

20,00

1 740,00

0

2008-2017

606415

0/0

505d6

0

D.c.1.H.

31.5.2015

0,00

12,000

20,00

240,00

0

2008-2017

606415

0/0

503b2

0

D.c.1.H.

31.5.2015

0,00

1,000

20,00

20,00

0

2008-2017

606415

0/0

501c8

0

D.c.1.H.

31.5.2015

0,00

1,000

20,00

20,00

0

2008-2017

606415

0/0

113b3

0

D.c.1.H.

12.5.2015

0,00

109,000

20,00

2 180,00

0

2008-2017

606415

0/0

113b8

0

D.c.1.H.

12.5.2015

0,00

14,000

20,00

280,00

0

2008-2017

606415

0/0

112d9

0

D.c.1.H.

12.5.2015

0,00

11,000

20,00

220,00

0

2008-2017

606415

0/0

112b3

0

D.c.1.H.

12.5.2015

0,00

26,000

20,00

520,00

0

2008-2017

606415

0/0

112b4

0

D.c.1.H.

12.5.2015

0,00

5,000

20,00

100,00

0

2008-2017

606415

0/0

112b5

0

D.c.1.H.

12.5.2015

0,00

32,000

20,00

640,00

0

2008-2017

606415

0/0

514a11

0

D.c.1.H.

31.5.2015

0,00

19,000

20,00

380,00
280,00

0

2008-2017

606415

0/0

514b10

0

D.c.1.H.

31.5.2015

0,00

14,000

20,00

0

2008-2017

606415

0/0

514d7

0

D.c.1.H.

31.5.2015

0,00

1,000

20,00

20,00

0

2008-2017

606415

0/0

514e8

0

D.c.1.H.

31.5.2015

0,00

7,000

20,00

140,00

0

2008-2017

606415

0/0

514f8

0

D.c.1.H.

31.5.2015

0,00

4,000

20,00

80,00

0

2008-2017

606415

0/0

515a12

0

D.c.1.H.

31.5.2015

0,00

7,000

20,00

140,00

0

2008-2017

606415

0/0

514c5

0

D.c.1.H.

31.5.2015

0,00

53,000

20,00

1 060,00

0

2008-2017

606415

0/0

514d7

0

D.c.1.H.

31.5.2015

0,00

6,000

20,00

120,00

0

2008-2017

606415

0/0

212a11

0

D.c.1.H.

1.6.2015

0,00

65,000

20,00
Celkem
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1 300,00
26 960,00

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“)
ZZ00905-11.0062
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
Eliška Prknová
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 7.7.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1317/2015 a číslem spisu OŽPZ
1802/2015.
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 1 (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
korun českých).

10600,00 Kč (slovy: desettisícšestset

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 2 (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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Eliška Prknová

...............................................................
Zdeněk Chlád
radní kraje
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Příloha č.1
Katastrální území
(číslo,název)

LHP

LHC

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

prací

ha

5K

SM

B.b.2.2.

16.5.2015

0,12

500,000

5,00

2 500,00

5K

JD

B.b.1.2.

16.5.2015

0,15

900,000

9,00

8 100,00

Celkem
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10 600,00

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“)
ZZ00905-11.0063
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
Eliška Prknová
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 7.7.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1318/2015 a číslem spisu OŽPZ
1803/2015.
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
jedenácttisícpětsetdvacet 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.

11520,00

Kč (slovy:

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Eliška Prknová

...............................................................
Zdeněk Chlád
radní kraje
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Příloha č.1
Katastrální území
(číslo,název)

LHP

LHC

Číslo

Jednotka

SLT

parcely

Dřev.

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

D.d.1.H.

15.5.2015

12 000,00

11 520,00

prací
0

ha
0,96

0,000

Celkem
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11 520,00

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“)
ZZ00905-11.0064
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 Borovná
adresa: 588 56 Telč - Štěpnice, Lesovna v Parku 105
datum narození / IČO:
/18198724
zástupce: Ing. ROSTISLAV ČERMÁK, předseda představenstva
JIŘÍ SLÁMA, člen představenstva
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
číslo účtu: 407401754/0600
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 7.7.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1319/2015 a číslem spisu OŽPZ
1804/2015.
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
šedesáttisíctřistačtyřicetpět 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.

60345,00

Kč (slovy:

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Ing. ROSTISLAV ČERMÁK

...............................................................
Zdeněk Chlád

předseda představenstva

radní kraje

.................................................................
JIŘÍ SLÁMA
člen představenstva
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Příloha č.1
Katastrální území

LHP

LHC

(číslo,název)

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

prací

ha

700061 Praskolesy u Mrákotína

2015 - 2024

614602

0/0

14Aa13a

6K

SM

B.b.2.2.

30.4.2015

0,09

450,000

5,00

2 250,00

700061 Praskolesy u Mrákotína

2015 - 2024

614602

0/0

14Aa13b

6K

SM

B.b.2.2.

30.4.2015

0,06

300,000

5,00

1 500,00

700061 Praskolesy u Mrákotína

2015 - 2024

614602

0/0

15Ba13

6K

SM

B.b.2.2.

30.4.2015

0,08

400,000

5,00

2 000,00

700061 Praskolesy u Mrákotína

2015 - 2024

614602

0/0

15Ea12a

6K

SM

B.b.2.2.

30.4.2015

0,25

1 150,000

5,00

5 750,00

700061 Praskolesy u Mrákotína

2015 - 2024

614602

0/0

16Aa11

6K

SM

B.b.2.2.

30.4.2015

0,04

200,000

5,00

1 000,00

700061 Praskolesy u Mrákotína

2015 - 2024

614602

0/0

17Ba12

6K

SM

B.b.2.2.

30.4.2015

0,39

1 875,000

5,00

9 375,00

700550 Olší u Telče

2015 - 2024

614602

0/0

21Ca6

5K

SM

B.b.2.2.

30.4.2015

0,08

400,000

5,00

2 000,00

607797 Borovná

2015 - 2024

614602

0/0

20Ca12

5K

SM

B.b.2.2.

30.4.2015

0,04

200,000

5,00

1 000,00

607797 Borovná

2015 - 2024

614602

0/0

20Ea7

5K

SM

B.b.2.2.

30.4.2015

0,04

200,000

5,00

1 000,00

607797 Borovná

2015 - 2024

614602

0/0

22Aa0

5K

SM

B.b.2.2.

30.4.2015

0,7

2 850,000

5,00

14 250,00

607797 Borovná

2015 - 2024

614602

0/0

22Aa13

5K

SM

B.b.2.2.

30.4.2015

0,08

400,000

5,00

2 000,00

737984 Radkov u Telče

2015 - 2024

614602

0/0

23La0

5K

SM

B.b.2.2.

30.4.2015

0,2

800,000

5,00

4 000,00

700550 Olší u Telče

2015 - 2024

614602

0/0

21Ea7

5K

BK

B.b.1.2.

30.4.2015

0,02

180,000

9,00

1 620,00

776815 Vanov

2015 - 2024

614602

0/0

18Ga0

6G

OL

B.b.1.H.

30.4.2015

0,29

1 400,000

9,00

12 600,00

Celkem

Stránka 1 z 1

60 345,00

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“)
ZZ00905-11.0065
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
Jaroslava Mašátová
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 7.7.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1320/2015 a číslem spisu OŽPZ
1805/2015.
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
korun českých).

3900,00 Kč (slovy: třitisícedevětset

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 2 (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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Jaroslava Mašátová

...............................................................
Zdeněk Chlád
radní kraje
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Příloha č.1
Katastrální území
(číslo,název)

LHP

LHC

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

B.b.2.2.

6.5.2015

prací
6K

SM

ha
0,15

780,000

5,00
Celkem
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3 900,00
3 900,00

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“)
ZZ00905-11.0066
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
Ing. Petr Dokulil
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 7.7.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1321/2015 a číslem spisu OŽPZ
1806/2015.
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
dvacetdevěttisícsedmsetpadesát 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.

29750,00

Kč (slovy:

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 3 (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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Ing. Petr Dokulil

...............................................................
Zdeněk Chlád
radní kraje
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Příloha č.1
Katastrální území
(číslo,název)

LHP

LHC

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

prací

ha

5K

SM

B.b.2.2.

6.5.2015

0,29

1 500,000

5,00

7 500,00

5K

SM

B.b.2.2.

6.5.2015

0,05

250,000

5,00

1 250,00

5K

SM

B.b.2.2.

6.5.2015

0,97

4 200,000

5,00

21 000,00

Celkem
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29 750,00

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“)
ZZ00905-11.0067
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
Jan Pechek
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 7.7.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1322/2015 a číslem spisu OŽPZ
1807/2015.
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
korun českých).

4050,00 Kč (slovy: čtyřitisícepadesát

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Jan Pechek

...............................................................
Zdeněk Chlád
radní kraje
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Příloha č.1
Katastrální území
(číslo,název)

LHP

LHC

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

B.b.1.H.

30.4.2015

prací
5S

BK

ha
0,09

450,000

9,00
Celkem
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4 050,00
4 050,00

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“)
ZZ00905-11.0069
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
Věra Doležalová
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 9.7.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1325/2015 a číslem spisu OŽPZ
1828/2015.
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
korun českých).

1040,00 Kč (slovy: jedentisícčtyřicet

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Věra Doležalová

...............................................................
Zdeněk Chlád
radní kraje
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Příloha č.1
Katastrální území
(číslo,název)

LHP

LHC

Číslo

Jednotka

SLT

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

0

B.f.1.H.

10.6.2015

0,08

0,000

4 000,00

320,00

0

B.f.1.H.

5.6.2015

0,18

0,000

4 000,00

720,00

parcely

Dřev.

prací

ha

Celkem
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1 040,00

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“)
ZZ00905-11.0071
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
Martin Hladík
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 10.7.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1328/2015 a číslem spisu OŽPZ
1833/2015.
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
čtyřitisícečtyřistadvanáct 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.

4412,00

Kč (slovy:

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 2 (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.
Strana 3 (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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Martin Hladík

...............................................................
Zdeněk Chlád
radní kraje
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Příloha č.1
Katastrální území
(číslo,název)

LHP

LHC

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

0

B.f.2.H.

15.4.2015

0,36

0,000

3 200,00

1 152,00

0

B.f.1.H.

15.4.2015

0,59

0,000

4 000,00

2 360,00

B.b.1.H.

30.4.2015

0,02

100,000

parcely

prací

4S

DBZ

ha

9,00
Celkem
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900,00
4 412,00

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“)
ZZ00905-11.0075
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
Vladimír Zubál
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 13.7.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1332/2015 a číslem spisu OŽPZ
1853/2015.
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
českých).

8000,00 Kč (slovy: osmtisíc korun

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Vladimír Zubál

...............................................................
Zdeněk Chlád
radní kraje
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Příloha č.1
Katastrální území
(číslo,název)

LHP

LHC

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

B.b.2.2.

31.5.2015

prací
4K

SM

ha
0,32

1 600,000

5,00
Celkem
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8 000,00
8 000,00

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“)
ZZ00905-11.0077
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
Statek Lesolg, s.r.o.
adresa: 100 00 Praha 10, Strašnice, U nových vil 188/9
datum narození / IČO:
/26006391
zástupce: JAROSLAV HALÁK, jednatel
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1125081339/0800
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 13.7.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1334/2015 a číslem spisu OŽPZ
1855/2015.
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
jednostotřitisícetřistatřicetpět 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.

103335,00

Kč (slovy:

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
JAROSLAV HALÁK

...............................................................
Zdeněk Chlád

jednatel

radní kraje
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Příloha č.1
Katastrální území

LHP

LHC

(číslo,název)

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

prací

ha

643157 Horní Krupá u Havlíčkova Brodu

2010-2019

513705

0/0

1A10

5S

JD

B.b.1.H.

4.5.2015

0,12

600,000

9,00

5 400,00

643157 Horní Krupá u Havlíčkova Brodu

2010-2019

513705

0/0

1F8

5K

JD

B.b.1.2.

5.5.2015

0,08

400,000

9,00

3 600,00

643157 Horní Krupá u Havlíčkova Brodu

2010-2019

513705

0/0

1F8

5K

BK

B.b.1.2.

5.5.2015

0,11

1 000,000

9,00

9 000,00

643157 Horní Krupá u Havlíčkova Brodu

2010-2019

513705

0/0

1F8

5K

SM

B.b.2.2.

5.5.2015

0,15

750,000

5,00

3 750,00

629405 Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu

2010-2019

513705

0/0

4C12

4S

JD

B.b.1.H.

30.4.2015

0,02

100,000

9,00

900,00

629405 Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu

2010-2019

513705

0/0

4C12

4S

BK

B.b.1.H.

30.4.2015

0,08

750,000

9,00

6 750,00

629405 Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu

2010-2019

513705

0/0

5B9

4S

JD

B.b.1.H.

30.4.2015

0,06

300,000

9,00

2 700,00

629405 Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu

2010-2019

513705

0/0

5C10

4H

BK

B.b.1.H.

30.4.2015

0,1

950,000

9,00

8 550,00

742392 Rozsochatec

2010-2019

513705

0/0

7A9

5S

BK

B.b.1.H.

30.4.2015

0,11

1 000,000

9,00

9 000,00

742392 Rozsochatec

2010-2019

513705

0/0

7C10

5S

JD

B.b.1.H.

3.5.2015

0,16

850,000

9,00

7 650,00

742392 Rozsochatec

2010-2019

513705

0/0

8B10

5H

JD

B.b.1.H.

30.4.2015

0,05

250,000

9,00

2 250,00

742392 Rozsochatec

2010-2019

513705

0/0

9B13

5S

BK

B.b.1.H.

30.4.2015

0,24

2 325,000

9,00

20 925,00

742392 Rozsochatec

2010-2019

513705

0/0

9B13

5S

JD

B.b.1.H.

30.4.2015

0,03

150,000

9,00

1 350,00

742392 Rozsochatec

2010-2019

513705

0/0

9C8

5S

JD

B.b.1.H.

14.5.2015

0,1

530,000

9,00

4 770,00

742392 Rozsochatec

2010-2019

513705

0/0

9D5

5K

SM

B.b.2.2.

25.5.2015

0,02

100,000

5,00

500,00

742392 Rozsochatec

2010-2019

513705

0/0

10D1a

0

B.f.1.H.

16.6.2015

0,75

0,000

4 000,00

3 000,00

742392 Rozsochatec

2010-2019

513705

0/0

10D1b

0

B.f.1.H.

16.6.2015

0,69

0,000

4 000,00

2 760,00

742392 Rozsochatec

2010-2019

513705

0/0

10C1c

0

B.f.1.H.

16.6.2015

0,6

0,000

4 000,00

2 400,00

742392 Rozsochatec

2010-2019

513705

0/0

10B1a

0

B.f.1.H.

16.6.2015

0,54

0,000

4 000,00

2 160,00

742392 Rozsochatec

2010-2019

513705

0/0

10B1b

0

B.f.1.H.

16.6.2015

1,48

0,000

4 000,00

5 920,00

Celkem
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103 335,00

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“)
ZZ00905-11.0078
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
Ludvík Junga
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 13.7.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1335/2015 a číslem spisu OŽPZ
1856/2015.
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
čtyřicettřitisícedvěstasedmdesátpět 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.

43275,00

Kč (slovy:

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Ludvík Junga

...............................................................
Zdeněk Chlád
radní kraje
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Příloha č.1
Katastrální území
(číslo,název)

LHP

LHC

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

B.b.2.2.

30.4.2015

prací
6K

SM

ha
2,06

8 655,000

5,00
Celkem
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43 275,00
43 275,00

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“)
ZZ00905-11.0079
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
PhDr. Blanka Sládková
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 13.7.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1336/2015 a číslem spisu OŽPZ
1857/2015.
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
dvacetdevěttisícdevětset 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.

29900,00

Kč (slovy:

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 2 (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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
PhDr. Blanka Sládková

...............................................................
Zdeněk Chlád
radní kraje
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Příloha č.1
Katastrální území
(číslo,název)

LHP

LHC

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

prací

ha

5K

SM

B.b.2.2.

10.5.2015

0,74

3 480,000

5,00

17 400,00

5K

SM

B.b.2.2.

10.5.2015

0,54

2 500,000

5,00

12 500,00

Celkem
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29 900,00

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“)
ZZ00905-11.0080
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 Karásek
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 13.7.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1337/2015 a číslem spisu OŽPZ
1858/2015.
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
jedentisícčtyřistaosmdesátpět 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.

1485,00

Kč (slovy:

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Antonín Karásek

...............................................................
Zdeněk Chlád
radní kraje
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Příloha č.1
Katastrální území
(číslo,název)

LHP

LHC

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

B.b.1.H.

26.5.2015

prací
5S

BK

ha
0,02

165,000

9,00
Celkem
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1 485,00
1 485,00

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“)
ZZ00905-11.0081
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
Marie Šimková
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 13.7.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1338/2015 a číslem spisu OŽPZ
1859/2015.
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 1 (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
jedenácttisícpětset 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.

11500,00

Kč (slovy:

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Marie Šimková

...............................................................
Zdeněk Chlád
radní kraje
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Příloha č.1
Katastrální území
(číslo,název)

LHP

LHC

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

B.b.2.2.

30.4.2015

prací
6K

SM

ha
0,45

2 300,000

5,00
Celkem

Stránka 1 z 1

11 500,00
11 500,00

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“)
ZZ00905-11.0086
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
Rustikalisté s.r.o.
adresa: 594 42 Měřín, Náměstí 94
datum narození / IČO:
/29296951
zástupce: Miroslav Nedomanský, jednatel
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
číslo účtu: 204367461/0600
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 15.7.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1343/2015 a číslem spisu OŽPZ
1871/2015.
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
devatenácttisícosmset 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.

19800,00

Kč (slovy:

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Miroslav Nedomanský

...............................................................
Zdeněk Chlád

jednatel

radní kraje
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Příloha č.1
Katastrální území

LHP

LHC

(číslo,název)

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

B.b.1.H.

15.5.2015

prací
0

2008-2017

606604

0/0

4D09

5S

JD

ha
0,55

2 200,000

9,00
Celkem
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19 800,00
19 800,00

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“)
ZZ00905-11.0088
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
Lubomír Klimeš
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 15.7.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1345/2015 a číslem spisu OŽPZ
1873/2015.
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
korun českých).

5400,00 Kč (slovy: pěttisícčtyřista

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 3 (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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Ing. Lubomír Klimeš

...............................................................
Zdeněk Chlád
radní kraje
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Příloha č.1
Katastrální území
(číslo,název)

LHP

LHC

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

B.b.1.H.

5.5.2015

prací
4S

JD

ha
0,1

600,000

9,00
Celkem
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5 400,00
5 400,00

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“)
ZZ00905-11.0089
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
Statek Lesolg, s.r.o.
adresa: 100 00 Praha 10, Strašnice, U nových vil 188/9
datum narození / IČO:
/26006391
zástupce: JAROSLAV HALÁK, jednatel
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1125081339/0800
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 15.7.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1346/2015 a číslem spisu OŽPZ
1874/2015.
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
třicetdvatisícedevětsetosmdesát 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.

32980,00

Kč (slovy:

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
JAROSLAV HALÁK

...............................................................
Zdeněk Chlád

jednatel

radní kraje
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Příloha č.1
Katastrální území

LHP

LHC

(číslo,název)

Číslo

Jednotka

SLT

parcely

Dřev.

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

prací

ha

643157 Horní Krupá u Havlíčkova Brodu

2010-2019

513705

0/0

1C10

0

D.c.1.H.

27.5.2015

0,00

42,000

20,00

840,00

643157 Horní Krupá u Havlíčkova Brodu

2010-2019

513705

0/0

1F8

0

D.c.1.H.

15.5.2015

0,00

167,000

20,00

3 340,00

643157 Horní Krupá u Havlíčkova Brodu

2010-2019

513705

0/0

1A10

0

D.c.1.H.

16.5.2015

0,00

77,000

20,00

1 540,00

643157 Horní Krupá u Havlíčkova Brodu

2010-2019

513705

0/0

1C11

0

D.c.1.H.

16.5.2015

0,00

76,000

20,00

1 520,00

618187 Čachotín

2010-2019

513705

0/0

2C8

0

D.c.1.H.

18.4.2015

0,00

195,000

20,00

3 900,00

618187 Čachotín

2010-2019

513705

0/0

2C10

0

D.c.1.H.

18.4.2015

0,00

100,000

20,00

2 000,00

618187 Čachotín

2010-2019

513705

0/0

2A3

0

D.c.1.H.

18.4.2015

0,00

21,000

20,00

420,00

618187 Čachotín

2010-2019

513705

0/0

2A4

0

D.c.1.H.

18.4.2015

0,00

52,000

20,00

1 040,00

618187 Čachotín

2010-2019

513705

0/0

2A5

0

D.c.1.H.

18.4.2015

0,00

17,000

20,00

340,00

618187 Čachotín

2010-2019

513705

0/0

2A8

0

D.c.1.H.

18.4.2015

0,00

45,000

20,00

900,00

618187 Čachotín

2010-2019

513705

0/0

2B5a

0

D.c.1.H.

18.4.2015

0,00

8,000

20,00

160,00

618187 Čachotín

2010-2019

513705

0/0

2B5b

0

D.c.1.H.

18.4.2015

0,00

28,000

20,00

560,00

742392 Rozsochatec

2010-2019

513705

0/0

3A5

0

D.c.1.H.

20.5.2015

0,00

142,000

20,00

2 840,00

742392 Rozsochatec

2010-2019

513705

0/0

3B7

0

D.c.1.H.

20.5.2015

0,00

92,000

20,00

1 840,00

742392 Rozsochatec

2010-2019

513705

0/0

7F13

0

D.c.1.H.

27.5.2015

0,00

172,000

20,00

3 440,00

742392 Rozsochatec

2010-2019

513705

0/0

8B10

0

D.c.1.H.

30.4.2015

0,00

415,000

20,00
Celkem
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8 300,00
32 980,00

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“)
ZZ00905-11.0090
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
Zdeněk Novotný
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 15.7.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1347/2015 a číslem spisu OŽPZ
1875/2015.
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
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.

3250,00

Kč (slovy:

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Zdeněk Novotný

...............................................................
Zdeněk Chlád
radní kraje
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1347/2015

Příloha č.1
Katastrální území
(číslo,název)

LHP

LHC

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

prací

ha

6K

SM

B.b.2.2.

19.4.2015

0,14

570,000

5,00

2 850,00

6K

SM

B.b.2.2.

19.4.2015

0,02

80,000

5,00

400,00

Celkem

Stránka 1 z 1

3 250,00

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“)
ZZ00905-11.0094
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 Neuman
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 17.7.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1351/2015 a číslem spisu OŽPZ
1898/2015.
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
třitisíceosmsetčtyřicet 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.

3840,00

Kč (slovy:

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
František Neuman

...............................................................
Zdeněk Chlád
radní kraje
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Příloha č.1
Katastrální území
(číslo,název)

LHP

LHC

Číslo

Jednotka

SLT

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

0

B.f.1.H.

20.4.2015

0,77

0,000

4 000,00

3 080,00

0

B.f.1.H.

25.4.2015

0,19

0,000

4 000,00

760,00

parcely

Dřev.

prací

ha

Celkem
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3 840,00

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“)
ZZ00905-11.0095
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
Milan Bělehrad
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 17.7.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1352/2015 a číslem spisu OŽPZ
1899/2015.
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
českých).

5000,00 Kč (slovy: pěttisíc korun

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 2 (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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Milan Bělehrad

...............................................................
Zdeněk Chlád
radní kraje
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Příloha č.1
Katastrální území
(číslo,název)

LHP

LHC

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

B.b.2.2.

25.4.2015

prací
5K

SM

ha
0,23

1 000,000

5,00
Celkem
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5 000,00
5 000,00

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“)
ZZ00905-11.0096
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 Kwiatkowská
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 17.7.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1353/2015 a číslem spisu OŽPZ
1900/2015.
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
pěttisícdevětsetosmdesátčtyři 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.

5984,00

Kč (slovy:

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Jana Kwiatkowská

...............................................................
Zdeněk Chlád
radní kraje
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Příloha č.1
Katastrální území
(číslo,název)

LHP

LHC

Číslo

Jednotka

SLT

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

0

B.f.2.H.

30.4.2015

1,41

0,000

3 200,00

4 512,00

0

B.f.2.H.

30.4.2015

0,12

0,000

3 200,00

384,00

0

B.f.2.H.

30.4.2015

0,34

0,000

3 200,00

1 088,00

parcely

Dřev.

prací

ha

Celkem
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5 984,00

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“)
ZZ00905-11.0097
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
Hynek Řehůřek
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 17.7.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1354/2015 a číslem spisu OŽPZ
1901/2015.
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
třitisícečtyřistaosmdesát 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.

3480,00

Kč (slovy:

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Hynek Řehůřek

...............................................................
Zdeněk Chlád
radní kraje
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1354/2015

Příloha č.1
Katastrální území
(číslo,název)

LHP

LHC

Číslo

Jednotka

SLT

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

0

B.f.1.H.

30.4.2015

0,45

0,000

4 000,00

1 800,00

0

B.f.1.H.

30.4.2015

0,42

0,000

4 000,00

1 680,00

parcely

Dřev.

prací

ha

Celkem

Stránka 1 z 1

3 480,00

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“)
ZZ00905-11.0098
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
Vlastislav Dvořák
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 17.7.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1355/2015 a číslem spisu OŽPZ
1902/2015.
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
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.

7250,00

Kč (slovy:

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Vlastislav Dvořák

...............................................................
Zdeněk Chlád
radní kraje
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Příloha č.1
Katastrální území
(číslo,název)

LHP

LHC

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

B.b.2.2.

30.4.2015

prací
5K

SM

ha
0,31

1 450,000

5,00
Celkem
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7 250,00
7 250,00

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“)
ZZ00905-11.0100
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
VH AGRO s. r. o.
adresa: 586 01 Hybrálec 16
datum narození / IČO:
/29267757
zástupce: Jitka Váňová, jednatel
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 43-8769630227/0100
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 20.7.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1357/2015 a číslem spisu OŽPZ
1915/2015.
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
korun českých).

5800,00 Kč (slovy: pěttisícosmset

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Jitka Váňová

...............................................................
Zdeněk Chlád

jednatel

radní kraje
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Příloha č.1
Katastrální území
(číslo,název)

LHP

LHC

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

B.b.1.H.

20.5.2015

prací
650366 Hybrálec

275 / 5

630Mc11

5K

SM

ha
0,29

1 160,000

9,00
Celkem
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5 800,00
5 800,00

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“)
ZZ00905-11.0101
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
Jan Holcman
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 20.7.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1358/2015 a číslem spisu OŽPZ
1916/2015.
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
korun českých).

13500,00 Kč (slovy: třinácttisícepětset

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Jan Holcman

...............................................................
Zdeněk Chlád
radní kraje
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Příloha č.1
Katastrální území
(číslo,název)

LHP

LHC

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

prací

ha

5K

SM

B.b.2.2.

30.4.2015

0,42

1 700,000

5,00

8 500,00

5K

SM

B.b.2.2.

30.4.2015

0,11

440,000

5,00

2 200,00

5K

SM

B.b.2.2.

30.4.2015

0,14

560,000

5,00
Celkem
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2 800,00
13 500,00

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“)
ZZ00905-11.0102
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
Zdeněk Jílek
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 20.7.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1359/2015 a číslem spisu OŽPZ
1917/2015.
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
korun českých).

5400,00 Kč (slovy: pěttisícčtyřista

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Zdeněk Jílek

...............................................................
Zdeněk Chlád
radní kraje
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1359/2015

Příloha č.1
Katastrální území
(číslo,název)

LHP

LHC

Číslo

Jednotka

SLT

parcely

Dřev.

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

B.f.1.H.

27.6.2015

prací
0

ha
1,35

0,000

4 000,00
Celkem

Stránka 1 z 1

5 400,00
5 400,00

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“)
ZZ00905-11.0103
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
Bohuslav Chalupník
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 20.7.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1360/2015 a číslem spisu OŽPZ
1918/2015.
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
jedentisícsedmsetpadesát 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.

1750,00

Kč (slovy:

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 2 (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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Bohuslav Chalupník

...............................................................
Zdeněk Chlád
radní kraje
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Příloha č.1
Katastrální území
(číslo,název)

LHP

LHC

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

B.b.2.2.

25.4.2015

prací
4K

SM

ha
0,07

350,000

5,00
Celkem
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1 750,00
1 750,00

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“)
ZZ00905-11.0104
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 Chvoj
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 20.7.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1361/2015 a číslem spisu OŽPZ
1919/2015.
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
čtyřitisíceosmsetšedesát 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.

4860,00

Kč (slovy:

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Ing. Ladislav Chvoj

...............................................................
Zdeněk Chlád
radní kraje

Strana 4 (celkem 4)

1361/2015

Příloha č.1
Katastrální území
(číslo,název)

LHP

LHC

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

B.b.1.H.

23.4.2015

prací
4S

BK

ha
0,06

540,000

9,00
Celkem

Stránka 1 z 1

4 860,00
4 860,00

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“)
ZZ00905-11.0105
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
Karel Labík
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 20.7.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1362/2015 a číslem spisu OŽPZ
1920/2015.
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
třicetjedentisícjednostodvacetpět 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.

31125,00

Kč (slovy:

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Karel Labík

...............................................................
Zdeněk Chlád
radní kraje
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Příloha č.1

Katastrální území
(číslo,název)

LHP

LHC

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

B.b.2.2.

25.4.2015

prací
4K

SM

ha
1,45

6 225,000

5,00
Celkem
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31 125,00
31 125,00

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“)
ZZ00905-11.0106
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
Zdeněk Hladík
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 20.7.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1363/2015 a číslem spisu OŽPZ
1921/2015.
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
patnácttisícpětsetdvacetpět 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.

15525,00

Kč (slovy:

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Zdeněk Hladík

...............................................................
Zdeněk Chlád
radní kraje
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1363/2015

Příloha č.1
Katastrální území
(číslo,název)

LHP

LHC

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

prací

ha

4S

BK

B.b.1.H.

20.4.2015

0,1

900,000

9,00

8 100,00

4S

JD

B.b.1.H.

20.4.2015

0,12

600,000

9,00

5 400,00

4S

JD

B.b.1.H.

24.4.2015

0,04

225,000

9,00
Celkem
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2 025,00
15 525,00

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“)
ZZ00905-11.0107
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
Ing. Tomáš Francálek
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 20.7.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1364/2015 a číslem spisu OŽPZ
1922/2015.
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
korun českých).

4900,00 Kč (slovy: čtyřitisícedevětset

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Ing. Tomáš Francálek

...............................................................
Zdeněk Chlád
radní kraje
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Příloha č.1
Katastrální území
(číslo,název)

LHP

LHC

Číslo

Jednotka

SLT

parcely

Dřev.

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

D.c.1.H.

4.5.2015

prací
0

ha
1,1

245,000

20,00
Celkem
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4 900,00
4 900,00

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“)
ZZ00905-11.0108
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
Ing. Tomáš Francálek
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 20.7.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1365/2015 a číslem spisu OŽPZ
1923/2015.
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
dvanácttisíceosmsetosmdesát 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.

12880,00

Kč (slovy:

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Ing. Tomáš Francálek

...............................................................
Zdeněk Chlád
radní kraje
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Příloha č.1
Katastrální území
(číslo,název)

LHP

LHC

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

B.b.2.2.

5.5.2015

0,4

1 600,000

5,00

8 000,00

B.f.1.H.

15.7.2015

1,22

0,000

4 000,00

4 880,00

prací
5K
0

SM

ha

Celkem
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12 880,00

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“)
ZZ00905-11.0111
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
Milan Dvořák
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 21.7.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1369/2015 a číslem spisu OŽPZ
1928/2015.
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
českých).

6000,00 Kč (slovy: šesttisíc korun

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Milan Dvořák

...............................................................
Zdeněk Chlád
radní kraje
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Příloha č.1
Katastrální území
(číslo,název)

LHP

LHC

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

B.b.2.2.

20.4.2015

prací
4K

SM

ha
0,24

1 200,000

5,00
Celkem
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6 000,00
6 000,00

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“)
ZZ00905-11.0113
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
FOWA Batelov, s.r.o.
adresa: 588 51 Batelov, nám. Míru 148
datum narození / IČO:
/49967622
zástupce: Ing. JIŘÍ DOLEŽAL, jednatel
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
číslo účtu: 1500704754/0600
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 22.7.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1371/2015 a číslem spisu OŽPZ
1962/2015.
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
dvacetčtyřitisícesedmsetčtyři 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.

24704,00

Kč (slovy:

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Ing. JIŘÍ DOLEŽAL

...............................................................
Zdeněk Chlád

jednatel

radní kraje
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Příloha č.1
Katastrální území

LHP

LHC

(číslo,název)

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

prací

ha

737291 Rácov

2015-2024

614418

0/0

29Aa2

6K

SM

B.f.1.H.

2.6.2015

2,7

0,000

4 000,00

10 800,00

737291 Rácov

2015-2024

614418

0/0

28Bb3a

6P

OL

B.f.2.H.

2.6.2015

0,06

0,000

3 200,00

192,00

601144 Batelov

2015-2024

614418

0/0

25Aa3

5K

SM

B.f.2.H.

2.6.2015

0,16

0,000

3 200,00

512,00

737291 Rácov

2015-2024

614418

0/0

28Aa3

6K

SM

B.f.1.H.

30.6.2015

1,77

0,000

4 000,00

7 080,00

737291 Rácov

2015-2024

614418

0/0

28Aa2

6K

SM

B.f.1.H.

20.7.2015

1,3

0,000

4 000,00

5 200,00

737291 Rácov

2015-2024

614418

0/0

29Aa2a

6K

SM

B.f.1.H.

20.7.2015

0,23

0,000

4 000,00

920,00

Celkem
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24 704,00

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“)
ZZ00905-11.0114
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
Josef Dvořák
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 22.7.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1372/2015 a číslem spisu OŽPZ
1963/2015.
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
třicetjedentisícsedmsetpadesát 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.

31750,00

Kč (slovy:

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Josef Dvořák

...............................................................
Zdeněk Chlád
radní kraje
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Příloha č.1
Katastrální území
(číslo,název)

LHP

LHC

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

prací

ha

5K

SM

B.b.2.2.

20.5.2015

0,47

2 350,000

5,00

11 750,00

5K

BK

B.b.1.2.

20.5.2015

0,16

1 000,000

9,00

9 000,00

5K

DG

B.b.1.2.

20.5.2015

0,14

500,000

9,00

4 500,00

5K

SM

B.b.2.2.

20.5.2015

0,26

1 300,000

5,00

6 500,00

Celkem
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31 750,00

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“)
ZZ00905-11.0117
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 JAVOŘÍ
adresa: 675 31 Jemnice 738
datum narození / IČO:
/60710888
zástupce: Mgr. JITKA STREBELOVÁ, předseda představenstva
STANISLAV ZÁBRANSKÝ, místopředseda představenstva
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1523969309/0800
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 22.7.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1375/2015 a číslem spisu OŽPZ
1966/2015.
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
jednostotřitisícetřistadevadesátdva 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.

103392,00

Kč (slovy:

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Mgr. JITKA STREBELOVÁ

...............................................................
Zdeněk Chlád

předseda představenstva

radní kraje

.................................................................
STANISLAV ZÁBRANSKÝ
místopředseda představenstva
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Příloha č.1
Katastrální území

LHP

LHC

(číslo,název)

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

prací

ha

0

2015-2024

614601

0/0

1B0

4S

BK

B.b.1.H.

30.4.2015

0,11

1 137,000

9,00

10 233,00

0

2015-2024

614601

0/0

3D0

4S

BK

B.b.1.H.

30.4.2015

0,15

1 500,000

9,00

13 500,00

0

2015-2024

614601

0/0

9C0

4S

BK

B.b.1.H.

30.4.2015

0,08

860,000

9,00

7 740,00

0

2015-2024

614601

0/0

10A0

4S

BK

B.b.1.H.

30.4.2015

0,1

1 030,000

9,00

9 270,00

0

2015-2024

614601

0/0

7A0

4S

BK

B.b.1.H.

30.4.2015

0,05

500,000

9,00

4 500,00

0

2015-2024

614601

0/0

8B0

4S

BK

B.b.1.H.

30.4.2015

0,05

540,000

9,00

4 860,00

0

2015-2024

614601

0/0

5B0

4S

BK

B.b.1.H.

30.4.2015

0,3

3 040,000

9,00

27 360,00

0

2015-2024

614601

0/0

3B0

4S

BK

B.b.1.H.

30.4.2015

0,06

640,000

9,00

5 760,00

0

2015-2024

614601

0/0

9A0

4O

BK

B.b.1.H.

30.4.2015

0,03

351,000

9,00

3 159,00

0

2015-2024

614601

0/0

3A0

4K

BK

B.b.1.H.

30.4.2015

0,06

600,000

9,00

5 400,00

0

2015-2024

614601

0/0

3A0

4K

BK

B.b.1.H.

30.4.2015

0,05

440,000

9,00

3 960,00

0

2015-2024

614601

0/0

2C0

4K

JD

B.b.1.H.

30.4.2015

0,04

130,000

9,00

1 170,00

0

2015-2024

614601

0/0

3C0

4S

JD

B.b.1.H.

30.4.2015

0,24

720,000

9,00

6 480,00

Celkem
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103 392,00

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“)
ZZ00905-11.0118
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
Petr Vondra
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 23.7.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1376/2015 a číslem spisu OŽPZ
1967/2015.
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
pěttisícsedmsetpadesát 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.

5750,00

Kč (slovy:

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Petr Vondra

...............................................................
Zdeněk Chlád
radní kraje
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Příloha č.1
Katastrální území
(číslo,název)

LHP

LHC

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

B.b.2.2.

27.4.2015

prací
5K

SM

ha
0,27

1 150,000

5,00
Celkem
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5 750,00
5 750,00

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“)
ZZ00905-11.0119
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
Dagmar Kösslerová
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 23.7.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1377/2015 a číslem spisu OŽPZ
1968/2015.
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
šestnácttisícšedesátpět 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.

16065,00

Kč (slovy:

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Dagmar Kösslerová

...............................................................
Zdeněk Chlád
radní kraje
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Příloha č.1
Katastrální území
(číslo,název)

LHP

LHC

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

prací

ha

5S

BK

B.b.1.H.

25.4.2015

0,06

480,000

9,00

4 320,00

5K

JD

B.b.1.H.

25.4.2015

0,1

500,000

9,00

4 500,00

5K

BK

B.b.1.H.

25.4.2015

0,09

720,000

9,00

6 480,00

6O

JD

B.b.1.H.

25.4.2015

0,02

85,000

9,00

765,00

Celkem
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16 065,00

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“)
ZZ00905-11.0120
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 Nejedlý
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 23.7.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1378/2015 a číslem spisu OŽPZ
1969/2015.
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 1 (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
osmtisícšestsetdevadesát 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.

8690,00

Kč (slovy:

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Jan Nejedlý

...............................................................
Zdeněk Chlád
radní kraje
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Příloha č.1
Katastrální území
(číslo,název)

LHP

LHC

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

B.b.2.2.

20.5.2015

0,33

1 650,000

5,00

8 250,00

B.f.1.H.

15.6.2015

0,11

0,000

4 000,00

440,00

prací
5K
0

SM

ha

Celkem
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8 690,00

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“)
ZZ00905-11.0121
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
Martin Brož
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 23.7.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1379/2015 a číslem spisu OŽPZ
1970/2015.
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
šesttisícsedmsetpadesát 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.

6750,00

Kč (slovy:

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Martin Brož

...............................................................
Zdeněk Chlád
radní kraje
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Příloha č.1
Katastrální území
(číslo,název)

LHP

LHC

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

B.b.1.H.

25.4.2015

prací
4K

DB

ha
0,08

750,000

9,00
Celkem

Stránka 1 z 1

6 750,00
6 750,00

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“)
ZZ00905-11.0122
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
Jana Koudelová
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 24.7.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1380/2015 a číslem spisu OŽPZ
1984/2015.
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
českých).

10000,00 Kč (slovy: desettisíc korun

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Jana Koudelová

...............................................................
Zdeněk Chlád
radní kraje
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Příloha č.1
Katastrální území
(číslo,název)

LHP

LHC

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

B.b.2.2.

15.6.2015

prací
5K

SM

ha
0,5

2 000,000

5,00
Celkem
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10 000,00
10 000,00

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“)
ZZ00905-11.0124
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 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 24.7.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1382/2015 a číslem spisu OŽPZ
1986/2015.
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
sedmnácttisícosmdesát 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.

17080,00

Kč (slovy:

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Ing. JAROSLAV RYGL

...............................................................
Zdeněk Chlád

statutární ředitel

radní kraje
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Příloha č.1
Katastrální území

LHP

LHC

(číslo,název)

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

prací

ha

760587 Světlice

2014-2023

516404

291 / 0

12B3a

0

B.f.1.H.

30.6.2015

1,21

0,000

4 000,00

4 840,00

760587 Světlice

2014-2023

516404

291 / 0

12B2

0

B.f.1.H.

30.6.2015

0,65

0,000

4 000,00

2 600,00

760587 Světlice

2014-2023

516404

287 / 1

13B2

0

B.f.1.H.

30.6.2015

0,59

0,000

4 000,00

2 360,00

760587 Světlice

2014-2023

516404

287 / 1

13C2

0

B.f.1.H.

30.6.2015

0,66

0,000

4 000,00

2 640,00

760587 Světlice

2014-2023

516404

287 / 1

13D2

0

B.f.1.H.

30.6.2015

0,66

0,000

4 000,00

2 640,00

649325 Humpolec

2014-2023

516404

2339 / 3

25B12a

5S

B.b.2.U.

31.5.2015

0,12

500,000

4,00

2 000,00

SM

Celkem
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17 080,00

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“)
ZZ00905-11.0125
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
Luboš Zelený
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 27.7.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1383/2015 a číslem spisu OŽPZ
1987/2015.
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
korun českých).

2700,00 Kč (slovy: dvatisícesedmset

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Luboš Zelený

...............................................................
Zdeněk Chlád
radní kraje
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Příloha č.1
Katastrální území
(číslo,název)

LHP

LHC

Číslo

Jednotka

SLT

parcely

Dřev.

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

D.c.1.H.

13.7.2015

prací
0

ha
0,00

135,000

20,00
Celkem
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2 700,00
2 700,00

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“)
ZZ00905-11.0127
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
Lukáš KRATOCHVÍL
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 27.7.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1386/2015 a číslem spisu OŽPZ
1990/2015.
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
korun českých).

20800,00 Kč (slovy: dvacettisícosmset

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Ing. Lukáš Kratochvíl

...............................................................
Zdeněk Chlád
radní kraje
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Příloha č.1
Katastrální území
(číslo,název)

LHP

LHC

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

prací

ha

5K

SM

B.b.2.2.

5.5.2015

0,2

1 040,000

5,00

5 200,00

6K

SM

B.b.2.2.

5.5.2015

0,22

1 140,000

5,00

5 700,00

6K

BK

B.b.1.2.

5.5.2015

0,11

1 100,000

9,00
Celkem
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9 900,00
20 800,00

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“)
ZZ00905-11.0129
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
Iva Vacková
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 27.7.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1389/2015 a číslem spisu OŽPZ
1993/2015.
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
dvatisícejednostočtyřicetčtyři 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.

2144,00

Kč (slovy:

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Iva Vacková

...............................................................
Zdeněk Chlád
radní kraje
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Příloha č.1
Katastrální území
(číslo,název)

LHP

LHC

Číslo

Jednotka

SLT

parcely

Dřev.

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

B.f.2.H.

29.4.2015

prací
0

ha
0,67

0,000

3 200,00
Celkem
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2 144,00
2 144,00

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“)
ZZ00905-11.0131
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
Společnost obcí pro lesní hospodaření v Náměšti nad Oslavou, s.r.o.
adresa: 675 71 Náměšť nad Oslavou, Žerotínova 386
datum narození / IČO:
/64511341
zástupce: Ing. PAVEL HORKÝ, jednatel
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 6694110227/0100
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 28.7.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1392/2015 a číslem spisu OŽPZ
2015/2015.
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
patnácttisícdvěstačtyřicet 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.

15240,00

Kč (slovy:

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Ing. PAVEL HORKÝ

...............................................................
Zdeněk Chlád

jednatel

radní kraje
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Příloha č.1
Katastrální území

LHP

LHC

(číslo,název)

Číslo

Jednotka

SLT

parcely

Dřev.

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

prací

ha

725889 Popůvky nad Jihlavou

1.1.2013-31.12.2022

609304

0/0

12aA09

0

D.d.1.H.

30.4.2015

0,12

0,000

12 000,00

1 440,00

725889 Popůvky nad Jihlavou

1.1.2013-31.12.2022

609304

0/0

12eA10

0

D.d.1.H.

31.5.2015

0,68

0,000

12 000,00

8 160,00

669041 Koněšín

1.1.2013-31.12.2022

609304

0/0

3Ca11

0

D.d.1.H.

30.4.2015

0,1

0,000

12 000,00

1 200,00

671592 Kozlany

1.1.2013-31.12.2022

609304

0/0

7Ca08

0

D.d.1.H.

30.4.2015

0,04

0,000

12 000,00

480,00

671592 Kozlany

1.1.2013-31.12.2022

609304

0/0

7Ba11

0

D.d.1.H.

30.4.2015

0,33

0,000

12 000,00
Celkem
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3 960,00
15 240,00

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“)
ZZ00905-11.0132
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
Společnost obcí pro lesní hospodaření v Náměšti nad Oslavou, s.r.o.
adresa: 675 71 Náměšť nad Oslavou, Žerotínova 386
datum narození / IČO:
/64511341
zástupce: Ing. PAVEL HORKÝ, jednatel
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 6694110227/0100
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 28.7.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1394/2015 a číslem spisu OŽPZ
2017/2015.
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
sedmnácttisícpětsetpadesát 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.

17550,00

Kč (slovy:

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Ing. PAVEL HORKÝ

...............................................................
Zdeněk Chlád

jednatel

radní kraje
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Příloha č.1
Katastrální území

LHP

LHC

(číslo,název)

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

prací

ha

790222 Zahrádka na Moravě

1.1.2013-31.12.2022

609802

0/0

408Gk00

3K

DBZ

B.b.1.H.

30.4.2015

0,05

500,000

9,00

4 500,00

790222 Zahrádka na Moravě

1.1.2013-31.12.2022

609802

0/0

408Eg00

3K

DBZ

B.b.1.H.

30.4.2015

0,05

450,000

9,00

4 050,00

790222 Zahrádka na Moravě

1.1.2013-31.12.2022

609802

0/0

408Ah00

3K

BO

B.b.2.1.

30.4.2015

0,15

1 500,000

6,00
Celkem
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9 000,00
17 550,00

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“)
ZZ00905-11.0133
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 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 28.7.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1395/2015 a číslem spisu OŽPZ
2018/2015.
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
devadesátpěttisícdvěstaosm 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.

95208,00

Kč (slovy:

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Ing. Pavel Královec

...............................................................
Zdeněk Chlád

předseda představenstva

radní kraje

.................................................................
Josef Nechvátal
člen představenstva

Strana 4 (celkem 4)

1395/2015

Příloha č.1
Katastrální území

LHP

LHC

(číslo,název)

Číslo

Jednotka

SLT

parcely

Dřev.

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

prací

ha

0

2015-2024

606603

0/0

305aa1

0

B.f.1.H.

31.5.2015

0,92

0,000

4 000,00

3 680,00

0

2015-2024

606603

0/0

305aa2

0

B.f.1.H.

31.5.2015

0,01

0,000

4 000,00

40,00

0

2015-2024

606603

0/0

305ba1a

0

B.f.1.H.

31.5.2015

1,27

0,000

4 000,00

5 080,00

0

2015-2024

606603

0/0

403da2

0

B.f.1.H.

31.5.2015

0,97

0,000

4 000,00

3 880,00

0

2015-2024

606603

0/0

607ca1a

0

B.f.1.H.

31.5.2015

0,2

0,000

4 000,00

800,00

0

2015-2024

606603

0/0

607ca1c

0

B.f.1.H.

31.5.2015

0,57

0,000

4 000,00

2 280,00

0

2015-2024

606603

0/0

607ca2

0

B.f.1.H.

31.5.2015

1,33

0,000

4 000,00

5 320,00

0

2015-2024

606603

0/0

608aa2

0

B.f.1.H.

31.5.2015

1,75

0,000

4 000,00

7 000,00

0

2015-2024

606603

0/0

202da1

0

B.f.1.H.

30.6.2015

4,43

0,000

4 000,00

17 720,00

0

2015-2024

606603

0/0

305da1

0

B.f.1.H.

30.6.2015

0,85

0,000

4 000,00

3 400,00

0

2015-2024

606603

0/0

305da2

0

B.f.1.H.

30.6.2015

0,08

0,000

4 000,00

320,00

0

2015-2024

606603

0/0

305ea2

0

B.f.1.H.

30.6.2015

0,06

0,000

4 000,00

240,00

0

2015-2024

606603

0/0

607ca1b

0

B.f.1.H.

30.6.2015

0,12

0,000

4 000,00

480,00

0

2015-2024

606603

0/0

620db1b

0

B.f.1.H.

30.6.2015

0,89

0,000

4 000,00

3 560,00

0

2015-2024

606603

0/0

305ea3

0

B.f.2.H.

30.6.2015

1,03

0,000

3 200,00

3 296,00

0

2015-2024

606603

0/0

305ep3

0

B.f.2.H.

30.6.2015

0,7

0,000

3 200,00

2 240,00

0

2015-2024

606603

0/0

305ep4

0

B.f.2.H.

30.6.2015

0,85

0,000

3 200,00

2 720,00

0

2015-2024

606603

0/0

201aa4

0

B.f.2.H.

30.6.2015

0,8

0,000

3 200,00

2 560,00

0

2015-2024

606603

0/0

201ca3

0

B.f.2.H.

30.6.2015

2,23

0,000

3 200,00

7 136,00

0

2015-2024

606603

0/0

202ba4

0

B.f.2.H.

30.6.2015

2,65

0,000

3 200,00

8 480,00

0

2015-2024

606603

0/0

403da4

0

B.f.2.H.

30.6.2015

2,15

0,000

3 200,00

6 880,00

0

2015-2024

606603

0/0

215fa3

0

B.f.2.H.

31.5.2015

2,26

0,000

3 200,00

7 232,00

0

2015-2024

606603

0/0

607ca3a

0

B.f.2.H.

31.5.2015

0,27

0,000

3 200,00
Celkem
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864,00
95 208,00

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“)
ZZ00905-11.0134
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
Jitka Divišová
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 28.7.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1396/2015 a číslem spisu OŽPZ
2019/2015.
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
korun českých).

2700,00 Kč (slovy: dvatisícesedmset

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Jitka Divišová

...............................................................
Zdeněk Chlád
radní kraje
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Příloha č.1
Katastrální území
(číslo,název)

LHP

LHC

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

B.b.1.H.

30.5.2015

prací
4K

JD

ha
0,06

300,000

9,00
Celkem
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2 700,00
2 700,00

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“)
ZZ00905-11.0135
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 Sváček
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 29.7.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1397/2015 a číslem spisu OŽPZ
2020/2015.
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
pěttisícosmdesátčtyři 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.

5084,00

Kč (slovy:

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Josef Sváček

...............................................................
Zdeněk Chlád
radní kraje
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Příloha č.1
Katastrální území
(číslo,název)

LHP

LHC

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

B.b.2.2.

3.5.2015

0,14

700,000

5,00

3 500,00

0

B.f.1.H.

25.7.2015

0,14

0,000

4 000,00

560,00

0

B.f.2.H.

25.7.2015

0,32

0,000

3 200,00

1 024,00

parcely

prací
5K

SM

ha

Celkem
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5 084,00

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“)
ZZ00905-11.0136
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 29.7.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1398/2015 a číslem spisu OŽPZ
2022/2015.
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
čtrnácttisícesedmsetdvacet 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.

14720,00

Kč (slovy:

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
ing. FRANTIŠEK KUČERA

...............................................................
Zdeněk Chlád

jednatel

radní kraje
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Příloha č.1
Katastrální území

LHP

LHC

(číslo,název)

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

prací

ha

0

2008-2017

205404

0/0

8B10

5K

SM

B.b.2.2.

31.5.2015

0,1

400,000

5,00

2 000,00

0

2008-2017

205404

0/0

17B10

5K

SM

B.b.2.2.

31.5.2015

0,03

150,000

5,00

750,00

0

2008-2017

205404

0/0

11A08

4K

DB

B.b.1.2.

31.5.2015

0,08

650,000

9,00

5 850,00

0

2008-2017

205404

0/0

41D10

6O

BK

B.b.1.H.

31.5.2015

0,05

430,000

9,00

3 870,00

0

2008-2017

205404

0/0

42B15

5K

BK

B.b.1.H.

31.5.2015

0,03

250,000

9,00
Celkem
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2 250,00
14 720,00

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“)
ZZ00905-11.0138
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 Jeníkovy, 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 29.7.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1400/2015 a číslem spisu OŽPZ
2025/2015.
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
dvacetčtyřitisícešestsetdevadesátšest 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.

24696,00

Kč (slovy:

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Ing. VLADIMÍRA RUBINSTEINOVÁ

...............................................................
Zdeněk Chlád

Prokura

radní kraje
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Příloha č.1
Katastrální území

LHP

LHC

(číslo,název)

Číslo

Jednotka

SLT

parcely

Dřev.

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

prací

ha

781932 Hostovlice

2010-2019

514715

0/0

4E3

0

B.f.2.H.

31.5.2015

0,1

0,000

3 200,00

320,00

781959 Klášter u Vilémova

2010-2019

514715

0/0

2H3

0

B.f.2.H.

30.6.2015

1,07

0,000

3 200,00

3 424,00

680443 Leškovice

2010-2019

514715

0/0

6F3b

0

B.f.2.H.

30.6.2015

1,36

0,000

3 200,00

4 352,00

781932 Hostovlice

2010-2019

514715

0/0

3D1b

0

B.f.1.H.

30.6.2015

1,86

0,000

4 000,00

7 440,00

781932 Hostovlice

2010-2019

514715

0/0

3D2

0

B.f.1.H.

30.6.2015

0,52

0,000

4 000,00

2 080,00

781932 Hostovlice

2010-2019

514715

0/0

3E2

0

B.f.1.H.

30.6.2015

0,26

0,000

4 000,00

1 040,00

781959 Klášter u Vilémova

2010-2019

514715

0/0

2G2a

0

B.f.1.H.

31.5.2015

1,43

0,000

4 000,00

5 720,00

781959 Klášter u Vilémova

2010-2019

514715

0/0

2G2b

0

B.f.1.H.

31.5.2015

0,08

0,000

4 000,00
Celkem
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320,00
24 696,00

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“)
ZZ00905-11.0139
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
Václav MACHÁČEK
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 30.7.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1403/2015 a číslem spisu OŽPZ
2028/2015.
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
sedmdesáttisícosmsetdvacetdva 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.

70822,00

Kč (slovy:

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Václav Macháček

...............................................................
Zdeněk Chlád
radní kraje
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1403/2015

Příloha č.1
Katastrální území
(číslo,název)

LHP

LHC

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

prací

ha

5K

JD

B.b.1.2.

30.4.2015

0,15

900,000

9,00

8 100,00

5S

JD

B.b.1.H.

30.4.2015

0,25

1 450,000

9,00

13 050,00

5K

SM

B.b.2.2.

30.4.2015

0,1

500,000

5,00

2 500,00

5K

JD

B.b.1.2.

30.4.2015

0,1

650,000

9,00

5 850,00

5K

SM

B.b.2.2.

30.4.2015

0,04

200,000

5,00

1 000,00

5K

JD

B.b.1.2.

30.4.2015

0,05

300,000

9,00

2 700,00

5K

JD

B.b.1.2.

30.4.2015

0,09

550,000

9,00

4 950,00

5K

BK

B.b.1.2.

30.4.2015

0,06

500,000

9,00

4 500,00

5K

JD

B.b.1.2.

30.4.2015

0,03

190,000

9,00

1 710,00

5K

SM

B.b.2.2.

30.4.2015

0,08

400,000

5,00

2 000,00

5K

JD

B.b.1.2.

30.4.2015

0,06

390,000

9,00

3 510,00

5K

JD

B.b.1.2.

30.4.2015

0,06

280,000

9,00

2 520,00

5K

JD

B.b.1.2.

30.4.2015

0,02

120,000

9,00

1 080,00

5K

BK

B.b.1.2.

30.4.2015

0,02

200,000

9,00

1 800,00

5K

JD

B.b.1.2.

30.4.2015

0,11

580,000

9,00

5 220,00

5K

SM

1 500,00

B.b.2.2.

30.4.2015

0,06

300,000

5,00

5K

B.f.2.H.

30.6.2015

0,5

0,000

3 200,00

1 600,00

5K

B.f.2.H.

30.6.2015

0,32

0,000

3 200,00

1 024,00

5K

B.f.2.H.

29.5.2015

1,47

0,000

3 200,00

4 704,00

4B

B.f.2.H.

29.5.2015

0,34

0,000

3 200,00

1 088,00

4S

B.f.2.H.

29.5.2015

0,13

0,000

3 200,00
Celkem
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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“)
ZZ00905-11.0142
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
Marcela Klofáčová
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 31.7.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1406/2015 a číslem spisu OŽPZ
2056/2015.
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
českých).

5000,00 Kč (slovy: pěttisíc korun

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Marcela Klofáčová

...............................................................
Zdeněk Chlád
radní kraje
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Příloha č.1
Katastrální území
(číslo,název)

LHP

LHC

Číslo

Jednotka

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

B.b.2.2.

5.5.2015

prací
5K

SM

ha
0,21

1 000,000

5,00
Celkem
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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“)
ZZ00905-11.0143
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. Milan 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 31.7.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1407/2015 a číslem spisu OŽPZ
2057/2015.
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
českých).

3000,00 Kč (slovy: třitisíce korun

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
Ing. Milan Sobotka

...............................................................
Zdeněk Chlád
radní kraje
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Příloha č.1
Katastrální území
(číslo,název)

LHP

LHC

Jednotka

Číslo

SLT

Dřev.

parcely

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

B.b.2.2.

10.5.2015

prací
5K

SM

ha
0,12

600,000

5,00
Celkem
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3 000,00
3 000,00

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“)
ZZ00905-11.0144
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 Měřín, družstvo
adresa: 594 42 Měřín, Náměstí 53
datum narození / IČO:
/63491770
zástupce: KAREL KLÍMA, prokura
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1623614329/0800
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 3.8.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1409/2015 a číslem spisu OŽPZ
2061/2015.
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
šesttisícšestsetosmdesátosm 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.

6688,00

Kč (slovy:

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 2 (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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
KAREL KLÍMA

...............................................................
Zdeněk Chlád

prokura

radní kraje
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Příloha č.1
Katastrální území

LHP

LHC

(číslo,název)

Číslo

Jednotka

SLT

parcely

Dřev.

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

prací

ha

658502 Jersín

2008-2017

606601

1120 / 0

911Cb1

0

B.f.1.H.

30.7.2015

0,32

0,000

4 000,00

1 280,00

718335 Pavlínov

2008-2017

606601

0/0

24A3

0

B.f.2.H.

30.7.2015

1,4

0,000

3 200,00

4 480,00

718335 Pavlínov

2008-2017

606601

0/0

18B2a

0

B.f.2.H.

30.7.2015

0,2

0,000

3 200,00

640,00

718335 Pavlínov

2008-2017

606601

0/0

25C3

0

B.f.2.H.

30.7.2015

0,09

0,000

3 200,00

288,00

Celkem
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6 688,00

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“)
ZZ00905-11.0145
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 Měřín, družstvo
adresa: 594 42 Měřín, Náměstí 53
datum narození / IČO:
/63491770
zástupce: KAREL KLÍMA, prokura
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1623614329/0800
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 3.8.2015 registrované na
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1410/2015 a číslem spisu OŽPZ
2061/2015.
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
korun českých).

4060,00 Kč (slovy: čtyřitisícešedesát

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
č.

usnesením

V ............................. dne ........................

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

.................................................................
KAREL KLÍMA

...............................................................
Zdeněk Chlád

prokura

radní kraje
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Příloha č.1
Katastrální území

LHP

LHC

(číslo,název)

Číslo

Jednotka

SLT

parcely

Dřev.

Předmět

Datum

Počet technických

Sazba

Schválený

příspěvku

ukončení

jednotek

příspěvku

příspěvek

v Kč

v Kč

prací

ha

600423 Arnolec

2008-2017

606601

0/0

909Ka8

6O

D.c.1.H.

20.5.2015

0,00

5,12

20,00

100,00

658502 Jersín

2008-2017

606601

0/0

909Kc10

6O

D.c.1.H.

20.5.2015

0,00

40,14

20,00

800,00

658502 Jersín

2008-2017

606601

0/0

909Kc8

6O

D.c.1.H.

20.5.2015

0,00

43,53

20,00

860,00

658502 Jersín

2008-2017

606601

0/0

911Dd10

6O

D.c.1.H.

20.5.2015

0,00

1,69

20,00

20,00

600423 Arnolec

2008-2017

606601

0/0

5Aa7

0

D.c.1.H.

20.5.2015

0,00

5,01

20,00

100,00

600423 Arnolec

2008-2017

606601

0/0

5Aa9

0

D.c.1.H.

20.5.2015

0,00

48,57

20,00

960,00

600423 Arnolec

2008-2017

606601

0/0

5Ba8

0

D.c.1.H.

20.5.2015

0,00

3,32

20,00

60,00

600423 Arnolec

2008-2017

606601

0/0

5Ca8

0

D.c.1.H.

20.5.2015

0,00

6,13

20,00

120,00

600423 Arnolec

2008-2017

606601

0/0

6Aa4

0

D.c.1.H.

30.6.2015

0,00

7,81

20,00

140,00

600423 Arnolec

2008-2017

606601

0/0

7Aa4

0

D.c.1.H.

30.6.2015

0,00

10,5

20,00

200,00

600423 Arnolec

2008-2017

606601

0/0

7Ca11

0

D.c.1.H.

20.5.2015

0,00

8,87

20,00

160,00

658502 Jersín

2008-2017

606601

0/0

9Aa7

0

D.c.1.H.

16.6.2015

0,00

10,26

20,00

200,00

718335 Pavlínov

2008-2017

606601

0/0

22A9

0

D.c.1.H.

30.7.2015

0,00

7,11

20,00

140,00

600423 Arnolec

2008-2017

606601

0/0

7C11

0

D.c.1.H.

20.7.2015

0,00

2,99

20,00

40,00

600423 Arnolec

2008-2017

606601

0/0

5C8

0

D.c.1.H.

20.7.2015

0,00

3,1

20,00

60,00

600423 Arnolec

2008-2017

606601

0/0

2A8

0

D.c.1.H.

20.7.2015

0,00

3,32

20,00

60,00

753441 Stáj

2008-2017

606601

0/0

1C11

0

D.c.1.H.

20.7.2015

0,00

2,27

20,00
Celkem
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