RK-01-2017-12, př. 2
počet stran: 149
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
ID O01876.0001
Čl. 1
Smluvní strany
Kraj Vysočina
se sídlem:
IČO:
zastoupený:
bankovní spojení:
(dále jen „Kraj“)

Žižkova 57, 587 33 Jihlava
70890749
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050004999/6800

a
Brtnické kovadliny, z. s.
se sídlem: Brtnice, nám. Svobody 379
IČO: 27036375
zastoupené: Pavlem Rubešem, jednatelem
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 258327801/0300
(dále jen „Příjemce”)
Čl. 2
Účel smlouvy
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále
jen „dotace“) na realizaci akce „Brtnické kovadliny 2017“, blíže specifikované v žádosti
o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen
„akce“).
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 zavazuje
se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.

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
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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.

Čl. 5
Dotace
1)

Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun
českých).

2)

Pro účely této smlouvy se rozumí:
a) Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace
a vlastním podílem Příjemce.
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními
prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary).
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.

Celkové náklady akce
Výše dotace v Kč
Výše dotace v %
Podíl Příjemce v %
Podíl Příjemce v Kč

95 000 Kč
50 000 Kč
53% z celkových nákladů na akci
47% z celkových nákladů na akci
45 000 Kč

3)

Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud budou
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená v
tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn.,
že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle
Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky
dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům
akce dle Čl. 5 odst. 2.

4)

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.

5)

Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Výše
poskytnutých dotací na akci však nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.
Čl. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 120-ti kalendářních dnů ode dne včasného
a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě,
že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat
náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.
Čl. 7
Podmínky použití dotace
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1)

Příjemce je povinen akci zrealizovat nejpozději do 25. června. 2017.

2)

Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem 1. ledna 2017.

3)

Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 8 písm. f) této
smlouvy.

4)

Neuznatelné náklady (výdaje) akce jsou:
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,
b) dotace a dary,
c) mzdové náklady (výdaje) a ostatní osobní náklady (výdaje) a náklady (výdaje) na
sociální a zdravotní pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců,
d) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce,
e) úhrada úvěrů a půjček,
f) penále, pokuty,
g) náhrady škod a manka,
h) náklady (výdaje) na pohoštění,
ch) běžné provozní náklady (výdaje) (např. telefonní služby, poštovné, balné, doprava,
bankovní poplatky, ......),
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce,
j) náklady (výdaje) na právní spory,
k) náklady (výdaje) na publicitu.

5)

Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou:
a) nájemné a služby;
b) honoráře účinkujícím.

6)

V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady
(výdaje) neuznatelné.
Čl. 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) dotaci přijmout,
b) realizovat akci při respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména
efektivnosti a hospodárnosti,
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví),
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových
nákladů na akci. Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví,
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona
o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné,
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost
a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů
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d)

e)
f)
g)
h)

i)
j)

prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.)
uvedením „Spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID O01876.“,
zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně.
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen
„DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové
náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH,
která je účtována jako náklad,
prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního
účtu nebo svými pokladními doklady,
doručit Kraji do 18. září 2017 závěrečnou zprávu ve struktuře dle čl. 9 této smlouvy,
umožnit kontrolu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 10 odst. 2 této smlouvy
archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce,
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce,
zajistit publicitu v souladu s Čl. 11 této smlouvy,
vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že
dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 bodu f) k přeměně nebo
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to
do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení
s likvidací.
Čl. 9
Struktura závěrečné zprávy

(1) Základní informace o akci
(zejména informace o organizátorech/vedení akce, místo konání, datum konání, hlavní
partneři akce, mediální partneři akce)
(2) Program akce
(3) Statistické údaje o akci
(zejména počet návštěvníků, počet novinářů, počet vstupenek, informace o předprodeji)
(4) Financování
a) Předpokládaný rozpočet akce
b) Skutečný rozpočet akce
c) Přehled celkových příjmů (zejména plnění od sponzorů, poskytnuté dotace,
ze vstupného, věcné plnění)
d) Přehled celkových nákladů (zejména honoráře umělcům, služby, materiál, propagace).
e) Kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,
Příjemce dotace zpracuje přehled výdajů a příjmů dle níže uvedené vzorové tabulky.
Položka/typ dokladu
inzerce (faktura)
stravování (pokladna)
honorář (pokladna)
ubytování (faktura)

Kč

Položka/typ dokladu
dotace
reklamní plnění
příjmy ze vstupného
pnění od sponzorů
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Kč

reklamní prezentace
(faktura)
tištěná propagace
(pokladna)
…
…
…
Výdaje celkem

vlastní zdroje
financování.
…
…
…
…
Příjmy celkem

(5) Doložení publicity dle čl. 11. odst. 4 této smlouvy
a) vyjádření k jednotlivým písmenům odst. 4 čl. 11 této smlouvy
b) přehled tiskových a propagačních materiálů o akci, realizovaná inzerce, tiskové zprávy,
tiskové konference atd.
c) orientační fotodokumentace mapující publicitu Kraje Vysočina
(6) Čestné prohlášení autora závěrečné zprávy potvrzující, že informace obsažené
v závěrečné zprávě jsou úplné, přesné a pravdivé.
Čl. 10
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 v průběhu 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) – písm. f) a písm. i) této
smlouvy.

3)

Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 10 této
smlouvy.
Čl. 11
Publicita

1)

„Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č.
441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech,
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných
známkách), ve znění pozdějších předpisů.

2)

Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede
Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu,
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.

3)

Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění loga Kraje Vysočina
nebo „Sponzorského vzkazu Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh
podle námitek Kraje a předložit ho Kraji ke konečnému schválení.

4)

Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu konání akce:
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a) logo Kraje umístěné na – pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách
a dalších materiálech souvisejících s akcí;
b) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných
u příležitosti akce;
c) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje,
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje;
d) viditelné a prominentní vyvěšení loga Kraje v místech konání akce v počtu min.
3 ks plachet o rozměru 1 x 3 m (reklamní plachty si Příjemce vyzvedne u Kraje);
e) distribuce tiskových materiálů Kraje, mezi hosty akce (tiskové materiály si Příjemce
vyzvedne u Kraje);
f) v případě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce
(video spot si Příjemce vyzvedne u Kraje);
g) prezentace Kraje moderátorem akce;
h) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce,
i) v případě, že je akce prezentována na sociální síti Facebook, propagace Kraje
Vysočina na stránce (profilu) formou umístění aktivního odkazu nebo adresy
www.facebook.com/vysocinakraj na příslušné.

U akce se nevyžaduje udržitelnost.

Čl. 12
Udržitelnost akce

Čl. 13
Důsledky porušení povinností Příjemce
1)

V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno 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.

3)

Neoprávněné použití dotace spočívající v porušení povinnosti stanovené
veřejnoprávní smlouvou v Čl. 11 odst. 4. této smlouvy je považováno za porušení
méně závažné ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů. V případě porušení této povinnosti je Příjemce
povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, který odpovídá částce ve výši
20 % poskytnuté dotace.
Čl. 14
Závěrečná ujednání

1)

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

2)

Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Mgr. Ondřej Rázl, tel.: 564 602 337, email:
razl.o@kr-vysocina.cz

Strana 6 (celkem 7)

3)

Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 14
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 14 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci.

4)

Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.

5)

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.

6)

Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v
informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že
zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), splní Kraj.

7)

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.

8)

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů,
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

9)

Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne
10.8.2016.

10)

O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne .......
usnesením č...................2016./RK.

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

.................................................................
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje
(za Kraj)

...............................................................
Pavel Rubeš
jednatel
(za Příjemce)
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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“)
ID O01876.0003
Čl. 1
Smluvní strany
Kraj Vysočina
se sídlem:
IČO:
zastoupený:
bankovní spojení:
(dále jen „Kraj“)

Žižkova 57, 587 33 Jihlava
70890749
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050004999/6800

a
AEROKLUB Chotěboř z.s.
se sídlem: Letiště Počátky 67, 583 01 Chotěboř
IČO: 00528528
zastoupené: Martinem Čejkou, předsedou aeroklubu
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 1120419329/0800
(dále jen „Příjemce”
Čl. 2
Účel smlouvy
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále
jen „dotace“) na realizaci akce „Dětský den a letecká show“, blíže specifikované v žádosti
o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen
„akce“).
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 zavazuje
se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.
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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.
Čl. 5
Dotace

1)

Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 75 000 Kč (slovy: sedmdesát pět tisíc
korun českých).

2)

Pro účely této smlouvy se rozumí:
a) Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace
a vlastním podílem Příjemce.
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními
prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary).
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.

Celkové náklady akce
Výše dotace v Kč
Výše dotace v %
Podíl Příjemce v %
Podíl Příjemce v Kč

100 000 Kč
75 000 Kč
75% z celkových nákladů na akci
25% z celkových nákladů na akci
25 000 Kč

3)

Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud budou
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená v
tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn.,
že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle
Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky
dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům
akce dle Čl. 5 odst. 2.

4)

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.

5)

Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Výše
poskytnutých dotací na akci však nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.
Čl. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 120-ti kalendářních dnů ode dne včasného
a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě,
že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat
náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.
Čl. 7
Podmínky použití dotace
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1)

Příjemce je povinen akci zrealizovat nejpozději do 26. června 2017.

2)

Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem 1. ledna 2017.

3)

Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 8 písm. f) této
smlouvy.

4)

Neuznatelné náklady (výdaje) akce jsou:
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,
b) dotace a dary,
c) mzdové náklady (výdaje) a ostatní osobní náklady (výdaje) a náklady (výdaje) na
sociální a zdravotní pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců,
d) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce,
e) úhrada úvěrů a půjček,
f) penále, pokuty,
g) náhrady škod a manka,
h) náklady (výdaje) na pohoštění,
ch) běžné provozní náklady (výdaje) (např. telefonní služby, poštovné, balné, doprava,
bankovní poplatky, ......),
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce,
j) náklady (výdaje) na právní spory,
k) náklady (výdaje) na publicitu.

5)

Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou:
a) vystoupení akrobatických a historických letadel z Leteckého akrobatického centra
ČR

6)

V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady
(výdaje) neuznatelné.
Čl. 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) dotaci přijmout,
b) realizovat akci při respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména
efektivnosti a hospodárnosti,
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví),
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových
nákladů na akci. Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví,
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona
o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné,
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost
a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů
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d)

e)
f)
g)
h)

i)
j)

prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.)
uvedením „Spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID O01876“,
zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně.
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen
„DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové
náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH,
která je účtována jako náklad,
prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního
účtu, nebo svými pokladními doklady,
doručit Kraji do 18. září 2017 závěrečnou zprávu ve struktuře dle čl. 9 této smlouvy,
umožnit kontrolu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 10 odst. 2 této smlouvy
archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce,
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce,
zajistit publicitu v souladu s Čl. 11 této smlouvy,
vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že
dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 bodu f) k přeměně nebo
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to
do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení
s likvidací.
Čl. 9
Struktura závěrečné zprávy

(1) Základní informace o akci
(zejména informace o organizátorech/vedení akce, místo konání, datum konání, hlavní
partneři akce, mediální partneři akce)
(2) Program akce
(3) Statistické údaje o akci
(zejména počet návštěvníků, počet novinářů, počet vstupenek, informace o předprodeji)
(4) Financování
a) Předpokládaný rozpočet akce
b) Skutečný rozpočet akce
c) Přehled celkových příjmů (zejména plnění od sponzorů, poskytnuté dotace,
ze vstupného, věcné plnění)
d) Přehled celkových nákladů (zejména honoráře umělcům, služby, materiál, propagace).
e) Kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,
Příjemce dotace zpracuje přehled výdajů a příjmů dle níže uvedené vzorové tabulky.
Položka/typ dokladu
inzerce (faktura)
stravování (pokladna)
honorář (pokladna)
ubytování (faktura)

Kč

Položka/typ dokladu
Dotace
reklamní plnění
příjmy ze vstupného
pnění od sponzorů
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Kč

reklamní prezentace
(faktura)
tištěná propagace
(pokladna)
…
…
…
Výdaje celkem

vlastní zdroje
financování.
…
…
…
…
Příjmy celkem

(5) Doložení publicity dle čl. 11. odst. 4 této smlouvy
a) vyjádření k jednotlivým písmenům odst. 4 čl. 11 této smlouvy
b) přehled tiskových a propagačních materiálů o akci, realizovaná inzerce, tiskové zprávy,
tiskové konference atd.
c) orientační fotodokumentace mapující publicitu Kraje Vysočina
(6) Čestné prohlášení osoby oprávněné jednat potvrzující, že informace obsažené
v závěrečné zprávě jsou úplné, přesné a pravdivé.
Čl. 10
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 v průběhu 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) – písm. f) a písm. i) této
smlouvy.

3)

Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 10 této
smlouvy.
Čl. 11
Publicita

1)

„Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č.
441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech,
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných
známkách), ve znění pozdějších předpisů.

2)

Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede
Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu,
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.

3)

Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění loga Kraje Vysočina
nebo „Sponzorského vzkazu Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh
podle námitek Kraje a předložit ho Kraji ke konečnému schválení.

4)

Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu konání akce:
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a) logo Kraje umístěné na pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách a dalších
materiálech souvisejících s akcí,
b) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných
u příležitosti akce;
c) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje,
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje;
d) viditelné a prominentní vyvěšení loga Kraje v místě konání akce v podobě
reklamních plachet o rozměru 1 x 3 m v počtu min. 12 ks (reklamní plachty si
Příjemce vyzvedne u Kraje);
e) možnost vyhlídkových letů pro hosty Kraje na akci, případně exhibice letecké
akrobacie v termínu, místě a rozsahu dle domluvy s Krajem;
f) distribuce tiskových materiálů Kraje, mezi hosty akce (tiskové materiály si příjemce
vyzvedne u Kraje);
g) v případě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce
(video spot si Příjemce vyzvedne u Kraje);
h) prezentace Kraje moderátorem akce;
i) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce,
j) v případě, že je akce prezentována na sociální síti Facebook, propagace Kraje
Vysočina na stránce (profilu) formou umístění aktivního odkazu nebo adresy
www.facebook.com/vysocinakraj na příslušné,
k) možnost vytýčení prostor pro diváky pomocí pásky s logem Kraje Vysočina (pásku
si Příjemce vyzvedne u Kraje).

U akce se nevyžaduje udržitelnost.

Čl. 12
Udržitelnost akce

Čl. 13
Důsledky porušení povinností Příjemce
1)

V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno 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.

3)

Neoprávněné použití dotace spočívající v porušení povinnosti stanovené
veřejnoprávní smlouvou v Čl. 11 odst. 4. této smlouvy je považováno za porušení
méně závažné ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů. V případě porušení této povinnosti je Příjemce
povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, který odpovídá částce ve výši
20 % poskytnuté dotace.
Čl. 14
Závěrečná ujednání

1)

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru
smluv.
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2)

Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Mgr. Ondřej Rázl, tel.: 564 602 337, email:
razl.o@kr-vysocina.cz

3)

Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 14
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 14 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci.

4)

Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.

5)

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.

6)

Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v
informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že
zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), splní Kraj.

7)

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.

8)

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů,
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

9)

Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne
5. 8. 2016.

10)

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

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

.................................................................
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje
(za Kraj)

...............................................................
Martin Čejka
předseda
(za Příjemce)
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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“)
ID O01876.0004
Čl. 1
Smluvní strany
Kraj Vysočina
se sídlem:
IČO:
zastoupený:
bankovní spojení:
(dále jen „Kraj“)

Žižkova 57, 587 33 Jihlava
70890749
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050004999/6800

a
JUPITER club, s.r.o.
se sídlem: Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí
IČO: 46967036
zastoupené: Mgr. Milanem Dufkem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 1621489309/0800
(dále jen „Příjemce”)
Čl. 2
Účel smlouvy
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále
jen „dotace“) na realizaci akce „Evropský festival filosofie“, blíže specifikované v žádosti
o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen
„akce“).
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 zavazuje
se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.

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
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touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet
uvedený v záhlaví této smlouvy.
Čl. 5
Dotace
1)

Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun
českých).

2)

Pro účely této smlouvy se rozumí:
a) Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace
a vlastním podílem Příjemce.
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními
prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary).
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.

Celkové náklady akce
Výše dotace v Kč
Výše dotace v %
Podíl Příjemce v %
Podíl Příjemce v Kč

65 000 Kč
50 000 Kč
76,9% z celkových nákladů na akci
23,1% z celkových nákladů na akci
15 000 Kč

3)

Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud budou
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená v
tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn.,
že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle
Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky
dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům
akce dle Čl. 5 odst. 2.

4)

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.

5)

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

6)

Dotace je poskytována jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení
Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o
fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).
Čl. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 120-ti kalendářních dnů ode dne včasného
a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě,
že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat
náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.
Čl. 7
Podmínky použití dotace
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1)

Příjemce je povinen akci zrealizovat nejpozději do 21. června 2017.

2)

Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem 1. ledna 2017.

3)

Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 8 písm. f) této
smlouvy.

4)

Neuznatelné náklady (výdaje) akce jsou:
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,
b) dotace a dary,
c) mzdové náklady (výdaje) a ostatní osobní náklady (výdaje) a náklady (výdaje) na
sociální a zdravotní pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců,
d) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce,
e) úhrada úvěrů a půjček,
f) penále, pokuty,
g) náhrady škod a manka,
h) náklady (výdaje) na pohoštění,
ch) běžné provozní náklady (výdaje) (např. telefonní služby, poštovné, balné, doprava,
bankovní poplatky, ......),
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce,
j) náklady (výdaje) na právní spory,
k) náklady (výdaje) na publicitu.

5)

Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou:
a) technické zabezpečení festivalu – ozvučení, osvětlení, zapůjčení techniky.

6)

V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady
(výdaje) neuznatelné.
Čl. 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) dotaci přijmout,
b) realizovat akci při respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména
efektivnosti a hospodárnosti,
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví),
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových
nákladů na akci. Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví,
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona
o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné,
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost
a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů
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d)

e)
f)
g)
h)

i)
j)

prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.)
uvedením „Spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID O01876 “,
zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně.
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen
„DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové
náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH,
která je účtována jako náklad,
prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního
účtu, nebo svými pokladními doklady,
doručit Kraji do 8. září 2017 závěrečnou zprávu ve struktuře dle čl. 9 této smlouvy,
umožnit kontrolu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 10 odst. 2 této smlouvy
archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce,
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce,
zajistit publicitu v souladu s Čl. 11 této smlouvy,
vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že
dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 bodu f) k přeměně nebo
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to
do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení
s likvidací.
Čl. 9
Struktura závěrečné zprávy

(1) Základní informace o akci
(zejména informace o organizátorech/vedení akce, místo konání, datum konání, hlavní
partneři akce, mediální partneři akce)
(2) Program akce
(3) Statistické údaje o akci
(zejména počet návštěvníků, počet novinářů, počet vstupenek, informace o předprodeji)
(4) Financování
a) Předpokládaný rozpočet akce
b) Skutečný rozpočet akce
c) Přehled celkových příjmů (zejména plnění od sponzorů, poskytnuté dotace,
ze vstupného, věcné plnění)
d) Přehled celkových nákladů (zejména honoráře umělcům, služby, materiál, propagace).
e) Kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,
Příjemce dotace zpracuje přehled výdajů a příjmů dle níže uvedené vzorové tabulky.
Položka/typ dokladu
inzerce (faktura)
stravování (pokladna)
honorář (pokladna)
ubytování (faktura)

Kč

Položka/typ dokladu
dotace
reklamní plnění
příjmy ze vstupného
pnění od sponzorů
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Kč

reklamní prezentace
(faktura)
tištěná propagace
(pokladna)
…
…
…
Výdaje celkem

vlastní zdroje
financování.
…
…
…
…
Příjmy celkem

(5) Doložení publicity dle čl. 11. odst. 4 této smlouvy
a) vyjádření k jednotlivým písmenům odst. 4 čl. 11 této smlouvy
b) přehled tiskových a propagačních materiálů o akci, realizovaná inzerce, tiskové zprávy,
tiskové konference atd.
c) orientační fotodokumentace mapující publicitu Kraje Vysočina
(6) Čestné prohlášení osoby oprávněné jednat potvrzující, že informace obsažené
v závěrečné zprávě jsou úplné, přesné a pravdivé.
Čl. 10
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 v průběhu 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) – písm. f) a písm. i) této
smlouvy.

3)

Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 10 této
smlouvy.
Čl. 11
Publicita

1)

„Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č.
441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech,
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných
známkách), ve znění pozdějších předpisů.

2)

Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede
Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu,
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.

3)

Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění loga Kraje Vysočina
nebo „Sponzorského vzkazu Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh
podle námitek Kraje a předložit ho Kraji ke konečnému schválení.

4)

Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu konání akce:
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a) logo Kraje umístěné na pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách a dalších
materiálech souvisejících s akcí;
b) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných
u příležitosti akce;
c) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje,
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje;
d) viditelné a prominentní vyvěšení loga Kraje v místech konání akce v počtu min. 4 ks
plachet o rozměru 1 x 3 m (reklamní plachty si Příjemce vyzvedne u Kraje);
e) distribuce tiskových materiálů Kraje, mezi hosty akce (tiskové materiály si Příjemce
vyzvedne u Kraje);
f) v případě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce
(video spot si Příjemce vyzvedne u Kraje);
g) prezentace Kraje moderátorem akce;
h) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce,
i) v případě, že je akce prezentována na sociální síti Facebook, propagace Kraje
Vysočina na stránce (profilu) formou umístění aktivního odkazu nebo adresy
www.facebook.com/vysocinakraj na příslušné.

U akce se nevyžaduje udržitelnost.

Čl. 12
Udržitelnost akce

Čl. 13
Důsledky porušení povinností Příjemce
1)

V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno 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.

3)

Neoprávněné použití dotace spočívající v porušení povinnosti stanovené
veřejnoprávní smlouvou v Čl. 11 odst. 4. této smlouvy je považováno za porušení
méně závažné ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů. V případě porušení této povinnosti je Příjemce
povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, který odpovídá částce ve výši
20 % poskytnuté dotace.
Čl. 14
Závěrečná ujednání

1)

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

2)

Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Mgr. Ondřej Rázl, tel.: 564 602 337, email:
razl.o@kr-vysocina.cz
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3)

Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 14
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 14 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci.

4)

Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.

5)

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.

6)

Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v
informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že
zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), splní Kraj.

7)

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.

8)

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů,
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

9)

Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne
1. 8. 2016.

10)

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

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

.................................................................
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje
(za Kraj)

...............................................................
Mgr. Milan Dufek
jednatel
(za Příjemce)
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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“)
ID O01876.0005
Čl. 1
Smluvní strany
Kraj Vysočina
se sídlem:
IČO:
zastoupený:
bankovní spojení:
(dále jen „Kraj“)

Žižkova 57, 587 33 Jihlava
70890749
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050004999/6800

a
Společnost pro FSU, z.s.
se sídlem: Lesní 2946/5, 586 01 Jihlava
IČO: 65340507
zastoupené: Vladimírem Holešem, ředitelem
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 174202016/0300
(dále jen „Příjemce”)
Čl. 2
Účel smlouvy
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále
jen „dotace“) na realizaci akce „60. festival sborového umění Jihlava 2017“, blíže
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako
Příloha č. 1 (dále jen „akce“).
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 zavazuje
se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.
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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.
Čl. 5
Dotace

1)

Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun
českých).

2)

Pro účely této smlouvy se rozumí:
a) Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace
a vlastním podílem Příjemce.
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními
prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary).
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.

Celkové náklady akce
Výše dotace v Kč
Výše dotace v %
Podíl Příjemce v %
Podíl Příjemce v Kč

225 000 Kč
100 000 Kč
44,4% z celkových nákladů na akci
55,6% z celkových nákladů na akci
125 000 Kč

3)

Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud budou
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená v
tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn.,
že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle
Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky
dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům
akce dle Čl. 5 odst. 2.

4)

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.

5)

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

6)

Dotace je poskytována jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení
Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o
fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).
Čl. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 120-ti kalendářních dnů ode dne včasného
a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě,
že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat
náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.
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Čl. 7
Podmínky použití dotace
1)

Příjemce je povinen akci zrealizovat nejpozději do 4. června 2017.

2)

Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem 1. ledna 2017.

3)

Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 8 písm. f) této
smlouvy.

4)

Neuznatelné náklady (výdaje) akce jsou:
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,
b) dotace a dary,
c) mzdové náklady (výdaje) a ostatní osobní náklady (výdaje) a náklady (výdaje) na
sociální a zdravotní pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců,
d) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce,
e) úhrada úvěrů a půjček,
f) penále, pokuty,
g) náhrady škod a manka,
h) náklady (výdaje) na pohoštění,
ch) běžné provozní náklady (výdaje) (např. telefonní služby, poštovné, balné, doprava,
bankovní poplatky, ......),
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce,
j) náklady (výdaje) na právní spory,
k) náklady (výdaje) na publicitu.

5)

Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou:
a) technické zajištění festivalových koncertů (ozvučení, osvětlení, stavba pódia, laviček,
nácvik a zajištění hudebního doprovodu koncertních vystoupení, videoprojekce,
technická příprava koncertů, moderování).

6)

V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady
(výdaje) neuznatelné.
Čl. 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) dotaci přijmout,
b) realizovat akci při respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména
efektivnosti a hospodárnosti,
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví),
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových
nákladů na akci. Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví,
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona
o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné,
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost
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d)

e)
f)
g)
h)

i)
j)

a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.)
uvedením „Spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID O01876“,
zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně.
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen
„DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové
náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH,
která je účtována jako náklad,
prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního
účtu nebo svými pokladními doklady,
doručit Kraji do 28. srpna 2017 závěrečnou zprávu ve struktuře dle čl. 9 této
smlouvy,
umožnit kontrolu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 10 odst. 2 této smlouvy
archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce,
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce,
zajistit publicitu v souladu s Čl. 11 této smlouvy,
vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že
dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 bodu f) k přeměně nebo
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to
do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení
s likvidací.
Čl. 9
Struktura závěrečné zprávy

(1) Základní informace o akci
(zejména informace o organizátorech/vedení akce, místo konání, datum konání, hlavní
partneři akce, mediální partneři akce)
(2) Program akce
(3) Statistické údaje o akci
(zejména počet návštěvníků, počet novinářů, počet vstupenek, informace o předprodeji)
(4) Financování
a) Předpokládaný rozpočet akce
b) Skutečný rozpočet akce
c) Přehled celkových příjmů (zejména plnění od sponzorů, poskytnuté dotace,
ze vstupného, věcné plnění)
d) Přehled celkových nákladů (zejména honoráře umělcům, služby, materiál, propagace).
e) Kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,
Příjemce dotace zpracuje přehled výdajů a příjmů dle níže uvedené vzorové tabulky.
Položka/typ dokladu
inzerce (faktura)

Kč

Položka/typ dokladu
dotace
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Kč

stravování (pokladna)
honorář (pokladna)
ubytování (faktura)
reklamní prezentace
(faktura)
tištěná propagace
(pokladna)
…
…
…
Výdaje celkem

reklamní plnění
příjmy ze vstupného
pnění od sponzorů
vlastní zdroje
financování.
…
…
…
…
Příjmy celkem

(5) Doložení publicity dle čl. 11. odst. 4 této smlouvy
a) vyjádření k jednotlivým písmenům odst. 4 čl. 11 této smlouvy
b) přehled tiskových a propagačních materiálů o akci, realizovaná inzerce, tiskové zprávy,
tiskové konference atd.
c) orientační fotodokumentace mapující publicitu Kraje Vysočina
(6) Čestné prohlášení osoby oprávněné jednat potvrzující, že informace obsažené
v závěrečné zprávě jsou úplné, přesné a pravdivé.
Čl. 10
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 v průběhu 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) – písm. f) a písm. i) této
smlouvy.

3)

Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 10 této
smlouvy.

1)

Čl. 11
Publicita
„Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č.
441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech,
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných
známkách), ve znění pozdějších předpisů.

2)

Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede
Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu,
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.

3)

Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění loga Kraje Vysočina
nebo „Sponzorského vzkazu Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh
podle námitek Kraje a předložit ho Kraji ke konečnému schválení.
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4)

Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu konání akce:
a) logo Kraje, příp. i logo „Kraj Vysočina fandí kultuře“ umístěné na – pozvánkách,
plakátech, programech, vstupenkách a dalších materiálech souvisejících s akcí;
b) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných
u příležitosti akce;
c) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje,
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje;
d) viditelné a prominentní zobrazení loga Kraje v místě konání akce formou reklamní
plachty nebo projekce;
e) umístění roll upů s logem Kraje v počtu min. 2 ks (roll-upy si Příjemce vyzvedne u
Kraje)
f) distribuce tiskových materiálů Kraje, mezi hosty akce (tiskové materiály si Příjemce
vyzvedne u Kraje);
g) promítnutí loga Kraje na hlavním jevišti před zahájením jednotlivých koncertů;
h) v případě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce
(video spot si Příjemce vyzvedne u Kraje);
i) prezentace Kraje moderátorem akce;
j) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz, příp. www.vysocinafandikulture.cz
na internetových stránkách souvisejících s konáním akce,
k) v případě, že je akce prezentována na sociální síti Facebook, propagace Kraje
Vysočina na stránce (profilu) formou umístění aktivního odkazu nebo adresy
www.facebook.com/vysocinakraj na příslušné.

U akce se nevyžaduje udržitelnost.

Čl. 12
Udržitelnost akce

Čl. 13
Důsledky porušení povinností Příjemce
1)

V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno 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.

3)

Neoprávněné použití dotace spočívající v porušení povinnosti stanovené
veřejnoprávní smlouvou v Čl. 11 odst. 4. této smlouvy je považováno za porušení
méně závažné ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů. V případě porušení této povinnosti je Příjemce
povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, který odpovídá částce ve výši
20 % poskytnuté dotace.
Čl. 14
Závěrečná ujednání
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1)

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

2)

Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Mgr. Ondřej Rázl, tel.: 564 602 337, email:
razl.o@kr-vysocina.cz

3)

Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 14
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 14 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci.

4)

Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.

5)

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.

6)

Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v
informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že
zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), splní Kraj.

7)

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.

8)

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů,
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

9)

Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne
1.8.2016.

10)

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

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

.................................................................
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje
(za Kraj)

...............................................................
Vladimír Holeš
ředitel
(za Příjemce)
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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“)
ID O01876.0009
Čl. 1
Smluvní strany
Kraj Vysočina
se sídlem:
IČO:
zastoupený:
bankovní spojení:
(dále jen „Kraj“)

Žižkova 57, 587 33 Jihlava
70890749
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050004999/6800

a
SLIBY-CHYBY, z.s.
se sídlem: U Hřbitova 910/1, 586 01, Jihlava
IČO: 22844325
zastoupené: Jiří Holoubek, předsedou sdružení
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 241830347/0300
(dále jen „Příjemce”)
Čl. 2
Účel smlouvy
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále
jen „dotace“) na realizaci akce „Jihlavská 24 MTB 2017“, blíže specifikované v žádosti
o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen
„akce“).
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 zavazuje
se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.

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
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touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet
uvedený v záhlaví této smlouvy.
Čl. 5
Dotace
1)

Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 85 000 Kč (slovy: osmdesát pět tisíc
korun českých).

2)

Pro účely této smlouvy se rozumí:
a) Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace
a vlastním podílem Příjemce.
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními
prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary).
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.

Celkové náklady akce
Výše dotace v Kč
Výše dotace v %
Podíl Příjemce v %
Podíl Příjemce v Kč

162 000 Kč
85 000 Kč
52,5% z celkových nákladů na akci
47,5% z celkových nákladů na akci
77 000 Kč

3)

Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud budou
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená v
tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn.,
že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle
Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky
dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům
akce dle Čl. 5 odst. 2.

4)

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.

5)

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

6)

Dotace je poskytována jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení
Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o
fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).
Čl. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 120-ti kalendářních dnů ode dne včasného
a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě,
že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat
náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.
Čl. 7
Podmínky použití dotace
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1)

Příjemce je povinen akci zrealizovat nejpozději do 28. května 2017.

2)

Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem 1. ledna 2017.

3)

Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 8 písm. f) této
smlouvy.

4)

Neuznatelné náklady (výdaje) akce jsou:
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,
b) dotace a dary,
c) mzdové náklady (výdaje) a ostatní osobní náklady (výdaje) a náklady (výdaje) na
sociální a zdravotní pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců,
d) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce,
e) úhrada úvěrů a půjček,
f) penále, pokuty,
g) náhrady škod a manka,
h) běžné provozní náklady (výdaje) (např. telefonní služby, poštovné, balné, doprava,
bankovní poplatky, ......),
ch) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce,
i) náklady (výdaje) na právní spory,
j) náklady (výdaje) na publicitu.

5)

Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou:
a) občerstvení pro závodníky;
b) materiální a technické zabezpečení dětského závodu na kolech

6)

V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady
(výdaje) neuznatelné.
Čl. 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) dotaci přijmout,
b) realizovat akci při respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména
efektivnosti a hospodárnosti,
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví),
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových
nákladů na akci. Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví,
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona
o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné,
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost
a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.)
uvedením „Spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID O01876“,
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d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně.
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen
„DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové
náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH,
která je účtována jako náklad,
e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního
účtu nebo svými pokladními doklady,
f) doručit Kraji do 21. srpna 2017 závěrečnou zprávu ve struktuře dle čl. 9 této
smlouvy,
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 10 odst. 2 této smlouvy
archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce,
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce,
i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 11 této smlouvy,
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že
dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 bodu f) k přeměně nebo
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to
do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení
s likvidací.
Čl. 9
Struktura závěrečné zprávy
(1) Základní informace o akci
(zejména informace o organizátorech/vedení akce, místo konání, datum konání, hlavní
partneři akce, mediální partneři akce)
(2) Program akce
(3) Statistické údaje o akci
(zejména počet návštěvníků, počet novinářů, počet vstupenek, informace o předprodeji)
(4) Financování
a) Předpokládaný rozpočet akce
b) Skutečný rozpočet akce
c) Přehled celkových příjmů (zejména plnění od sponzorů, poskytnuté dotace,
ze vstupného, věcné plnění)
d) Přehled celkových nákladů (zejména honoráře umělcům, služby, materiál, propagace).
e) Kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,
Příjemce dotace zpracuje přehled výdajů a příjmů dle níže uvedené vzorové tabulky.
Položka/typ dokladu
inzerce (faktura)
stravování (pokladna)
honorář (pokladna)
ubytování (faktura)
reklamní prezentace
(faktura)

Kč

Položka/typ dokladu
dotace
reklamní plnění
příjmy ze vstupného
pnění od sponzorů
vlastní zdroje
financování.
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Kč

tištěná propagace
(pokladna)
…
…
…
Výdaje celkem

…
…
…
…
Příjmy celkem

(5) Doložení publicity dle čl. 11. odst. 4 této smlouvy
a) vyjádření k jednotlivým písmenům odst. 4 čl. 11 této smlouvy
b) přehled tiskových a propagačních materiálů o akci, realizovaná inzerce, tiskové zprávy,
tiskové konference atd.
c) orientační fotodokumentace mapující publicitu Kraje Vysočina
(6) Čestné prohlášení osoby oprávněné jednat potvrzující, že informace obsažené
v závěrečné zprávě jsou úplné, přesné a pravdivé.
Čl. 10
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 v průběhu 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) – písm. f) a písm. i) této
smlouvy.

3)

Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 10 této
smlouvy.
Čl. 11
Publicita

1)

„Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č.
441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech,
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných
známkách), ve znění pozdějších předpisů.

2)

Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede
Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu,
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.

3)

Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění loga Kraje Vysočina
nebo „Sponzorského vzkazu Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh
podle námitek Kraje a předložit ho Kraji ke konečnému schválení.

4)

Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu konání akce:
a) logo Kraje umístěné na – pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách
a dalších materiálech souvisejících s akcí,
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b) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných
u příležitosti akce,
c) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce krajské
samosprávy, zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje, možnost
oficiálního odmávnutí startovacím praporem pro hejtmana Kraje Vysočina případně
jeho zástupce a předání cen vítězům zástupci Kraje,
d) viditelné a prominentní vyvěšení loga Kraje Vysočina v místech konání akce v počtu
15 ks plachet o rozměru 1 x 3 m. Z toho min. 6 ks plachet s logem Kraje o velikosti
1 x 3 na startovní a cílové rovince závodu (propagační plachty si Příjemce
vyzvedne u Kraje),
e) umístění loga Kraje Vysočina na panelu za stupni vítězů – min. 2 forex desky o
rozměru 0,5 x 1 m s logem Kraje (reklamní desky si Příjemce vyzvedne u Kraje),
f) možnost umístění prezentačního stanu Kraje Vysočina a dostatečný prostor okolo
stanu umožňující aktivity promotýmu Kraje Vysočina (stan a jeho provozování
včetně aktivit promotýmu zajistí Kraj),
g) distribuce tiskových materiálů Kraje, mezi hosty akce (tiskové materiály si Příjemce
vyzvedne u Kraje),
h) v případě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce
(video spot si Příjemce vyzvedne u Kraje),
i) prezentace Kraje moderátorem akce,
j) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce,
k) v případě, že je akce prezentována na sociální síti Facebook, propagace Kraje
Vysočina na stránce (profilu) formou umístění aktivního odkazu nebo adresy
www.facebook.com/vysocinakraj na příslušné,
l) možnost vytýčení tratě závodů pomocí pásky s logem Kraje Vysočina (pásku si
Příjemce vyzvedne u Kraje).

U akce se nevyžaduje udržitelnost.

Čl. 12
Udržitelnost akce

Čl. 13
Důsledky porušení povinností Příjemce
1)

V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno 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.

3)

Neoprávněné použití dotace spočívající v porušení povinnosti stanovené
veřejnoprávní smlouvou v Čl. 11 odst. 4. této smlouvy je považováno za porušení
méně závažné ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů. V případě porušení této povinnosti je Příjemce
povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, který odpovídá částce ve výši
20 % poskytnuté dotace.
Čl. 14
Závěrečná ujednání
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1)

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

2)

Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Mgr. Ondřej Rázl, tel.: 564 602 337, email:
razl.o@kr-vysocina.cz

3)

Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 14
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 14 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci.

4)

Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.

5)

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.

6)

Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v
informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že
zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), splní Kraj.

7)

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.

8)

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů,
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

9)

Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne
15. 7. 2016.

10)

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

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

.................................................................
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje
(za Kraj)

...............................................................
Jiří Holoubek
předseda
(za Příjemce)
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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“)
ID O01876.0011
Čl. 1
Smluvní strany
Kraj Vysočina
se sídlem:
IČO:
zastoupený:
bankovní spojení:
(dále jen „Kraj“)

Žižkova 57, 587 33 Jihlava
70890749
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050004999/6800

a
Opera mladých z.s.
se sídlem: Mělkovice 2441, Žďár nad Sázavou, 591 01
IČO: 22825703
zastoupené: Jakubem Pustinou, předsedou
bankovní spojení: Fio banka, a. s.
číslo účtu: 2100319763/2010
(dále jen „Příjemce”)
Čl. 2
Účel smlouvy
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále
jen „dotace“) na realizaci akce „Mezinárodní pěvecká soutěž Jakuba Pustiny 2017“, blíže
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako
Příloha č. 1 (dále jen „akce“).
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 zavazuje
se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.
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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.
Čl. 5
Dotace

1)

Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun
českých).

2)

Pro účely této smlouvy se rozumí:
a) Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace
a vlastním podílem Příjemce.
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními
prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary).
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.

Celkové náklady akce
Výše dotace v Kč
Výše dotace v %
Podíl Příjemce v %
Podíl Příjemce v Kč

200 000 Kč
100 000 Kč
50% z celkových nákladů na akci
50% z celkových nákladů na akci
100 000 Kč

3)

Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud budou
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená v
tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn.,
že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle
Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky
dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům
akce dle Čl. 5 odst. 2.

4)

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.

5)

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

6)

Dotace je poskytována jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení
Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o
fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).
Čl. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 120-ti kalendářních dnů ode dne včasného
a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě,
že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat
náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.
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Čl. 7
Podmínky použití dotace
1)

Příjemce je povinen akci zrealizovat nejpozději do 28. října 2017.

2)

Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem 1. ledna 2017.

3)

Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 8 písm. f) této
smlouvy.

4)

Neuznatelné náklady (výdaje) akce jsou:
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,
b) dotace a dary,
c) mzdové náklady (výdaje) a ostatní osobní náklady (výdaje) a náklady (výdaje) na
sociální a zdravotní pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců,
d) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce,
e) úhrada úvěrů a půjček,
f) penále, pokuty,
g) náhrady škod a manka,
h) náklady (výdaje) na pohoštění,
ch) běžné provozní náklady (výdaje) (např. telefonní služby, poštovné, balné, doprava,
bankovní poplatky, ......),
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce,
j) náklady (výdaje) na právní spory,
k) náklady (výdaje) na publicitu.

5)

Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou:
a) honoráře účinkujících pěvců;
b) honoráře porota, klavíristé.

6)

V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady
(výdaje) neuznatelné.
Čl. 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) dotaci přijmout,
b) realizovat akci při respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména
efektivnosti a hospodárnosti,
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví),
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových
nákladů na akci. Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví,
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona
o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné,
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost
a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci
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d)

e)
f)
g)
h)

i)
j)

(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.)
uvedením „Spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID O01876“,
zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně.
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen
„DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové
náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH,
která je účtována jako náklad,
prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního
účtu nebo svými pokladními doklady,
doručit Kraji do 15. prosince 2017 závěrečnou zprávu ve struktuře dle čl. 9 této
smlouvy,
umožnit kontrolu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 10 odst. 2 této smlouvy
archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce,
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce,
zajistit publicitu v souladu s Čl. 11 této smlouvy,
vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že
dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 bodu f) k přeměně nebo
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to
do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení
s likvidací.
Čl. 9
Struktura závěrečné zprávy

(1) Základní informace o akci
(zejména informace o organizátorech/vedení akce, místo konání, datum konání, hlavní
partneři akce, mediální partneři akce)
(2) Program akce
(3) Statistické údaje o akci
(zejména počet návštěvníků, počet novinářů, počet vstupenek, informace o předprodeji)
(4) Financování
a) Předpokládaný rozpočet akce
b) Skutečný rozpočet akce
c) Přehled celkových příjmů (zejména plnění od sponzorů, poskytnuté dotace,
ze vstupného, věcné plnění)
d) Přehled celkových nákladů (zejména honoráře umělcům, služby, materiál, propagace).
e) Kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,
Příjemce dotace zpracuje přehled výdajů a příjmů dle níže uvedené vzorové tabulky.
Položka/typ dokladu
inzerce (faktura)
stravování (pokladna)

Kč

Položka/typ dokladu
Dotace
reklamní plnění
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Kč

honorář (pokladna)
ubytování (faktura)
reklamní prezentace
(faktura)
tištěná propagace
(pokladna)
…
…
…
Výdaje celkem

příjmy ze vstupného
pnění od sponzorů
vlastní zdroje
financování.
…
…
…
…
Příjmy celkem

(5) Doložení publicity dle čl. 11. odst. 4 této smlouvy
a) vyjádření k jednotlivým písmenům odst. 4 čl. 11 této smlouvy
b) přehled tiskových a propagačních materiálů o akci, realizovaná inzerce, tiskové zprávy,
tiskové konference atd.
c) orientační fotodokumentace mapující publicitu Kraje Vysočina
(6) Čestné prohlášení osoby oprávněné jednat potvrzující, že informace obsažené
v závěrečné zprávě jsou úplné, přesné a pravdivé.
Čl. 10
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 v průběhu 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) – písm. f) a písm. i) této
smlouvy.

3)

Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 10 této
smlouvy.
Čl. 11
Publicita

1)

„Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č.
441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech,
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných
známkách), ve znění pozdějších předpisů.

2)

Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede
Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu,
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.

3)

Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění loga Kraje Vysočina
nebo „Sponzorského vzkazu Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh
podle námitek Kraje a předložit ho Kraji ke konečnému schválení.
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4)

Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu konání akce:
a) logo Kraje, příp. i logo „Kraj Vysočina fandí kultuře“ umístěné na – pozvánkách,
plakátech, programech, vstupenkách a dalších materiálech souvisejících s akcí
b) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných
u příležitosti akce
c) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje,
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje
d) umístění reklamních panelů v podobě forex desek nebo roll-upy s logem Kraje
v počtu min. 3 ks (reklamní panely si Příjemce vyzvedne u Kraje)
e) distribuce tiskových materiálů Kraje, mezi hosty akce (tiskové materiály si Příjemce
vyzvedne u Kraje)
f) v případě videoprojekce promítání loga Kraje a odvysílání video spotu Kraje na
celoplošné obrazovce (video spot si Příjemce vyzvedne u Kraje)
g) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz, příp. www.vysocinafandikulture.cz,
na internetových stránkách souvisejících s konáním akce,
h) v případě, že je akce prezentována na sociální síti Facebook, propagace Kraje
Vysočina na stránce (profilu) formou umístění aktivního odkazu nebo adresy
www.facebook.com/vysocinakraj na příslušné.

U akce se nevyžaduje udržitelnost.

Čl. 12
Udržitelnost akce

Čl. 13
Důsledky porušení povinností Příjemce
1)

V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno 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.

3)

Neoprávněné použití dotace spočívající v porušení povinnosti stanovené
veřejnoprávní smlouvou v Čl. 11 odst. 4. této smlouvy je považováno za porušení
méně závažné ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů. V případě porušení této povinnosti je Příjemce
povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, který odpovídá částce ve výši
20 % poskytnuté dotace.
Čl. 14
Závěrečná ujednání

1)

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

2)

Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Mgr Ondřej Rázl, tel.: 564 602 337, email:
razl.o@kr-vysocina.cz
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3)

Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 14
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 14 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci.

4)

Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.

5)

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.

6)

Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v
informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že
zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), splní Kraj.

7)

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.

8)

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů,
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

9)

Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne
28.6.2016.

10)

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

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

.................................................................
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje
(za Kraj)

...............................................................
Jakub Pustina
předseda
(za Příjemce)
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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“)
ID O01876.0012
Čl. 1
Smluvní strany
Kraj Vysočina
se sídlem:
IČO:
zastoupený:
bankovní spojení:
(dále jen „Kraj“)

Žižkova 57, 587 33 Jihlava
70890749
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050004999/6800

a
Automotoklub Pacov v AČR
se sídlem: Pacov, nám. Svobody 1
IČO: 75092671
zastoupen: Stanislavem Halaškou, předsedou
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 35-7915340267/0100
(dále jen „Příjemce”)
Čl. 2
Účel smlouvy
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále
jen „dotace“) na realizaci akce „Motokros Pacov“, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí
dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „akce“).
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 zavazuje
se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.

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
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touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet
uvedený v záhlaví této smlouvy.
Čl. 5
Dotace
1)

Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 40 000 Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun
českých).

2)

Pro účely této smlouvy se rozumí:
a) Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace
a vlastním podílem Příjemce.
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními
prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary).
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.

Celkové náklady akce
Výše dotace v Kč
Výše dotace v %
Podíl Příjemce v %
Podíl Příjemce v Kč

60 000 Kč
40 000 Kč
66,7% z celkových nákladů na akci
33,3% z celkových nákladů na akci
20 000 Kč

3)

Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud budou
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená v
tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn.,
že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle
Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky
dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům
akce dle Čl. 5 odst. 2.

4)

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.

5)

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

6)

Dotace je poskytována jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení
Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o
fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).

Čl. 6
Způsob poskytnutí dotace
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 120-ti kalendářních dnů ode dne včasného
a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě,
že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat
náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.
Čl. 7
Strana 2 (celkem 7)

Podmínky použití dotace
1)

Příjemce je povinen akci zrealizovat nejpozději do 30. listopadu 2017.

2)

Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem 1. ledna 2017.

3)

Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 8 písm. f) této
smlouvy.

4)

Neuznatelné náklady (výdaje) akce jsou:
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,
b) dotace a dary,
c) mzdové náklady (výdaje) a ostatní osobní náklady (výdaje) a náklady (výdaje) na
sociální a zdravotní pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců,
d) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce,
e) úhrada úvěrů a půjček,
f) penále, pokuty,
g) náhrady škod a manka,
h) náklady (výdaje) na pohoštění,
ch) běžné provozní náklady (výdaje) (např. telefonní služby, poštovné, balné, doprava,
bankovní poplatky, ......),
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce,
j) náklady (výdaje) na právní spory,
k) náklady (výdaje) na publicitu.

5)

Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou:
a) výdaje na lékaře, zdravotní personál, sanitky, asistence hasičského sboru (technická
výpomoc) při zásahu zdravotníků během závodů.

6)

V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady
(výdaje) neuznatelné.
Čl. 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
a)
dotaci přijmout,
b)
realizovat akci při respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména
efektivnosti a hospodárnosti,
c)
vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví),
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových
nákladů na akci. Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví,
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona
o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné,
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost
a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce
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d)

e)
f)
g)
h)

i)
j)

odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.)
uvedením „Spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID O01876 “,
zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní
daně. Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen
„DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové
náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH,
která je účtována jako náklad,
prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního
účtu nebo svými pokladními doklady,
doručit Kraji do 15. prosince 2017 závěrečnou zprávu ve struktuře dle čl. 9
této smlouvy,
umožnit kontrolu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 10 odst. 2 této smlouvy
archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce,
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce,
zajistit publicitu v souladu s Čl. 11 této smlouvy,
vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že
dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 bodu f) k přeměně nebo
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to
do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení
s likvidací.
Čl. 9
Struktura závěrečné zprávy

(1) Základní informace o akci
(zejména informace o organizátorech/vedení akce, místo konání, datum konání, hlavní
partneři akce, mediální partneři akce)
(2) Program akce
(3) Statistické údaje o akci
(zejména počet návštěvníků, počet novinářů, počet vstupenek, informace o předprodeji)
(4) Financování
a) Předpokládaný rozpočet akce
b) Skutečný rozpočet akce
c) Přehled celkových příjmů (zejména plnění od sponzorů, poskytnuté dotace,
ze vstupného, věcné plnění)
d) Přehled celkových nákladů (zejména honoráře umělcům, služby, materiál, propagace).
e) Kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,
Příjemce dotace zpracuje přehled výdajů a příjmů dle níže uvedené vzorové tabulky.
Položka/typ dokladu
inzerce (faktura)
stravování (pokladna)
honorář (pokladna)

Kč

Položka/typ dokladu
dotace
reklamní plnění
příjmy ze vstupného
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Kč

ubytování (faktura)
reklamní prezentace
(faktura)
tištěná propagace
(pokladna)
…
…
…
Výdaje celkem

pnění od sponzorů
vlastní zdroje
financování.
…
…
…
…
Příjmy celkem

(5) Doložení publicity dle čl. 11. odst. 4 této smlouvy
a) vyjádření k jednotlivým písmenům odst. 4 čl. 11 této smlouvy
b) přehled tiskových a propagačních materiálů o akci, realizovaná inzerce, tiskové zprávy,
tiskové konference atd.
c) orientační fotodokumentace mapující publicitu Kraje Vysočina
(6) Čestné prohlášení osoby oprávněné jednat potvrzující, že informace obsažené
v závěrečné zprávě jsou úplné, přesné a pravdivé.
Čl. 10
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 v průběhu 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) – písm. f) a písm. i) této
smlouvy.

3)

Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 10
této smlouvy.
Čl. 11
Publicita

1)

„Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č.
441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech,
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných
známkách), ve znění pozdějších předpisů.

2)

Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede
Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu,
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.

3)

Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění loga Kraje Vysočina
nebo „Sponzorského vzkazu Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh
podle námitek Kraje a předložit ho Kraji ke konečnému schválení.
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4)

Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu konání akce:
a) logo Kraje umístěné na plakátech, programech, a dalších materiálech souvisejících
s akcí
b) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných
u příležitosti akce
c) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce krajské
samosprávy, zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje
d) viditelné vyvěšení loga Kraje v místech konání akce v počtu min. 12 ks plachet o
rozměru 1 x 3 m (reklamní plachty si Příjemce vyzvedne u Kraje)
e) umístění loga Kraje Vysočina na panelu za stupni vítězů – min. 1 forex desky o
rozměru 0,5 x 1 m s logem Kraje (reklamní desky si Příjemce vyzvedne u Kraje)
f) distribuce tiskových materiálů Kraje, mezi hosty akce (tiskové materiály si příjemce
vyzvedne u Kraje)
g) v případě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce
(video spot si Příjemce vyzvedne u Kraje)
h) prezentace Kraje moderátorem akce
i) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce.
j) v případě, že je akce prezentována na sociální síti Facebook, propagace Kraje
Vysočina na stránce (profilu) formou umístění aktivního odkazu nebo adresy
www.facebook.com/vysocinakraj na příslušné,
k) možnost vytýčení tratě závodů nebo prostoru pro diváky pomocí pásky s logem Kraje
Vysočina (pásku si Příjemce vyzvedne u Kraje).

U akce se nevyžaduje udržitelnost.

Čl. 12
Udržitelnost akce

Čl. 13
Důsledky porušení povinností Příjemce
1)

V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno 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.

3)

Neoprávněné použití dotace spočívající v porušení povinnosti stanovené
veřejnoprávní smlouvou v Čl. 11 odst. 4. této smlouvy je považováno za porušení
méně závažné ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů. V případě porušení této povinnosti je Příjemce
povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, který odpovídá částce ve výši
20 % poskytnuté dotace.
Čl. 14
Závěrečná ujednání
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1)

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

2)

Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Mgr. Ondřej Rázl, tel.: 564 602 337, email:
razl.o@kr-vysocina.cz

3)

Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 14
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 14 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci.

4)

Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.

5)

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.

6)

Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že
zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), splní Kraj.

7)

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.

8)

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých
údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční
podpisy.

9)

Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne
3. 8. 2016.

10)

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

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

.................................................................
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje
(za Kraj)

...............................................................
Stanislav Halaška
předseda
(za Příjemce)
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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“)
ID O01876.0013
Čl. 1
Smluvní strany
Kraj Vysočina
se sídlem:
IČO:
zastoupený:
bankovní spojení:
(dále jen „Kraj“)

Žižkova 57, 587 33 Jihlava
70890749
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050004999/6800

a
Agentura Dobrý den, s. r. o.
se sídlem: nábřeží Rekordů a kuriozit 811, 393 01 Pelhřimov
IČO: 25160508
zastoupená: Miroslavem Markem, jednatelem
Lubošem Rafajem, jednatelem
Ing. Josefem Vaňkem, jednatelem
bankovní spojení: Waldviertler Sparkasse von 1842 AG
číslo účtu: 2300001020/7940
(dále jen „Příjemce”)
Čl. 2
Účel smlouvy
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále
jen „dotace“) na realizaci akce „festival PELH IMOV – M STO REKORD “, blíže
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako
Příloha č. 1 (dále jen „akce“).
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 zavazuje
se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.
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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.
Čl. 5
Dotace

1)

Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 200 000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun
českých).

2)

Pro účely této smlouvy se rozumí:
a) Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace
a vlastním podílem Příjemce.
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními
prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary).
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.

Celkové náklady akce
Výše dotace v Kč
Výše dotace v %
Podíl Příjemce v %
Podíl Příjemce v Kč

300 000 Kč
200 000 Kč
66,67% z celkových nákladů na
akci
33,33% z celkových nákladů na
akci
100 000 Kč

3)

Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud budou
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená v
tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn.,
že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle
Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky
dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům
akce dle Čl. 5 odst. 2.

4)

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.

5)

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

6)

Dotace je poskytována jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení
Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o
fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).
Čl. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 120-ti kalendářních dnů ode dne včasného
a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě,
že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat
náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.
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Čl. 7
Podmínky použití dotace
1)

Příjemce je povinen akci zrealizovat nejpozději do 17. června 2017.

2)

Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem 1. ledna 2017.

3)

Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 8 písm. f) této
smlouvy.

4)

Neuznatelné náklady (výdaje) akce jsou:
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,
b) dotace a dary,
c) mzdové náklady (výdaje) a ostatní osobní náklady (výdaje) a náklady (výdaje) na
sociální a zdravotní pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců,
d) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce,
e) úhrada úvěrů a půjček,
f) penále, pokuty,
g) náhrady škod a manka,
h) náklady (výdaje) na pohoštění,
ch) běžné provozní náklady (výdaje) (např. telefonní služby, poštovné, balné, doprava,
bankovní poplatky, ......),
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce,
j) náklady (výdaje) na právní spory,
k) náklady (výdaje) na publicitu.

5)

Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou:
a) technické zajištění akce (zvuk, projekce);
b) honoráře účinkujících.

6)

V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady
(výdaje) neuznatelné.
Čl. 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) dotaci přijmout,
b) realizovat akci při respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména
efektivnosti a hospodárnosti,
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví),
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových
nákladů na akci. Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví,
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona
o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné,
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost
a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci
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d)

e)
f)
g)
h)

i)
j)

(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.)
uvedením „Spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID O01876“,
zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně.
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen
„DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové
náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH,
která je účtována jako náklad,
prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního
účtu nebo svými pokladními doklady,
doručit Kraji do 11. září 2017 závěrečnou zprávu ve struktuře dle čl. 9 této smlouvy,
umožnit kontrolu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 10 odst. 2 této smlouvy
archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce,
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce,
zajistit publicitu v souladu s Čl. 11 této smlouvy,
vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že
dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 bodu f) k přeměně nebo
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to
do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení
s likvidací.
Čl. 9
Struktura závěrečné zprávy

(1) Základní informace o akci
(zejména informace o organizátorech/vedení akce, místo konání, datum konání, hlavní
partneři akce, mediální partneři akce)
(2) Program akce
(3) Statistické údaje o akci
(zejména počet návštěvníků, počet novinářů, počet vstupenek, informace o předprodeji)
(4) Financování
a) Předpokládaný rozpočet akce
b) Skutečný rozpočet akce
c) Přehled celkových příjmů (zejména plnění od sponzorů, poskytnuté dotace,
ze vstupného, věcné plnění)
d) Přehled celkových nákladů (zejména honoráře umělcům, služby, materiál, propagace).
e) Kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,
Příjemce dotace zpracuje přehled výdajů a příjmů dle níže uvedené vzorové tabulky.
Položka/typ dokladu
inzerce (faktura)
stravování (pokladna)
honorář (pokladna)
ubytování (faktura)

Kč

Položka/typ dokladu
dotace
reklamní plnění
příjmy ze vstupného
pnění od sponzorů
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Kč

reklamní prezentace
(faktura)
tištěná propagace
(pokladna)
…
…
…
Výdaje celkem

vlastní zdroje
financování.
…
…
…
…
Příjmy celkem

(5) Doložení publicity dle čl. 11. odst. 4 této smlouvy
a) vyjádření k jednotlivým písmenům odst. 4 čl. 11 této smlouvy
b) přehled tiskových a propagačních materiálů o akci, realizovaná inzerce, tiskové zprávy,
tiskové konference atd.
c) orientační fotodokumentace mapující publicitu Kraje Vysočina
(6) Čestné prohlášení osoby oprávněné jednat potvrzující, že informace obsažené
v závěrečné zprávě jsou úplné, přesné a pravdivé.
Čl. 10
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 v průběhu 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) – písm. f) a písm. i) této
smlouvy.

3)

Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 10 této
smlouvy.
Čl. 11
Publicita

1)

„Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č.
441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech,
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných
známkách), ve znění pozdějších předpisů.

2)

Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede
Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu,
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.

3)

Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění loga Kraje Vysočina
nebo „Sponzorského vzkazu Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh
podle námitek Kraje a předložit ho Kraji ke konečnému schválení.

4)

Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu konání akce:
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a) logo Kraje umístěné na pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách a dalších
materiálech souvisejících s akcí,
b) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných
u příležitosti akce,
c) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje,
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje, možnost předání výročních
cen Rekordman roku zástupcem Kraje,
d) viditelné a prominentní vyvěšení loga Kraje v místech konání akce v počtu min. 8 ks
plachet o rozměru 1 x 3 m (reklamní plachty si Příjemce vyzvedne u Kraje),
e) distribuce tiskových materiálů Kraje, mezi hosty akce (tiskové materiály si Příjemce
vyzvedne u Kraje),
f) prominentní umístění prezentačního stanu Kraje a dostatečný prostor okolo stanu
umožňující aktivity promotýmu Kraje Vysočina (stany včetně aktivit promotýmu
zajistí Kraj). Příjemce zajistí přívod elektrické energie ke stanům a úhradu elektrické
energie,
g) v případě videoprojekce promítání loga Kraje a odvysílání video spotu Kraje na
celoplošné obrazovce (video spot si Příjemce vyzvedne u Kraje)
h) prezentace Kraje moderátorem akce a uvedení faktu, že akce je podporována
Krajem Vysočina,
i) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce,
j) v případě, že je akce prezentována na sociální síti Facebook, propagace Kraje
Vysočina na stránce (profilu) formou umístění aktivního odkazu nebo adresy
www.facebook.com/vysocinakraj na příslušné.

U akce se nevyžaduje udržitelnost.

Čl. 12
Udržitelnost akce

Čl. 13
Důsledky porušení povinností Příjemce
1)

V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno 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.

3)

Neoprávněné použití dotace spočívající v porušení povinnosti stanovené
veřejnoprávní smlouvou v Čl. 11 odst. 4. této smlouvy je považováno za porušení
méně závažné ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů. V případě porušení této povinnosti je Příjemce
povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, který odpovídá částce ve výši
20 % poskytnuté dotace.
Čl. 14
Závěrečná ujednání

1)

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru
smluv.
Strana 6 (celkem 7)

2)

Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Mgr. Ondřej Rázl, tel.: 564 602 337, email:
razl.o@kr-vysocina.cz.

3)

Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 14
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 14 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci.

4)

Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.

5)

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.

6)

Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v
informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že
zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), splní Kraj.

7)

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.

8)

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů,
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

9)

Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne
30.7.2016.

10)

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

V Jihlavě dne ............................
...............................................................
Miroslav Marek, jednatel
.................................................................
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje

(za Kraj)

...............................................................
Luboš Rafaj, jednatel
...............................................................
Ing. Josef Vaněk, jednatel
(za Příjemce)
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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“)
ID O01876.0014
Čl. 1
Smluvní strany
Kraj Vysočina
se sídlem:
IČO:
zastoupený:
bankovní spojení:
(dále jen „Kraj“)

Žižkova 57, 587 33 Jihlava
70890749
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050004999/6800

a
NADAČNÍ FOND BMJK
se sídlem: Komenského 460, 582 82 Golčův Jeníkov
IČO: 62697854
zastoupen: Jiřím Popelkou, předsedou správní rady
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Golčův Jeníkov
číslo účtu: 1120728359/0800
(dále jen „Příjemce”)
Čl. 2
Účel smlouvy
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále
jen „dotace“) na realizaci akce „Silniční běh městem Jarmily Kratochvílové“, blíže
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako
Příloha č. 1 (dále jen „akce“).
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 zavazuje
se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.
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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.
Čl. 5
Dotace

1)

Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 60 000 Kč (slovy: šedesát tisíc korun
českých).

2)

Pro účely této smlouvy se rozumí:
a) Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace
a vlastním podílem Příjemce.
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními
prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary).
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.

Celkové náklady akce
Výše dotace v Kč
Výše dotace v %
Podíl Příjemce v %
Podíl Příjemce v Kč

100 000 Kč
60 000 Kč
60% z celkových nákladů na akci
40% z celkových nákladů na akci
40 000 Kč

3)

Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud budou
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená v
tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn.,
že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle
Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky
dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům
akce dle Čl. 5 odst. 2.

4)

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.

5)

Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Výše
poskytnutých dotací na akci však nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.
Čl. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 120-ti kalendářních dnů ode dne včasného
a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě,
že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat
náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.
Čl. 7
Podmínky použití dotace
1)

Příjemce je povinen akci zrealizovat nejpozději do 23. 4. 2017.
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2)

Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem 1. ledna 2017.

3)

Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 8 písm. f) této
smlouvy.

4)

Neuznatelné náklady (výdaje) akce jsou:
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,
b) dotace a dary,
c) mzdové náklady (výdaje) a ostatní osobní náklady (výdaje) a náklady (výdaje) na
sociální a zdravotní pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců,
d) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce,
e) úhrada úvěrů a půjček,
f) penále, pokuty,
g) náhrady škod a manka,
h) náklady (výdaje) na pohoštění,
ch) běžné provozní náklady (výdaje) (např. telefonní služby, poštovné, balné, doprava,
bankovní poplatky, ......),
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce,
j) náklady (výdaje) na právní spory,
k) náklady (výdaje) na publicitu.

5)

Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou:
a) odměny závodníkům.

6)

V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady
(výdaje) neuznatelné.
Čl. 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) dotaci přijmout,
b) realizovat akci při respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména
efektivnosti a hospodárnosti,
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví),
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových
nákladů na akci. Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví,
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona
o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné,
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost
a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.)
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID O01876.“,
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d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně.
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen
„DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové
náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH,
která je účtována jako náklad,
e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního
účtu nebo svými pokladními doklady,
f) doručit Kraji do 17. července 2017 závěrečnou zprávu ve struktuře dle čl. 9 této
smlouvy,
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 10 odst. 2 této smlouvy
archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce,
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce,
i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 11 této smlouvy,
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že
dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 bodu f) k přeměně nebo
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to
do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení
s likvidací.
Čl. 9
Struktura závěrečné zprávy
(1) Základní informace o akci
(zejména informace o organizátorech/vedení akce, místo konání, datum konání, hlavní
partneři akce, mediální partneři akce)
(2) Program akce
(3) Statistické údaje o akci
(zejména počet návštěvníků, počet novinářů, počet vstupenek, informace o předprodeji)
(4) Financování
a) Předpokládaný rozpočet akce
b) Skutečný rozpočet akce
c) Přehled celkových příjmů (zejména plnění od sponzorů, poskytnuté dotace,
ze vstupného, věcné plnění)
d) Přehled celkových nákladů (zejména honoráře umělcům, služby, materiál, propagace).
e) Kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,
Příjemce dotace zpracuje přehled výdajů a příjmů dle níže uvedené vzorové tabulky.
Položka/typ dokladu
inzerce (faktura)
stravování (pokladna)
honorář (pokladna)
ubytování (faktura)
reklamní prezentace

Kč

Položka/typ dokladu
dotace
reklamní plnění
příjmy ze vstupného
pnění od sponzorů
vlastní zdroje
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Kč

(faktura)
tištěná propagace
(pokladna)
…
…
…
Výdaje celkem

financování.
…
…
…
…
Příjmy celkem

(5) Publicita realizovaná dle čl. 11 této smlouvy
a) přehled tiskových a propagačních materiálů o akci, realizovaná inzerce, tiskové zprávy,
tiskové konference atd.
b) informace o specifických aktivitách zaměřených na propagaci Kraje Vysočina
c) orientační fotodokumentace mapující publicitu Kraje Vysočina
(6) Čestné prohlášení autora závěrečné zprávy potvrzující, že informace obsažené
v závěrečné zprávě jsou úplné, přesné a pravdivé.
Čl. 10
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 v průběhu 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) – písm. f) a písm. i) této
smlouvy.

3)

Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 10 této
smlouvy.
Čl. 11
Publicita

1)

„Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č.
441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech,
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných
známkách), ve znění pozdějších předpisů.

2)

Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede
Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu,
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.

3)

Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění loga Kraje Vysočina
nebo „Sponzorského vzkazu Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh
podle námitek Kraje a předložit ho Kraji ke konečnému schválení.

4)

Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu konání akce:
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a) logo Kraje na pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách a dalších
materiálech souvisejících s akcí,
b) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných
u příležitosti akce,
c) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje,
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje (příp. odstartování závodu),
d) viditelné a prominentní vyvěšení loga Kraje v místech konání akce v počtu min. 10
ks plachet o rozměru 1 x 3 m s logem Kraje Vysočina (reklamní plachty si Příjemce
vyzvedne u Kraje),
e) umístění loga Kraje na panelu za stupni vítězů – min. 1 forex deska o rozměru 0,5 x
1 m s logem Kraje Vysočina (reklamní desky si Příjemce vyzvedne u Kraje),
f) distribuce tiskových materiálů Kraje, mezi hosty akce (tiskové materiály si Příjemce
vyzvedne u Kraje),
g) v případě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce
(video spot si Příjemce vyzvedne u Kraje),
h) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce,
i) prezentace Krajem moderátorem akce,
j) v případě, že je akce prezentována na sociální síti Facebook, propagace Kraje
Vysočina na stránce (profilu) formou umístění aktivního odkazu nebo adresy
www.facebook.com/vysocinakraj na příslušné,
k) možnost vytýčení tratě závodů nebo prostor pro diváky pomocí pásky s logem Kraje
Vysočina (pásku si Příjemce vyzvedne u Kraje)

U akce se nevyžaduje udržitelnost.

Čl. 12
Udržitelnost akce

Čl. 13
Důsledky porušení povinností Příjemce
1)

V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno 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.

3)

Neoprávněné použití dotace spočívající v porušení povinnosti stanovené
veřejnoprávní smlouvou v Čl. 11 odst. 4. této smlouvy je považováno za porušení
méně závažné ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů. V případě porušení této povinnosti je Příjemce
povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, který odpovídá částce ve výši
20 % poskytnuté dotace.
Čl. 14
Závěrečná ujednání

1)

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru
smluv.
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2)

Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Mgr. Ondřej Rázl, tel.: 564 602 337, email:
razl.o@kr-vysocina.cz.

3)

Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 14
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 14 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci.

4)

Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.

5)

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.

6)

Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v
informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že
zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), splní Kraj.

7)

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.

8)

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů,
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

9)

Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne
1.8.2016.

10)

O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne .......
usnesením č...................2016./RK.

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

.................................................................
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje
(za Kraj)

...............................................................
Jiří Popelka
předseda správní rady
(za Příjemce)
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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“)
ID O01876.0016
Čl. 1
Smluvní strany
Kraj Vysočina
se sídlem:
IČO:
zastoupený:
bankovní spojení:
(dále jen „Kraj“)

Žižkova 57, 587 33 Jihlava
70890749
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050004999/6800

a
Tančírna Třešť, z. s.
se sídlem: Na Vyhlídce 92/2, 589 01 Třešť
IČO: 26548160
zastoupené: Petrem Píšou, předsedou
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 86-2659360257/0100
(dále jen „Příjemce”)
Čl. 2
Účel smlouvy
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále
jen „dotace“) na realizaci akce „Tančírna Třešť 2017“, blíže specifikované v žádosti
o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen
„akce“).
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 zavazuje
se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.
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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 120 000 Kč (slovy: sto dvacet tisíc korun
českých).

2)

Pro účely této smlouvy se rozumí:
a) Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace
a vlastním podílem Příjemce.
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními
prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary).
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.

Celkové náklady akce
Výše dotace v Kč
Výše dotace v %
Podíl Příjemce v %
Podíl Příjemce v Kč

210 000 Kč
120 000 Kč
57% z celkových nákladů na akci
43% z celkových nákladů na akci
90 000 Kč

3)

Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud budou
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená v
tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn.,
že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle
Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky
dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům
akce dle Čl. 5 odst. 2.

4)

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.

5)

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

6)

Dotace je poskytována jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení
Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o
fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).
Čl. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 120-ti kalendářních dnů ode dne včasného
a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě,
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že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat
náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.
Čl. 7
Podmínky použití dotace
1)

Příjemce je povinen akci zrealizovat nejpozději do 1. ledna 2018.

2)

Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dne 1. ledna 2017.

3)

Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 8 písm. f) této
smlouvy.

4)

Neuznatelné náklady (výdaje) akce jsou:
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,
b) dotace a dary,
c) mzdové náklady (výdaje) a ostatní osobní náklady (výdaje) a náklady (výdaje) na
sociální a zdravotní pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců,
d) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce,
e) úhrada úvěrů a půjček,
f) penále, pokuty,
g) náhrady škod a manka,
h) náklady (výdaje) na pohoštění,
ch) běžné provozní náklady (výdaje) (např. telefonní služby, poštovné, balné, doprava,
bankovní poplatky, ......),
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce,
j) náklady (výdaje) na právní spory.

5)

Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou:
a) honoráře ostatní orchestry,
b) služby - ozvučení.

6)

V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady
(výdaje) neuznatelné.
Čl. 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) dotaci přijmout,
b) realizovat akci při respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména
efektivnosti a hospodárnosti,
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví),
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových
nákladů na akci. Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví,
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona
o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné,
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d)

e)
f)
g)
h)

i)
j)

vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost
a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.)
uvedením „Spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID O01876“,
zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně.
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen
„DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové
náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH,
která je účtována jako náklad,
prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního
účtu nebo svými pokladními doklady,
doručit Kraji do 31. března 2018 závěrečnou zprávu ve struktuře dle čl. 9 této
smlouvy,
umožnit kontrolu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 10 odst. 2 této smlouvy
archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce,
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce,
zajistit publicitu v souladu s Čl. 11 této smlouvy,
vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že
dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 bodu f) k přeměně nebo
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to
do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení
s likvidací.
Čl. 9
Struktura závěrečné zprávy

(1) Základní informace o akci
(zejména informace o organizátorech/vedení akce, místo konání, datum konání, hlavní
partneři akce, mediální partneři akce)
(2) Program akce
(3) Statistické údaje o akci
(zejména počet návštěvníků, počet novinářů, počet vstupenek, informace o předprodeji)
(4) Financování
a) Předpokládaný rozpočet akce
b) Skutečný rozpočet akce
c) Přehled celkových příjmů (zejména plnění od sponzorů, poskytnuté dotace,
ze vstupného, věcné plnění)
d) Přehled celkových nákladů (zejména honoráře umělcům, služby, materiál, propagace).
e) Kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,
Příjemce dotace zpracuje přehled výdajů a příjmů dle níže uvedené vzorové tabulky.
Položka/typ dokladu

Kč

Položka/typ dokladu
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Kč

inzerce (faktura)
stravování (pokladna)
honorář (pokladna)
ubytování (faktura)
reklamní prezentace
(faktura)
tištěná propagace
(pokladna)
…
…
…
Výdaje celkem

dotace
reklamní plnění
příjmy ze vstupného
pnění od sponzorů
vlastní zdroje
financování.
…
…
…
…
Příjmy celkem

(5) Doložení publicity dle čl. 11. odst. 4 této smlouvy
a) vyjádření k jednotlivým písmenům odst. 4 čl. 11 této smlouvy
b) přehled tiskových a propagačních materiálů o akci, realizovaná inzerce, tiskové zprávy,
tiskové konference atd.
c) orientační fotodokumentace mapující publicitu Kraje Vysočina
(6) Čestné prohlášení osoby oprávněné jednat potvrzující, že informace obsažené
v závěrečné zprávě jsou úplné, přesné a pravdivé.
Čl. 10
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 v průběhu 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) – písm. f) a písm. i) této
smlouvy.

3)

Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 10 této
smlouvy.
Čl. 11
Publicita

1)

„Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č.
441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech,
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných
známkách), ve znění pozdějších předpisů.

2)

Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede
Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu,
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.
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3)

Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění loga Kraje Vysočina
nebo „Sponzorského vzkazu Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh
podle námitek Kraje a předložit ho Kraji ke konečnému schválení.

4)

Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu konání akce:
a) logo Kraje, příp. i logo „Kraj Vysočina fandí kultuře“ umístěné na všech technických
materiálech a tiskovinách souvisejících s akcí – pozvánkách, plakátech,
programech, vstupenkách apod.,
b) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných
u příležitosti akce,
c) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje,
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje,
d) umístění loga Kraje Vysočina ve výčtu partnerů např. na pódiu,
e) distribuce tiskových materiálů Kraje mezi hosty akce (tiskové materiály si Příjemce
vyzvedne u Kraje),
f) v případě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce
(video spot si Příjemce vyzvedne u Kraje),
g) prezentace Kraje moderátorem akce,
h) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz, příp. www.vysocinafandikulture.cz
na internetových stránkách souvisejících s konáním akce,
i) propagace Kraje Vysočina na sociálních sítích a umístění aktivního odkazu nebo
www.facebook.com/vysocinakraj na příslušné stránce (profilu) související s konáním
akce.

U akce se nevyžaduje udržitelnost.

Čl. 12
Udržitelnost akce

Čl. 13
Důsledky porušení povinností Příjemce
1)

V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno 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.

3)

Neoprávněné použití dotace spočívající v porušení povinnosti stanovené
veřejnoprávní smlouvou v Čl. 11 odst. 4. této smlouvy je považováno za porušení
méně závažné ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů. V případě porušení této povinnosti je Příjemce
povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, který odpovídá částce ve výši
20 % poskytnuté dotace.
Čl. 14
Závěrečná ujednání

1)

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru
smluv.
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2)

Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Mgr. Ondřej Rázl, tel.: 564 602 337, email:
razl.o@kr-vysocina.cz

3)

Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 14
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 14 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci.

4)

Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.

5)

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.

6)

Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v
informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že
zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), splní Kraj.

7)

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.

8)

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů,
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

9)

Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne
8.8.2016.

10)

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

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

.................................................................
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje
(za Kraj)

...............................................................
Petr Píša
předseda
(za Příjemce)
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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“)
ID O01876.0017
Čl. 1
Smluvní strany
Kraj Vysočina
se sídlem:
IČO:
zastoupený:
bankovní spojení:
(dále jen „Kraj“)

Žižkova 57, 587 33 Jihlava
70890749
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050004999/6800

a
Autosport klub Náměšť nad Oslavou v AČR
se sídlem: Březník 238, 675 74 Březník
IČO: 60418770
zastoupen: Ivanem Rybníčkem, předsedou
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 152672199/0300
(dále jen „Příjemce”)
Čl. 2
Účel smlouvy
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále
jen „dotace“) na realizaci akce „Zámecký vrch MANN - FILTER 2017“, blíže specifikované v
žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále
jen „akce“).
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 zavazuje
se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.
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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.
Čl. 5
Dotace

1)

Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 25 000 Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun
českých).

2)

Pro účely této smlouvy se rozumí:
a) Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace
a vlastním podílem Příjemce.
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními
prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary).
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.

Celkové náklady akce
Výše dotace v Kč
Výše dotace v %
Podíl Příjemce v %
Podíl Příjemce v Kč

30 000 Kč
25 000 Kč
83,3% z celkových nákladů na akci
16,7% z celkových nákladů na akci
5 000 Kč

3)

Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud budou
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená v
tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn.,
že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle
Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky
dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům
akce dle Čl. 5 odst. 2.

4)

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.

5)

Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Výše
poskytnutých dotací na akci však nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.
Čl. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 120-ti kalendářních dnů ode dne včasného
a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě,
že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat
náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.
Čl. 7
Podmínky použití dotace
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1)

Příjemce je povinen akci zrealizovat nejpozději do 14. května 2017.

2)

Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem 1. ledna 2017.

3)

Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 8 písm. f) této
smlouvy.

4)

Neuznatelné náklady (výdaje) akce jsou:
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,
b) dotace a dary,
c) mzdové náklady (výdaje) a ostatní osobní náklady (výdaje) a náklady (výdaje) na
sociální a zdravotní pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců,
d) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce,
e) úhrada úvěrů a půjček,
f) penále, pokuty,
g) náhrady škod a manka,
h) náklady (výdaje) na pohoštění,
ch) běžné provozní náklady (výdaje) (např. telefonní služby, poštovné, balné, doprava,
bankovní poplatky, ......),
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce,
j) náklady (výdaje) na právní spory,
k) náklady (výdaje) na publicitu.

5)

Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou:
a) zdravotní zabezpečení.

6)

V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady
(výdaje) neuznatelné.
Čl. 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) dotaci přijmout,
b) realizovat akci při respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména
efektivnosti a hospodárnosti,
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví),
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových
nákladů na akci. Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví,
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona
o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné,
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost
a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.)
uvedením „Spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID O01876“,
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d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně.
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen
„DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové
náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH,
která je účtována jako náklad,
e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního
účtu nebo svými pokladními doklady,
f) doručit Kraji do 7. srpna 2017 závěrečnou zprávu ve struktuře dle čl. 9 této
smlouvy,
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 10 odst. 2 této smlouvy
archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce,
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce,
i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 11 této smlouvy,
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že
dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 bodu f) k přeměně nebo
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to
do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení
s likvidací.
Čl. 9
Struktura závěrečné zprávy
(1) Základní informace o akci
(zejména informace o organizátorech/vedení akce, místo konání, datum konání, hlavní
partneři akce, mediální partneři akce)
(2) Program akce
(3) Statistické údaje o akci
(zejména počet návštěvníků, počet novinářů, počet vstupenek, informace o předprodeji)
(4) Financování
a) Předpokládaný rozpočet akce
b) Skutečný rozpočet akce
c) Přehled celkových příjmů (zejména plnění od sponzorů, poskytnuté dotace,
ze vstupného, věcné plnění)
d) Přehled celkových nákladů (zejména honoráře umělcům, služby, materiál, propagace).
e) Kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,
Příjemce dotace zpracuje přehled výdajů a příjmů dle níže uvedené vzorové tabulky.
Položka/typ dokladu
inzerce (faktura)
stravování (pokladna)
honorář (pokladna)
ubytování (faktura)
reklamní prezentace

Kč

Položka/typ dokladu
dotace
reklamní plnění
příjmy ze vstupného
pnění od sponzorů
vlastní zdroje
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Kč

(faktura)
tištěná propagace
(pokladna)
…
…
…
Výdaje celkem

financování.
…
…
…
…
Příjmy celkem

(5) Doložení publicity dle čl. 11. odst. 4 této smlouvy
a) vyjádření k jednotlivým písmenům odst. 4 čl. 11 této smlouvy
b) přehled tiskových a propagačních materiálů o akci, realizovaná inzerce, tiskové zprávy,
tiskové konference atd.
c) orientační fotodokumentace mapující publicitu Kraje Vysočina
(6) Čestné prohlášení osoby oprávněné jednat potvrzující, že informace obsažené
v závěrečné zprávě jsou úplné, přesné a pravdivé.
Čl. 10
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 v průběhu 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) – písm. f) a písm. i) této
smlouvy.

3)

Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 10 této
smlouvy.
Čl. 11
Publicita

1)

„Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č.
441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech,
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných
známkách), ve znění pozdějších předpisů.

2)

Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede
Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu,
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.

3)

Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění loga Kraje Vysočina
nebo „Sponzorského vzkazu Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh
podle námitek Kraje a předložit ho Kraji ke konečnému schválení.
.

Strana 5 (celkem 7)

4)

Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu konání akce:
a) logo Kraje umístěné na – pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách
a dalších materiálech souvisejících s akcí,
b) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných
u příležitosti akce,
c) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje,
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje, možnost oficiálního
odmávnutí startovacím praporem pro hejtmana Kraje Vysočina případně jeho
zástupce,
d) viditelné vyvěšení loga Kraje v místech konání akce v počtu min. 6 ks plachet
o rozměru 1 x 3 m (reklamní plachty si Příjemce vyzvedne u Kraje)
e) distribuce tiskových materiálů Kraje, mezi hosty akce (tiskové materiály si Příjemce
vyzvedne u Kraje),
f) v případě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce
(video spot si Příjemce vyzvedne u Kraje),
g) umístění samolepky s logem Kraje Vysočina na automobilech na atraktivním
viditelném místě (samolepky si Příjemce vyzvedne u Kraje),
h) prezentace Kraje moderátorem akce,
i) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce,
j) možnost vytýčení tratě závodů pomocí pásky s logem Kraje Vysočina (pásku si
Příjemce vyzvedne u Kraje)

U akce se nevyžaduje udržitelnost.

Čl. 12
Udržitelnost akce

Čl. 13
Důsledky porušení povinností Příjemce
1)

V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno 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.

3)

Neoprávněné použití dotace spočívající v porušení povinnosti stanovené
veřejnoprávní smlouvou v Čl. 11 odst. 4. této smlouvy je považováno za porušení
méně závažné ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů. V případě porušení této povinnosti je Příjemce
povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, který odpovídá částce ve výši
20 % poskytnuté dotace.
Čl. 14
Závěrečná ujednání

1)

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru
smluv.
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2)

Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Mgr. Ondřej Rázl, tel.: 564 602 337, email:
razl.o@kr-vysocina.cz

3)

Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 14
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 14 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci.

4)

Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.

5)

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.

6)

Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v
informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že
zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), splní Kraj.

7)

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.

8)

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů,
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

9)

Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne
1.8.2016.

10)

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

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

.................................................................
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje
(za Kraj)

...............................................................
Ivan Rybníček
předseda
(za Příjemce)
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