
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(ZZ01176.0001) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 5Ř7 33  Jihlava 
IČO: 70Řř074ř 
zastoupený: MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově ena: RNDr. Marie Kružíková, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
číslo účtu: 4050004řřř/6Ř00  
 
a 
 
Obec Bítovčice 
se sídlem: Bítovčice 124, 5ŘŘ 22 Luka nad Jihlavou 
IČO: 839582 
zastoupen(a): Evou Bendovou, starostkou 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení:  Komerční banka, a. s. 
číslo účtu: 16423-681/0100 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Oslavy k 100. výročí vybudování kapličky a setkání rodáků 
obce Bítovčice“, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou 
součást této smlouvy jako P íloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského ú adu Kraje 
Vysočina, Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh 
smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 
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2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy. 

 
3) P íjemce výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy na ve ejně 

p ístupných webových stránkách Kraje Vysočina.   
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 13334 Kč (slovy: t ináct tisíc t ista t icet 
čty i korun českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (základ pro stanovení výše dotace) jsou náklady tvo ené 
součtem dotace a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které mohou být tvo eny vlastními 
prost edky P íjemce i sdruženými prost edky z jiných zdrojů (s výjimkou finanční 
podpory z Fondu Vysočiny či jiných zdrojů Kraje Vysočina). P íjemce musí být 
schopen prokázat jejich výši.  

 

Celkové náklady akce 33333,- Kč 

Výše dotace v Kč 13334,- Kč 

Výše dotace v %  40 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v % 60 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v Kč 19999,- Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v Čl. 5 
odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů uvedená v tabulce Čl. 
5 odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že 
absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, 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 ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších p edpisů, 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 v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % 
celkových nákladů na akci.  
 

Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60 kalendá ních dnů ode dne včasného 
a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, 



že závěrečná zpráva nebude doručena dle p edchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. íjna kalendá ního roku, v němž je podaná žádost.  

 
2) Do celkových nákladů akce lze zahrnout náklady vzniklé od 1. ledna kalendá ního roku, 

v němž je podaná žádost.  
 
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 P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce, které nelze zahrnout do celkových nákladů akce, jsou:  

a) nákup dlouhodobého majetku i drobného dlouhodobého majetku (s výjimkou 1 ks 
pamětní desky, 1 ks praporu obce a 1 ks znaku obce), 

b) opravy a udržování majetku, 
c) náklady na občerstvení p esahující 10 % celkových nákladů na akci, 
d)  náklady na upomínkové p edměty p esahující 10 % celkových nákladů na akci,  
e)  náklady na ubytování, 
f) úhrada úvěrů a půjček, 
g) penále, pokuty, 
h) náhrady škod a manka, 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady na právní spory. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou ty, které jsou v jednorázovém vztahu k akci.  
 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně 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, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina 
ID ZZ01176.0001“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen 



„DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž P íjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. 
V takovém p ípadě může P íjemce 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 (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými výdajovými 
pokladními doklady,  

f) doručit Kraji do 15. listopadu kalendá ního roku, v němž byla dotace schválena, 
závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz > kultura 
a památky > granty a dotace > kultura > zásady zastupitelstva kraje a nebo  
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- doklady prokazující realizaci publicity včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování,  
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich 

úhradě – viditelně označených dle Čl. Ř písm. c) této smlouvy, 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř 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. 10 této smlouvy. 
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě, že 

dojde p ede dnem p edložení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
Čl. 9 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (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. Ř písm. a) – písm. f) a písm. i) – 
písm. j)  této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř této 

smlouvy.  
 

Čl. 10 
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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

http://www.kr-vysocina.cz/edotace


2) P íjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně ode 
dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran do dne konání 
akce: 
a) “Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ VYSOČINA“ umístěný na – pozvánkách, 

plakátech a programech souvisejících s akcí, pokud jsou ve vztahu k akci vydávány. 
Jedná-li se o materiály menšího formátu než 1/3 A4 je možné místo sponzorského 
vzkazu uvést pouze logo Kraje Vysočina. „Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ v grafickém provedení dle manuálu je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita, p ípadně na vyžádání na e-mailové adrese u kontaktní 
osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy, 

b) viditelné a prominentní vyvěšení “Sponzorského vzkazu – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ nebo loga Kraje Vysočina v místech konání akce, které si p íjemce 
může vypůjčit u kontaktní osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy,  

c) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích po ádaných 
u p íležitosti akce, 

d) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje, 
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje, 

e) v p ípadě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce 
(video spot si P íjemce vyzvedne u Kraje), 

f)   prezentace Kraje moderátorem akce, 
g) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce. 
 

Čl. 11 
Udržitelnost akce 

 
U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 
 

2) V p ípadě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 

nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Tereza Prokešová, tel: 564 602  260, e-mail: 
prokesova.t@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. 13 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. 

  

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/


4) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

 
5) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných 
právních p edpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svě eny druhou stranou, nezp ístupní t etím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 – Žádost o dotaci ze dne ř. února 2015 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Eva Bendová RNDr. Marie Kružíková 
 starostka radní 
 







SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(ZZ01176.0002) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 5Ř7 33  Jihlava 
IČO: 70Řř074ř 
zastoupený: MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově ena: RNDr. Marie Kružíková, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
číslo účtu: 4050004řřř/6Ř00  
 
a 
 
Obec Blízkov 
se sídlem: Blízkov 7ř, 5ř4 42 Mě ín 
IČO: 00599271 
zastoupen(a): Stanislavem Bradáčem, starostou 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení:  Česká spo itelna, a. s. 
číslo účtu: 1623608359/0800 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Sjezd rodáků z Blízkova a Dědkova 2015“, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako 
P íloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského ú adu Kraje 
Vysočina, Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh 
smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 



2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy. 

 
3) P íjemce výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy na ve ejně 

p ístupných webových stránkách Kraje Vysočina.   
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 28000 Kč (slovy: dvacet osm tisíc korun 
českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (základ pro stanovení výše dotace) jsou náklady tvo ené 
součtem dotace a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které mohou být tvo eny vlastními 
prost edky P íjemce i sdruženými prost edky z jiných zdrojů (s výjimkou finanční 
podpory z Fondu Vysočiny či jiných zdrojů Kraje Vysočina). P íjemce musí být 
schopen prokázat jejich výši.  

 

Celkové náklady akce 70500,- Kč 

Výše dotace v Kč 28000,- Kč 

Výše dotace v %  39,7 % z celkových nákladů na 
akci 

Podíl P íjemce v % 60,3 % z celkových nákladů na 
akci 

Podíl P íjemce v Kč 42500,- Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v Čl. 5 
odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů uvedená v tabulce Čl. 
5 odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že 
absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, 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 ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších p edpisů, 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 v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % 
celkových nákladů na akci.  

 
 
 
 

 



Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60 kalendá ních dnů ode dne včasného 
a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle p edchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. íjna kalendá ního roku, v němž je podaná žádost.  

 
2) Do celkových nákladů akce lze zahrnout náklady vzniklé od 1. ledna kalendá ního roku, 

v němž je podaná žádost.  
 
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 P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce, které nelze zahrnout do celkových nákladů akce, jsou:  

a) nákup dlouhodobého majetku i drobného dlouhodobého majetku (s výjimkou 1 ks 
pamětní desky, 1 ks praporu obce a 1 ks znaku obce), 

b) opravy a udržování majetku, 
c) náklady na občerstvení p esahující 10 % celkových nákladů na akci, 
d)  náklady na upomínkové p edměty p esahující 10 % celkových nákladů na akci,  
e)  náklady na ubytování, 
f) úhrada úvěrů a půjček, 
g) penále, pokuty, 
h) náhrady škod a manka, 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady na právní spory. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou ty, které jsou v jednorázovém vztahu k akci.  
 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně 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, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 



nákladů na akci. P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina 
ID ZZ01176.0002“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen 
„DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž P íjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. 
V takovém p ípadě může P íjemce 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 (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými výdajovými 
pokladními doklady,  

f) doručit Kraji do 15. listopadu kalendá ního roku, v němž byla dotace schválena, 
závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz > kultura 
a památky > granty a dotace > kultura > zásady zastupitelstva kraje a nebo  
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- doklady prokazující realizaci publicity včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování,  
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich 

úhradě – viditelně označených dle Čl. Ř písm. c) této smlouvy, 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř 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. 10 této smlouvy. 
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě, že 

dojde p ede dnem p edložení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
Čl. 9 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (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. Ř písm. a) – písm. f) a písm. i) – 
písm. j)  této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř této 

smlouvy.  

 

 
 

http://www.kr-vysocina.cz/edotace


Čl. 10 
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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

2) P íjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně ode 
dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran do dne konání 
akce: 
a) “Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ VYSOČINA“ umístěný na – pozvánkách, 

plakátech a programech souvisejících s akcí, pokud jsou ve vztahu k akci vydávány. 
Jedná-li se o materiály menšího formátu než 1/3 A4 je možné místo sponzorského 
vzkazu uvést pouze logo Kraje Vysočina. „Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ v grafickém provedení dle manuálu je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita, p ípadně na vyžádání na e-mailové adrese u kontaktní 
osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy, 

b) viditelné a prominentní vyvěšení “Sponzorského vzkazu – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ nebo loga Kraje Vysočina v místech konání akce, které si p íjemce 
může vypůjčit u kontaktní osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy,  

c) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích po ádaných 
u p íležitosti akce, 

d) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje, 
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje, 

e) v p ípadě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce 
(video spot si P íjemce vyzvedne u Kraje), 

f)   prezentace Kraje moderátorem akce, 
g) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce. 
 

Čl. 11 
Udržitelnost akce 

 
U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 
 

2) V p ípadě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/


2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Tereza Prokešová, tel: 564 602  260, e-mail: 
prokesova.t@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. 13 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. 

  
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných 
právních p edpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svě eny druhou stranou, nezp ístupní t etím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 – Žádost o dotaci ze dne 7. února 2015 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Stanislav Bradáč RNDr. Marie Kružíková 
 starosta radní 
 





SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(ZZ01176.0003) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 5Ř7 33  Jihlava 
IČO: 70Řř074ř 
zastoupený: MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově ena: RNDr. Marie Kružíková, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
číslo účtu: 4050004řřř/6Ř00  
 
a 
 
Obec Bohdalec 
se sídlem: Bohdalec 101, 5ř2 55 Bobrová 
IČO: 00599280 
zastoupen(a): Ing. Stanislavem Kučerou, starostou 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení:  Komerční banka, a. s. 
číslo účtu: 30922751/0100 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Setkání rodáků obce a žáků školy u příležitosti 100 let 
založení základní školy v Bohdalci“, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která 
tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského ú adu Kraje 
Vysočina, Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh 
smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 



2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy. 

 
3) P íjemce výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy na ve ejně 

p ístupných webových stránkách Kraje Vysočina.   
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 25000 Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun 
českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (základ pro stanovení výše dotace) jsou náklady tvo ené 
součtem dotace a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které mohou být tvo eny vlastními 
prost edky P íjemce i sdruženými prost edky z jiných zdrojů (s výjimkou finanční 
podpory z Fondu Vysočiny či jiných zdrojů Kraje Vysočina). P íjemce musí být 
schopen prokázat jejich výši.  

 

Celkové náklady akce 67100,- Kč 

Výše dotace v Kč 25000,- Kč 

Výše dotace v %  37,26 % z celkových nákladů na 
akci 

Podíl P íjemce v % 62,74 % z celkových nákladů na 
akci 

Podíl P íjemce v Kč 42100,- Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v Čl. 5 
odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů uvedená v tabulce Čl. 
5 odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že 
absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, 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 ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších p edpisů, 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 v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % 
celkových nákladů na akci.  

 
 
 
 

 



Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60 kalendá ních dnů ode dne včasného 
a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle p edchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. íjna kalendá ního roku, v němž je podaná žádost.  

 
2) Do celkových nákladů akce lze zahrnout náklady vzniklé od 1. ledna kalendá ního roku, 

v němž je podaná žádost.  
 
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 P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce, které nelze zahrnout do celkových nákladů akce, jsou:  

a) nákup dlouhodobého majetku i drobného dlouhodobého majetku (s výjimkou 1 ks 
pamětní desky, 1 ks praporu obce a 1 ks znaku obce), 

b) opravy a udržování majetku, 
c) náklady na občerstvení p esahující 10 % celkových nákladů na akci, 
d)  náklady na upomínkové p edměty p esahující 10 % celkových nákladů na akci,  
e)  náklady na ubytování, 
f) úhrada úvěrů a půjček, 
g) penále, pokuty, 
h) náhrady škod a manka, 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady na právní spory. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou ty, které jsou v jednorázovém vztahu k akci.  
 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně 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, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 



nákladů na akci. P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina 
ID ZZ01176.0003“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen 
„DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž P íjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. 
V takovém p ípadě může P íjemce 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 (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými výdajovými 
pokladními doklady,  

f) doručit Kraji do 15. listopadu kalendá ního roku, v němž byla dotace schválena, 
závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz > kultura 
a památky > granty a dotace > kultura > zásady zastupitelstva kraje a nebo  
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- doklady prokazující realizaci publicity včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování,  
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich 

úhradě – viditelně označených dle Čl. Ř písm. c) této smlouvy, 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř 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. 10 této smlouvy. 
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě, že 

dojde p ede dnem p edložení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
Čl. 9 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (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. Ř písm. a) – písm. f) a písm. i) – 
písm. j)  této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř této 

smlouvy.  

 

 
 

http://www.kr-vysocina.cz/edotace


Čl. 10 
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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

2) P íjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně ode 
dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran do dne konání 
akce: 
a) “Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ VYSOČINA“ umístěný na – pozvánkách, 

plakátech a programech souvisejících s akcí, pokud jsou ve vztahu k akci vydávány. 
Jedná-li se o materiály menšího formátu než 1/3 A4 je možné místo sponzorského 
vzkazu uvést pouze logo Kraje Vysočina. „Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ v grafickém provedení dle manuálu je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita, p ípadně na vyžádání na e-mailové adrese u kontaktní 
osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy, 

b) viditelné a prominentní vyvěšení “Sponzorského vzkazu – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ nebo loga Kraje Vysočina v místech konání akce, které si p íjemce 
může vypůjčit u kontaktní osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy,  

c) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích po ádaných 
u p íležitosti akce, 

d) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje, 
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje, 

e) v p ípadě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce 
(video spot si P íjemce vyzvedne u Kraje), 

f)   prezentace Kraje moderátorem akce, 
g) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce. 
 

Čl. 11 
Udržitelnost akce 

 
U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 
 

2) V p ípadě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/


2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Tereza Prokešová, tel: 564 602  260, e-mail: 
prokesova.t@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. 13 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. 

  
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných 
právních p edpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svě eny druhou stranou, nezp ístupní t etím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 – Žádost o dotaci ze dne 12. února 2015 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Ing. Stanislav Kučera RNDr. Marie Kružíková 
 starosta radní 
 





SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(ZZ01176.0004) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 5Ř7 33  Jihlava 
IČO: 70Řř074ř 
zastoupený: MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově ena: RNDr. Marie Kružíková, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
číslo účtu: 4050004řřř/6Ř00  
 
a 
 
Městys Božejov 
se sídlem: Božejov 111, 3ř4 61 Božejov 
IČO: 00247855 
zastoupen(a): Miroslavem T ískou, starostou 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení:  Česká spo itelna, a. s. 
číslo účtu: 0622114379/0800 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Setkání rodáků“, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí 
dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského ú adu Kraje 
Vysočina, Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh 
smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 

sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 



smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy. 

 
3) P íjemce výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy na ve ejně 

p ístupných webových stránkách Kraje Vysočina.   
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 7500 Kč (slovy: sedm tisíc pětset korun 
českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (základ pro stanovení výše dotace) jsou náklady tvo ené 
součtem dotace a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které mohou být tvo eny vlastními 
prost edky P íjemce i sdruženými prost edky z jiných zdrojů (s výjimkou finanční 
podpory z Fondu Vysočiny či jiných zdrojů Kraje Vysočina). P íjemce musí být 
schopen prokázat jejich výši.  

 

Celkové náklady akce 29445,- Kč 

Výše dotace v Kč 7500,- Kč 

Výše dotace v %  25,47 % z celkových nákladů na 
akci 

Podíl P íjemce v % 74,53 % z celkových nákladů na 
akci 

Podíl P íjemce v Kč 21945,- Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v Čl. 5 
odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů uvedená v tabulce Čl. 
5 odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že 
absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, 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 ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších p edpisů, 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 v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % 
celkových nákladů na akci.  

 
 

Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60 kalendá ních dnů ode dne včasného 



a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle p edchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. íjna kalendá ního roku, v němž je podaná žádost.  

 
2) Do celkových nákladů akce lze zahrnout náklady vzniklé od 1. ledna kalendá ního roku, 

v němž je podaná žádost.  
 
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 P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce, které nelze zahrnout do celkových nákladů akce, jsou:  

a) nákup dlouhodobého majetku i drobného dlouhodobého majetku (s výjimkou 1 ks 
pamětní desky, 1 ks praporu obce a 1 ks znaku obce), 

b) opravy a udržování majetku, 
c) náklady na občerstvení p esahující 10 % celkových nákladů na akci, 
d)  náklady na upomínkové p edměty p esahující 10 % celkových nákladů na akci,  
e)  náklady na ubytování, 
f) úhrada úvěrů a půjček, 
g) penále, pokuty, 
h) náhrady škod a manka, 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady na právní spory. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou ty, které jsou v jednorázovém vztahu k akci.  
 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně 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, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina 
ID ZZ01176.0004“, 



d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen 
„DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž P íjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. 
V takovém p ípadě může P íjemce 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 (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými výdajovými 
pokladními doklady,  

f) doručit Kraji do 15. listopadu kalendá ního roku, v němž byla dotace schválena, 
závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz > kultura 
a památky > granty a dotace > kultura > zásady zastupitelstva kraje a nebo  
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- doklady prokazující realizaci publicity včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování,  
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich 

úhradě – viditelně označených dle Čl. Ř písm. c) této smlouvy, 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř 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. 10 této smlouvy. 
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě, že 

dojde p ede dnem p edložení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
Čl. 9 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (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. Ř písm. a) – písm. f) a písm. i) – 
písm. j)  této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř této 

smlouvy.  

 

 
Čl. 10 

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, 

http://www.kr-vysocina.cz/edotace


soudcích, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

2) P íjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně ode 
dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran do dne konání 
akce: 
a) “Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ VYSOČINA“ umístěný na – pozvánkách, 

plakátech a programech souvisejících s akcí, pokud jsou ve vztahu k akci vydávány. 
Jedná-li se o materiály menšího formátu než 1/3 A4 je možné místo sponzorského 
vzkazu uvést pouze logo Kraje Vysočina. „Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ v grafickém provedení dle manuálu je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita, p ípadně na vyžádání na e-mailové adrese u kontaktní 
osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy, 

b) viditelné a prominentní vyvěšení “Sponzorského vzkazu – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ nebo loga Kraje Vysočina v místech konání akce, které si p íjemce 
může vypůjčit u kontaktní osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy,  

c) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích po ádaných 
u p íležitosti akce, 

d) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje, 
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje, 

e) v p ípadě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce 
(video spot si P íjemce vyzvedne u Kraje), 

f)   prezentace Kraje moderátorem akce, 
g) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce. 
 

Čl. 11 
Udržitelnost akce 

 
U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 
 

2) V p ípadě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 

nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Tereza Prokešová, tel: 564 602  260, e-mail: 
prokesova.t@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. 13 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/


odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. 

  
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných 
právních p edpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svě eny druhou stranou, nezp ístupní t etím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 – Žádost o dotaci ze dne 12. února 2015 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Miroslav tříska RNDr. Marie Kružíková 
 starosta radní 
 





SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(ZZ01176.0005) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 5Ř7 33  Jihlava 
IČO: 70Řř074ř 
zastoupený: MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově ena: RNDr. Marie Kružíková, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
číslo účtu: 4050004řřř/6Ř00  
 
a 
 
Obec Čechočovice 
se sídlem: Čechočovice 7ř, 675 22 Sta eč 
IČO: 00376779 
zastoupen(a): Old ichem Špačkem, starostou 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení:  Komerční banka, a. s. 
číslo účtu: 9323711/0100 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „4. setkání rodáků a občanů Čechočovic“, blíže specifikované 
v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1 
(dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského ú adu Kraje 
Vysočina, Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh 
smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 



2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy. 

 
3) P íjemce výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy na ve ejně 

p ístupných webových stránkách Kraje Vysočina.   
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 9000 Kč (slovy: devět tisíc korun 
českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (základ pro stanovení výše dotace) jsou náklady tvo ené 
součtem dotace a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které mohou být tvo eny vlastními 
prost edky P íjemce i sdruženými prost edky z jiných zdrojů (s výjimkou finanční 
podpory z Fondu Vysočiny či jiných zdrojů Kraje Vysočina). P íjemce musí být 
schopen prokázat jejich výši.  

 

Celkové náklady akce 30000,- Kč 

Výše dotace v Kč 9000,- Kč 

Výše dotace v %  30 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v % 70 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v Kč 21000,- Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v Čl. 5 
odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů uvedená v tabulce Čl. 
5 odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že 
absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, 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 ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších p edpisů, 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 v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % 
celkových nákladů na akci.  

 
 

Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60 kalendá ních dnů ode dne včasného 



a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle p edchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. íjna kalendá ního roku, v němž je podaná žádost.  

 
2) Do celkových nákladů akce lze zahrnout náklady vzniklé od 1. ledna kalendá ního roku, 

v němž je podaná žádost.  
 
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 P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce, které nelze zahrnout do celkových nákladů akce, jsou:  

a) nákup dlouhodobého majetku i drobného dlouhodobého majetku (s výjimkou 1 ks 
pamětní desky, 1 ks praporu obce a 1 ks znaku obce), 

b) opravy a udržování majetku, 
c) náklady na občerstvení p esahující 10 % celkových nákladů na akci, 
d)  náklady na upomínkové p edměty p esahující 10 % celkových nákladů na akci,  
e)  náklady na ubytování, 
f) úhrada úvěrů a půjček, 
g) penále, pokuty, 
h) náhrady škod a manka, 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady na právní spory. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou ty, které jsou v jednorázovém vztahu k akci.  
 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně 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, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina 
ID ZZ01176.0005“, 



d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen 
„DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž P íjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. 
V takovém p ípadě může P íjemce 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 (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými výdajovými 
pokladními doklady,  

f) doručit Kraji do 15. listopadu kalendá ního roku, v němž byla dotace schválena, 
závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz > kultura 
a památky > granty a dotace > kultura > zásady zastupitelstva kraje a nebo  
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- doklady prokazující realizaci publicity včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování,  
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich 

úhradě – viditelně označených dle Čl. Ř písm. c) této smlouvy, 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř 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. 10 této smlouvy. 
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě, že 

dojde p ede dnem p edložení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
Čl. 9 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (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. Ř písm. a) – písm. f) a písm. i) – 
písm. j)  této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř této 

smlouvy.  

 

 
Čl. 10 

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, 

http://www.kr-vysocina.cz/edotace


soudcích, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

2) P íjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně ode 
dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran do dne konání 
akce: 
a) “Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ VYSOČINA“ umístěný na – pozvánkách, 

plakátech a programech souvisejících s akcí, pokud jsou ve vztahu k akci vydávány. 
Jedná-li se o materiály menšího formátu než 1/3 A4 je možné místo sponzorského 
vzkazu uvést pouze logo Kraje Vysočina. „Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ v grafickém provedení dle manuálu je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita, p ípadně na vyžádání na e-mailové adrese u kontaktní 
osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy, 

b) viditelné a prominentní vyvěšení “Sponzorského vzkazu – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ nebo loga Kraje Vysočina v místech konání akce, které si p íjemce 
může vypůjčit u kontaktní osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy,  

c) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích po ádaných 
u p íležitosti akce, 

d) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje, 
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje, 

e) v p ípadě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce 
(video spot si P íjemce vyzvedne u Kraje), 

f)   prezentace Kraje moderátorem akce, 
g) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce. 
 

Čl. 11 
Udržitelnost akce 

 
U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 
 

2) V p ípadě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 

nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Tereza Prokešová, tel: 564 602  260, e-mail: 
prokesova.t@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. 13 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/


odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. 

  
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných 
právních p edpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svě eny druhou stranou, nezp ístupní t etím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 – Žádost o dotaci ze dne ř. února 2015 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Oldřich Špaček RNDr. Marie Kružíková 
 starosta radní 
 





SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(ZZ01176.0006) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 5Ř7 33  Jihlava 
IČO: 70Řř074ř 
zastoupený: MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově ena: RNDr. Marie Kružíková, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
číslo účtu: 4050004řřř/6Ř00  
 
a 
 
Obec Černá 
se sídlem: Černá Ř7, 5ř4 42 Mě ín 
IČO: 00545899 
zastoupen(a): PaedDr. Vítězslavem Plockem 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení:  Komerční banka, a. s. 
číslo účtu: 14121751/0100 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Setkání rodáků 2015“, blíže specifikované v žádosti 
o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1 (dále jen 
„akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského ú adu Kraje 
Vysočina, Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh 
smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 



2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy. 

 
3) P íjemce výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy na ve ejně 

p ístupných webových stránkách Kraje Vysočina.   
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 14950 Kč (slovy: čtrnáct tisíc devět set 
padesát korun českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (základ pro stanovení výše dotace) jsou náklady tvo ené 
součtem dotace a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které mohou být tvo eny vlastními 
prost edky P íjemce i sdruženými prost edky z jiných zdrojů (s výjimkou finanční 
podpory z Fondu Vysočiny či jiných zdrojů Kraje Vysočina). P íjemce musí být 
schopen prokázat jejich výši.  

 

Celkové náklady akce 57500,- Kč 

Výše dotace v Kč 14950,- Kč 

Výše dotace v %  26 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v % 74 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v Kč 42550,- Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v Čl. 5 
odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů uvedená v tabulce Čl. 
5 odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že 
absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, 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 ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších p edpisů, 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 v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % 
celkových nákladů na akci.  

 
 

Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60 kalendá ních dnů ode dne včasného 



a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle p edchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. íjna kalendá ního roku, v němž je podaná žádost.  

 
2) Do celkových nákladů akce lze zahrnout náklady vzniklé od 1. ledna kalendá ního roku, 

v němž je podaná žádost.  
 
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 P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce, které nelze zahrnout do celkových nákladů akce, jsou:  

a) nákup dlouhodobého majetku i drobného dlouhodobého majetku (s výjimkou 1 ks 
pamětní desky, 1 ks praporu obce a 1 ks znaku obce), 

b) opravy a udržování majetku, 
c) náklady na občerstvení p esahující 10 % celkových nákladů na akci, 
d)  náklady na upomínkové p edměty p esahující 10 % celkových nákladů na akci,  
e)  náklady na ubytování, 
f) úhrada úvěrů a půjček, 
g) penále, pokuty, 
h) náhrady škod a manka, 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady na právní spory. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou ty, které jsou v jednorázovém vztahu k akci.  
 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně 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, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina 
ID ZZ01176.0006“, 



d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen 
„DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž P íjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. 
V takovém p ípadě může P íjemce 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 (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými výdajovými 
pokladními doklady,  

f) doručit Kraji do 15. listopadu kalendá ního roku, v němž byla dotace schválena, 
závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz > kultura 
a památky > granty a dotace > kultura > zásady zastupitelstva kraje a nebo  
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- doklady prokazující realizaci publicity včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování,  
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich 

úhradě – viditelně označených dle Čl. Ř písm. c) této smlouvy, 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř 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. 10 této smlouvy. 
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě, že 

dojde p ede dnem p edložení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
Čl. 9 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (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. Ř písm. a) – písm. f) a písm. i) – 
písm. j)  této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř této 

smlouvy.  

 

 
Čl. 10 

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, 

http://www.kr-vysocina.cz/edotace


soudcích, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

2) P íjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně ode 
dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran do dne konání 
akce: 
a) “Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ VYSOČINA“ umístěný na – pozvánkách, 

plakátech a programech souvisejících s akcí, pokud jsou ve vztahu k akci vydávány. 
Jedná-li se o materiály menšího formátu než 1/3 A4 je možné místo sponzorského 
vzkazu uvést pouze logo Kraje Vysočina. „Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ v grafickém provedení dle manuálu je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita, p ípadně na vyžádání na e-mailové adrese u kontaktní 
osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy, 

b) viditelné a prominentní vyvěšení “Sponzorského vzkazu – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ nebo loga Kraje Vysočina v místech konání akce, které si p íjemce 
může vypůjčit u kontaktní osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy,  

c) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích po ádaných 
u p íležitosti akce, 

d) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje, 
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje, 

e) v p ípadě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce 
(video spot si P íjemce vyzvedne u Kraje), 

f)   prezentace Kraje moderátorem akce, 
g) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce. 
 

Čl. 11 
Udržitelnost akce 

 
U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 
 

2) V p ípadě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 

nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Tereza Prokešová, tel: 564 602  260, e-mail: 
prokesova.t@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. 13 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/


odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. 

  
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných 
právních p edpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svě eny druhou stranou, nezp ístupní t etím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 – Žádost o dotaci ze dne 11. února 2015 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 PaedDr. Vítězslav Plocek RNDr. Marie Kružíková 
 starosta radní 
 





SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(ZZ01176.0008) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 5Ř7 33  Jihlava 
IČO: 70Řř074ř 
zastoupený: MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově ena: RNDr. Marie Kružíková, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
číslo účtu: 4050004řřř/6Ř00  
 
a 
 
Obec Číhalín 
se sídlem: Číhalín 6Ř, 675 07 Čechtín 
IČO: 00376795 
zastoupen(a): Ing. Františkem Holubem, starostou 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení:  Komerční banka, a. s. 
číslo účtu: 10324711/0100 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Sjezd rodáků obce Číhalín 2015“, blíže specifikované v 
žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1 (dále 
jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského ú adu Kraje 
Vysočina, Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh 
smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 



2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy. 

 
3) P íjemce výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy na ve ejně 

p ístupných webových stránkách Kraje Vysočina.   
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 18500 Kč (slovy: osmnáct tisíc pět set 
korun českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (základ pro stanovení výše dotace) jsou náklady tvo ené 
součtem dotace a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které mohou být tvo eny vlastními 
prost edky P íjemce i sdruženými prost edky z jiných zdrojů (s výjimkou finanční 
podpory z Fondu Vysočiny či jiných zdrojů Kraje Vysočina). P íjemce musí být 
schopen prokázat jejich výši.  

 

Celkové náklady akce 54000,- Kč 

Výše dotace v Kč 18500,- Kč 

Výše dotace v %  34,26 % z celkových nákladů na 
akci 

Podíl P íjemce v % 65,74 % z celkových nákladů na 
akci 

Podíl P íjemce v Kč 35500,- Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v Čl. 5 
odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů uvedená v tabulce Čl. 
5 odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že 
absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, 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 ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších p edpisů, 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 v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % 
celkových nákladů na akci.  

 
 
 
 

 



Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60 kalendá ních dnů ode dne včasného 
a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle p edchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. íjna kalendá ního roku, v němž je podaná žádost.  

 
2) Do celkových nákladů akce lze zahrnout náklady vzniklé od 1. ledna kalendá ního roku, 

v němž je podaná žádost.  
 
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 P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce, které nelze zahrnout do celkových nákladů akce, jsou:  

a) nákup dlouhodobého majetku i drobného dlouhodobého majetku (s výjimkou 1 ks 
pamětní desky, 1 ks praporu obce a 1 ks znaku obce), 

b) opravy a udržování majetku, 
c) náklady na občerstvení p esahující 10 % celkových nákladů na akci, 
d)  náklady na upomínkové p edměty p esahující 10 % celkových nákladů na akci,  
e)  náklady na ubytování, 
f) úhrada úvěrů a půjček, 
g) penále, pokuty, 
h) náhrady škod a manka, 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady na právní spory. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou ty, které jsou v jednorázovém vztahu k akci.  
 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně 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, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 



nákladů na akci. P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina 
ID ZZ01176.0008“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen 
„DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž P íjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. 
V takovém p ípadě může P íjemce 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 (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými výdajovými 
pokladními doklady,  

f) doručit Kraji do 15. listopadu kalendá ního roku, v němž byla dotace schválena, 
závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz > kultura 
a památky > granty a dotace > kultura > zásady zastupitelstva kraje a nebo  
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- doklady prokazující realizaci publicity včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování,  
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich 

úhradě – viditelně označených dle Čl. Ř písm. c) této smlouvy, 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř 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. 10 této smlouvy. 
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě, že 

dojde p ede dnem p edložení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
Čl. 9 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (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. Ř písm. a) – písm. f) a písm. i) – 
písm. j)  této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř této 

smlouvy.  

 

 

 

http://www.kr-vysocina.cz/edotace


Čl. 10 
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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

2) P íjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně ode 
dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran do dne konání 
akce: 
a) “Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ VYSOČINA“ umístěný na – pozvánkách, 

plakátech a programech souvisejících s akcí, pokud jsou ve vztahu k akci vydávány. 
Jedná-li se o materiály menšího formátu než 1/3 A4 je možné místo sponzorského 
vzkazu uvést pouze logo Kraje Vysočina. „Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ v grafickém provedení dle manuálu je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita, p ípadně na vyžádání na e-mailové adrese u kontaktní 
osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy, 

b) viditelné a prominentní vyvěšení “Sponzorského vzkazu – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ nebo loga Kraje Vysočina v místech konání akce, které si p íjemce 
může vypůjčit u kontaktní osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy,  

c) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích po ádaných 
u p íležitosti akce, 

d) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje, 
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje, 

e) v p ípadě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce 
(video spot si P íjemce vyzvedne u Kraje), 

f)   prezentace Kraje moderátorem akce, 
g) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce. 
 

Čl. 11 
Udržitelnost akce 

 
U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 
 

2) V p ípadě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/


2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Tereza Prokešová, tel: 564 602  260, e-mail: 
prokesova.t@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. 13 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. 

  
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných 
právních p edpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svě eny druhou stranou, nezp ístupní t etím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 – Žádost o dotaci ze dne 12. února 2015 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Ing. František Holub RNDr. Marie Kružíková 
 starosta radní 
 





SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(ZZ01176.0010) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 5Ř7 33  Jihlava 
IČO: 70Řř074ř 
zastoupený: MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově ena: RNDr. Marie Kružíková, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
číslo účtu: 4050004řřř/6Ř00  
 
a 
 
Obec Dolní Heřmanice 
se sídlem: Dolní He manice 100, 5ř4 01 Dolní He manice 
IČO: 00842443 
zastoupen(a): Josefem Prudíkem, starostou 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení:  Česká spo itelna, a. s. 
číslo účtu: 1624274389/0800 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Sjezd rodáků 2015“, blíže specifikované v žádosti 
o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1 (dále jen 
„akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského ú adu Kraje 
Vysočina, Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh 
smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 



2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy. 

 
3) P íjemce výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy na ve ejně 

p ístupných webových stránkách Kraje Vysočina.   
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 13125 Kč (slovy: t ináct tisíc sto dvacet 
pět korun českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (základ pro stanovení výše dotace) jsou náklady tvo ené 
součtem dotace a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které mohou být tvo eny vlastními 
prost edky P íjemce i sdruženými prost edky z jiných zdrojů (s výjimkou finanční 
podpory z Fondu Vysočiny či jiných zdrojů Kraje Vysočina). P íjemce musí být 
schopen prokázat jejich výši.  

 

Celkové náklady akce 43750,- Kč 

Výše dotace v Kč 13125,- Kč 

Výše dotace v %  30 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v % 70 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v Kč 30625,- Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v Čl. 5 
odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů uvedená v tabulce Čl. 
5 odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že 
absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, 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 ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších p edpisů, 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 v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % 
celkových nákladů na akci.  

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60 kalendá ních dnů ode dne včasného 
a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, 



že závěrečná zpráva nebude doručena dle p edchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. íjna kalendá ního roku, v němž je podaná žádost.  

 
2) Do celkových nákladů akce lze zahrnout náklady vzniklé od 1. ledna kalendá ního roku, 

v němž je podaná žádost.  
 
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 P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce, které nelze zahrnout do celkových nákladů akce, jsou:  

a) nákup dlouhodobého majetku i drobného dlouhodobého majetku (s výjimkou 1 ks 
pamětní desky, 1 ks praporu obce a 1 ks znaku obce), 

b) opravy a udržování majetku, 
c) náklady na občerstvení p esahující 10 % celkových nákladů na akci, 
d)  náklady na upomínkové p edměty p esahující 10 % celkových nákladů na akci,  
e)  náklady na ubytování, 
f) úhrada úvěrů a půjček, 
g) penále, pokuty, 
h) náhrady škod a manka, 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady na právní spory. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou ty, které jsou v jednorázovém vztahu k akci.  
 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně 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, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina 
ID ZZ01176.0010“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen 



„DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž P íjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. 
V takovém p ípadě může P íjemce 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 (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými výdajovými 
pokladními doklady,  

f) doručit Kraji do 15. listopadu kalendá ního roku, v němž byla dotace schválena, 
závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz > kultura 
a památky > granty a dotace > kultura > zásady zastupitelstva kraje a nebo  
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- doklady prokazující realizaci publicity včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování,  
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich 

úhradě – viditelně označených dle Čl. Ř písm. c) této smlouvy, 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř 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. 10 této smlouvy. 
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě, že 

dojde p ede dnem p edložení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
Čl. 9 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (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. Ř písm. a) – písm. f) a písm. i) – 
písm. j)  této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř této 

smlouvy.  
 

Čl. 10 
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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

http://www.kr-vysocina.cz/edotace


2) P íjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně ode 
dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran do dne konání 
akce: 
a) “Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ VYSOČINA“ umístěný na – pozvánkách, 

plakátech a programech souvisejících s akcí, pokud jsou ve vztahu k akci vydávány. 
Jedná-li se o materiály menšího formátu než 1/3 A4 je možné místo sponzorského 
vzkazu uvést pouze logo Kraje Vysočina. „Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ v grafickém provedení dle manuálu je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita, p ípadně na vyžádání na e-mailové adrese u kontaktní 
osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy, 

b) viditelné a prominentní vyvěšení “Sponzorského vzkazu – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ nebo loga Kraje Vysočina v místech konání akce, které si p íjemce 
může vypůjčit u kontaktní osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy,  

c) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích po ádaných 
u p íležitosti akce, 

d) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje, 
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje, 

e) v p ípadě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce 
(video spot si P íjemce vyzvedne u Kraje), 

f)   prezentace Kraje moderátorem akce, 
g) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce. 
 

Čl. 11 
Udržitelnost akce 

 
U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 
 

2) V p ípadě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 

nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Tereza Prokešová, tel: 564 602  260, e-mail: 
prokesova.t@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. 13 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. 

  

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/


4) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

 
5) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných 
právních p edpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svě eny druhou stranou, nezp ístupní t etím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 – Žádost o dotaci ze dne 26. ledna 2015 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Josef Prudík RNDr. Marie Kružíková 
 starosta radní 
 





SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(ZZ01176.0011) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 5Ř7 33  Jihlava 
IČO: 70Řř074ř 
zastoupený: MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově ena: RNDr. Marie Kružíková, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
číslo účtu: 4050004řřř/6Ř00  
 
a 
 
Obec Dolní Libochová 
se sídlem: Dolní Libochová 30, 5ř2 53 Strážek 
IČO: 00599379 
zastoupen(a): Janou Lukáškovou, starostkou 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení:  Komerční banka, a. s. 
číslo účtu: 28929751/0100 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Oslavy výročí 665let od první zmínky o obci“, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako 
P íloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského ú adu Kraje 
Vysočina, Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh 
smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 



2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy. 

 
3) P íjemce výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy na ve ejně 

p ístupných webových stránkách Kraje Vysočina.   
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 11813 Kč (slovy: jedenáct tisíc osm set 
t ináct korun českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (základ pro stanovení výše dotace) jsou náklady tvo ené 
součtem dotace a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které mohou být tvo eny vlastními 
prost edky P íjemce i sdruženými prost edky z jiných zdrojů (s výjimkou finanční 
podpory z Fondu Vysočiny či jiných zdrojů Kraje Vysočina). P íjemce musí být 
schopen prokázat jejich výši.  

 

Celkové náklady akce 33750,- Kč 

Výše dotace v Kč 11813,- Kč 

Výše dotace v %  35 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v % 65 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v Kč 21937,- Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v Čl. 5 
odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů uvedená v tabulce Čl. 
5 odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že 
absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, 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 ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších p edpisů, 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 v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % 
celkových nákladů na akci.  

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60 kalendá ních dnů ode dne včasného 
a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, 



že závěrečná zpráva nebude doručena dle p edchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. íjna kalendá ního roku, v němž je podaná žádost.  

 
2) Do celkových nákladů akce lze zahrnout náklady vzniklé od 1. ledna kalendá ního roku, 

v němž je podaná žádost.  
 
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 P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce, které nelze zahrnout do celkových nákladů akce, jsou:  

a) nákup dlouhodobého majetku i drobného dlouhodobého majetku (s výjimkou 1 ks 
pamětní desky, 1 ks praporu obce a 1 ks znaku obce), 

b) opravy a udržování majetku, 
c) náklady na občerstvení p esahující 10 % celkových nákladů na akci, 
d)  náklady na upomínkové p edměty p esahující 10 % celkových nákladů na akci,  
e)  náklady na ubytování, 
f) úhrada úvěrů a půjček, 
g) penále, pokuty, 
h) náhrady škod a manka, 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady na právní spory. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou ty, které jsou v jednorázovém vztahu k akci.  
 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně 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, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina 
ID ZZ01176.0011“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen 



„DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž P íjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. 
V takovém p ípadě může P íjemce 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 (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými výdajovými 
pokladními doklady,  

f) doručit Kraji do 15. listopadu kalendá ního roku, v němž byla dotace schválena, 
závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz > kultura 
a památky > granty a dotace > kultura > zásady zastupitelstva kraje a nebo  
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- doklady prokazující realizaci publicity včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování,  
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich 

úhradě – viditelně označených dle Čl. Ř písm. c) této smlouvy, 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř 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. 10 této smlouvy. 
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě, že 

dojde p ede dnem p edložení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
Čl. 9 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (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. Ř písm. a) – písm. f) a písm. i) – 
písm. j)  této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř této 

smlouvy.  
 

Čl. 10 
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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

http://www.kr-vysocina.cz/edotace


2) P íjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně ode 
dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran do dne konání 
akce: 
a) “Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ VYSOČINA“ umístěný na – pozvánkách, 

plakátech a programech souvisejících s akcí, pokud jsou ve vztahu k akci vydávány. 
Jedná-li se o materiály menšího formátu než 1/3 A4 je možné místo sponzorského 
vzkazu uvést pouze logo Kraje Vysočina. „Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ v grafickém provedení dle manuálu je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita, p ípadně na vyžádání na e-mailové adrese u kontaktní 
osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy, 

b) viditelné a prominentní vyvěšení “Sponzorského vzkazu – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ nebo loga Kraje Vysočina v místech konání akce, které si p íjemce 
může vypůjčit u kontaktní osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy,  

c) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích po ádaných 
u p íležitosti akce, 

d) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje, 
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje, 

e) v p ípadě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce 
(video spot si P íjemce vyzvedne u Kraje), 

f)   prezentace Kraje moderátorem akce, 
g) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce. 
 

Čl. 11 
Udržitelnost akce 

 
U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 
 

2) V p ípadě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 

nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Tereza Prokešová, tel: 564 602  260, e-mail: 
prokesova.t@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. 13 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. 

  

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/


4) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

 
5) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných 
právních p edpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svě eny druhou stranou, nezp ístupní t etím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 – Žádost o dotaci ze dne 5. února 2015 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Jana Lukášková RNDr. Marie Kružíková 
 starostka radní 
 





SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(ZZ01176.0012) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 5Ř7 33  Jihlava 
IČO: 70Řř074ř 
zastoupený: MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově ena: RNDr. Marie Kružíková, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
číslo účtu: 4050004řřř/6Ř00  
 
a 
 
Obec Hodice 
se sídlem: Hodice 4Ř, 5Řř 01 T ešť 
IČO: 00285862 
zastoupen(a): Ing. Josefem Bakajem, starostou 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení:  Komerční banka, a. s. 
číslo účtu: 3825681/0100 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „VII. Setkání rodáků“, blíže specifikované v žádosti 
o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1 (dále jen 
„akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského ú adu Kraje 
Vysočina, Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh 
smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 



2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy. 

 
3) P íjemce výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy na ve ejně 

p ístupných webových stránkách Kraje Vysočina.   
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 13725 Kč (slovy: t ináct tisíc sedm set 
dvacet pět korun českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (základ pro stanovení výše dotace) jsou náklady tvo ené 
součtem dotace a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které mohou být tvo eny vlastními 
prost edky P íjemce i sdruženými prost edky z jiných zdrojů (s výjimkou finanční 
podpory z Fondu Vysočiny či jiných zdrojů Kraje Vysočina). P íjemce musí být 
schopen prokázat jejich výši.  

 

Celkové náklady akce 45750,- Kč 

Výše dotace v Kč 13725,- Kč 

Výše dotace v %  30 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v % 70 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v Kč 32025,- Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v Čl. 5 
odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů uvedená v tabulce Čl. 
5 odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že 
absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, 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 ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších p edpisů, 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 v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % 
celkových nákladů na akci.  

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60 kalendá ních dnů ode dne včasného 
a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, 



že závěrečná zpráva nebude doručena dle p edchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. íjna kalendá ního roku, v němž je podaná žádost.  

 
2) Do celkových nákladů akce lze zahrnout náklady vzniklé od 1. ledna kalendá ního roku, 

v němž je podaná žádost.  
 
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 P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce, které nelze zahrnout do celkových nákladů akce, jsou:  

a) nákup dlouhodobého majetku i drobného dlouhodobého majetku (s výjimkou 1 ks 
pamětní desky, 1 ks praporu obce a 1 ks znaku obce), 

b) opravy a udržování majetku, 
c) náklady na občerstvení p esahující 10 % celkových nákladů na akci, 
d)  náklady na upomínkové p edměty p esahující 10 % celkových nákladů na akci,  
e)  náklady na ubytování, 
f) úhrada úvěrů a půjček, 
g) penále, pokuty, 
h) náhrady škod a manka, 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady na právní spory. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou ty, které jsou v jednorázovém vztahu k akci.  
 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně 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, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina 
ID ZZ01176.0012“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen 



„DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž P íjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. 
V takovém p ípadě může P íjemce 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 (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými výdajovými 
pokladními doklady,  

f) doručit Kraji do 15. listopadu kalendá ního roku, v němž byla dotace schválena, 
závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz > kultura 
a památky > granty a dotace > kultura > zásady zastupitelstva kraje a nebo  
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- doklady prokazující realizaci publicity včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování,  
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich 

úhradě – viditelně označených dle Čl. Ř písm. c) této smlouvy, 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř 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. 10 této smlouvy. 
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě, že 

dojde p ede dnem p edložení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
Čl. 9 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (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. Ř písm. a) – písm. f) a písm. i) – 
písm. j)  této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř této 

smlouvy.  
 

Čl. 10 
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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

http://www.kr-vysocina.cz/edotace


2) P íjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně ode 
dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran do dne konání 
akce: 
a) “Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ VYSOČINA“ umístěný na – pozvánkách, 

plakátech a programech souvisejících s akcí, pokud jsou ve vztahu k akci vydávány. 
Jedná-li se o materiály menšího formátu než 1/3 A4 je možné místo sponzorského 
vzkazu uvést pouze logo Kraje Vysočina. „Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ v grafickém provedení dle manuálu je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita, p ípadně na vyžádání na e-mailové adrese u kontaktní 
osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy, 

b) viditelné a prominentní vyvěšení “Sponzorského vzkazu – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ nebo loga Kraje Vysočina v místech konání akce, které si p íjemce 
může vypůjčit u kontaktní osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy,  

c) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích po ádaných 
u p íležitosti akce, 

d) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje, 
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje, 

e) v p ípadě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce 
(video spot si P íjemce vyzvedne u Kraje), 

f)   prezentace Kraje moderátorem akce, 
g) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce. 
 

Čl. 11 
Udržitelnost akce 

 
U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 
 

2) V p ípadě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 

nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Tereza Prokešová, tel: 564 602  260, e-mail: 
prokesova.t@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. 13 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. 

  

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/


4) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

 
5) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných 
právních p edpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svě eny druhou stranou, nezp ístupní t etím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 – Žádost o dotaci ze dne 29. ledna 2015 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Ing. Josef Bakaj RNDr. Marie Kružíková 
 starosta radní 
 





SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(ZZ01176.0014) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 5Ř7 33  Jihlava 
IČO: 70Řř074ř 
zastoupený: MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově ena: RNDr. Marie Kružíková, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
číslo účtu: 4050004řřř/6Ř00  
 
a 
 
Obec Horní Cerekev 
se sídlem: Náměstí T. G. Masaryka 41, 3ř4 03 Horní Cerekev 
IČO: 00248185 
zastoupen(a): Ing. Jaroslavem Andrlem, starostou 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení:  Česká spo itelna, a. s. 
číslo účtu: 3227120369/0800 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Sraz rodáků, občanů a přátel Těšenova“, blíže specifikované 
v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1 
(dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského ú adu Kraje 
Vysočina, Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh 
smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 



2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy. 

 
3) P íjemce výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy na ve ejně 

p ístupných webových stránkách Kraje Vysočina.   
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 7032 Kč (slovy: sedm tisíc t icet dva 
korun českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (základ pro stanovení výše dotace) jsou náklady tvo ené 
součtem dotace a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které mohou být tvo eny vlastními 
prost edky P íjemce i sdruženými prost edky z jiných zdrojů (s výjimkou finanční 
podpory z Fondu Vysočiny či jiných zdrojů Kraje Vysočina). P íjemce musí být 
schopen prokázat jejich výši.  

 

Celkové náklady akce 18750,- Kč 

Výše dotace v Kč 7032,- Kč 

Výše dotace v %  37,5 % z celkových nákladů na 
akci 

Podíl P íjemce v % 62,5 % z celkových nákladů na 
akci 

Podíl P íjemce v Kč 11718,- Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v Čl. 5 
odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů uvedená v tabulce Čl. 
5 odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že 
absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, 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 ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších p edpisů, 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 v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % 
celkových nákladů na akci.  

 
 
 
 
 



Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60 kalendá ních dnů ode dne včasného 
a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle p edchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. íjna kalendá ního roku, v němž je podaná žádost.  

 
2) Do celkových nákladů akce lze zahrnout náklady vzniklé od 1. ledna kalendá ního roku, 

v němž je podaná žádost.  
 
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 P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce, které nelze zahrnout do celkových nákladů akce, jsou:  

a) nákup dlouhodobého majetku i drobného dlouhodobého majetku (s výjimkou 1 ks 
pamětní desky, 1 ks praporu obce a 1 ks znaku obce), 

b) opravy a udržování majetku, 
c) náklady na občerstvení p esahující 10 % celkových nákladů na akci, 
d)  náklady na upomínkové p edměty p esahující 10 % celkových nákladů na akci,  
e)  náklady na ubytování, 
f) úhrada úvěrů a půjček, 
g) penále, pokuty, 
h) náhrady škod a manka, 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady na právní spory. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou ty, které jsou v jednorázovém vztahu k akci.  
 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně 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, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 



nákladů na akci. P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina 
ID ZZ01176.0014“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen 
„DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž P íjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. 
V takovém p ípadě může P íjemce 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 (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými výdajovými 
pokladními doklady,  

f) doručit Kraji do 15. listopadu kalendá ního roku, v němž byla dotace schválena, 
závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz > kultura 
a památky > granty a dotace > kultura > zásady zastupitelstva kraje a nebo  
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- doklady prokazující realizaci publicity včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování,  
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich 

úhradě – viditelně označených dle Čl. Ř písm. c) této smlouvy, 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř 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. 10 této smlouvy. 
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě, že 

dojde p ede dnem p edložení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
Čl. 9 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (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. Ř písm. a) – písm. f) a písm. i) – 
písm. j)  této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř této 

smlouvy.  

 

 
 

http://www.kr-vysocina.cz/edotace


Čl. 10 
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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

2) P íjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně ode 
dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran do dne konání 
akce: 
a) “Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ VYSOČINA“ umístěný na – pozvánkách, 

plakátech a programech souvisejících s akcí, pokud jsou ve vztahu k akci vydávány. 
Jedná-li se o materiály menšího formátu než 1/3 A4 je možné místo sponzorského 
vzkazu uvést pouze logo Kraje Vysočina. „Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ v grafickém provedení dle manuálu je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita, p ípadně na vyžádání na e-mailové adrese u kontaktní 
osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy, 

b) viditelné a prominentní vyvěšení “Sponzorského vzkazu – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ nebo loga Kraje Vysočina v místech konání akce, které si p íjemce 
může vypůjčit u kontaktní osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy,  

c) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích po ádaných 
u p íležitosti akce, 

d) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje, 
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje, 

e) v p ípadě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce 
(video spot si P íjemce vyzvedne u Kraje), 

f)   prezentace Kraje moderátorem akce, 
g) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce. 
 

Čl. 11 
Udržitelnost akce 

 
U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 
 

2) V p ípadě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/


2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Tereza Prokešová, tel: 564 602  260, e-mail: 
prokesova.t@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. 13 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. 

  
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných 
právních p edpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svě eny druhou stranou, nezp ístupní t etím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 – Žádost o dotaci ze dne 12. února 2015 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Ing. Jaroslav Andrle RNDr. Marie Kružíková 
 starosta radní 
 





SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(ZZ01176.0015) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 5Ř7 33  Jihlava 
IČO: 70Řř074ř 
zastoupený: MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově ena: RNDr. Marie Kružíková, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
číslo účtu: 4050004řřř/6Ř00  
 
a 
 
Obec Horní Heřmanice 
se sídlem: Horní He manice 13, 675 05 Rudíkov 
IČO: 00376965 
zastoupen(a): Františkem Kotrbou, starostou 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení:  ČNB Brno 
číslo účtu: 94-12813711/0710 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Sraz rodáků obce Horní Heřmanice“, blíže specifikované v 
žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1 (dále 
jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského ú adu Kraje 
Vysočina, Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh 
smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 



2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy. 

 
3) P íjemce výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy na ve ejně 

p ístupných webových stránkách Kraje Vysočina.   
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 13400 Kč (slovy: t ináct tisíc čty ista 
korun českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (základ pro stanovení výše dotace) jsou náklady tvo ené 
součtem dotace a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které mohou být tvo eny vlastními 
prost edky P íjemce i sdruženými prost edky z jiných zdrojů (s výjimkou finanční 
podpory z Fondu Vysočiny či jiných zdrojů Kraje Vysočina). P íjemce musí být 
schopen prokázat jejich výši.  

 

Celkové náklady akce 61250,- Kč 

Výše dotace v Kč 13400,- Kč 

Výše dotace v %  21,88 % z celkových nákladů na 
akci 

Podíl P íjemce v % 78,12 % z celkových nákladů na 
akci 

Podíl P íjemce v Kč 47850,- Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v Čl. 5 
odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů uvedená v tabulce Čl. 
5 odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že 
absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, 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 ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších p edpisů, 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 v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % 
celkových nákladů na akci.  

 
 
 
 
 



Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60 kalendá ních dnů ode dne včasného 
a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle p edchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. íjna kalendá ního roku, v němž je podaná žádost.  

 
2) Do celkových nákladů akce lze zahrnout náklady vzniklé od 1. ledna kalendá ního roku, 

v němž je podaná žádost.  
 
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 P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce, které nelze zahrnout do celkových nákladů akce, jsou:  

a) nákup dlouhodobého majetku i drobného dlouhodobého majetku (s výjimkou 1 ks 
pamětní desky, 1 ks praporu obce a 1 ks znaku obce), 

b) opravy a udržování majetku, 
c) náklady na občerstvení p esahující 10 % celkových nákladů na akci, 
d)  náklady na upomínkové p edměty p esahující 10 % celkových nákladů na akci,  
e)  náklady na ubytování, 
f) úhrada úvěrů a půjček, 
g) penále, pokuty, 
h) náhrady škod a manka, 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady na právní spory. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou ty, které jsou v jednorázovém vztahu k akci.  
 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně 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, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 



nákladů na akci. P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina 
ID ZZ01176.0015“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen 
„DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž P íjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. 
V takovém p ípadě může P íjemce 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 (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými výdajovými 
pokladními doklady,  

f) doručit Kraji do 15. listopadu kalendá ního roku, v němž byla dotace schválena, 
závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz > kultura 
a památky > granty a dotace > kultura > zásady zastupitelstva kraje a nebo  
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- doklady prokazující realizaci publicity včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování,  
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich 

úhradě – viditelně označených dle Čl. Ř písm. c) této smlouvy, 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř 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. 10 této smlouvy. 
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě, že 

dojde p ede dnem p edložení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
Čl. 9 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (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. Ř písm. a) – písm. f) a písm. i) – 
písm. j)  této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř této 

smlouvy.  

 

 
 

http://www.kr-vysocina.cz/edotace


Čl. 10 
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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

2) P íjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně ode 
dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran do dne konání 
akce: 
a) “Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ VYSOČINA“ umístěný na – pozvánkách, 

plakátech a programech souvisejících s akcí, pokud jsou ve vztahu k akci vydávány. 
Jedná-li se o materiály menšího formátu než 1/3 A4 je možné místo sponzorského 
vzkazu uvést pouze logo Kraje Vysočina. „Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ v grafickém provedení dle manuálu je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita, p ípadně na vyžádání na e-mailové adrese u kontaktní 
osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy, 

b) viditelné a prominentní vyvěšení “Sponzorského vzkazu – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ nebo loga Kraje Vysočina v místech konání akce, které si p íjemce 
může vypůjčit u kontaktní osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy,  

c) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích po ádaných 
u p íležitosti akce, 

d) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje, 
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje, 

e) v p ípadě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce 
(video spot si P íjemce vyzvedne u Kraje), 

f)   prezentace Kraje moderátorem akce, 
g) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce. 
 

Čl. 11 
Udržitelnost akce 

 
U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 
 

2) V p ípadě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/


2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Tereza Prokešová, tel: 564 602  260, e-mail: 
prokesova.t@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. 13 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. 

  
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných 
právních p edpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svě eny druhou stranou, nezp ístupní t etím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 – Žádost o dotaci ze dne 11. února 2015 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 František Kotrba RNDr. Marie Kružíková 
 starosta radní 
 





SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(ZZ01176.0016) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 5Ř7 33  Jihlava 
IČO: 70Řř074ř 
zastoupený: MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově ena: RNDr. Marie Kružíková, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
číslo účtu: 4050004řřř/6Ř00  
 
a 
 
Obec Hroznatín 
se sídlem: Hroznatín 4, 675 05 Hroznatín 
IČO: 00377261 
zastoupen(a): Bc. Janou Uchytilovou, starostkou 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení:  Komerční banka, a. s. 
číslo účtu: 12127-711/0100 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „650 let od první zmínky o obci“, blíže specifikované v žádosti 
o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1 (dále jen 
„akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského ú adu Kraje 
Vysočina, Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh 
smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 



2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy. 

 
3) P íjemce výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy na ve ejně 

p ístupných webových stránkách Kraje Vysočina.   
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 10400 Kč (slovy: deset tisíc čty ista korun 
českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (základ pro stanovení výše dotace) jsou náklady tvo ené 
součtem dotace a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které mohou být tvo eny vlastními 
prost edky P íjemce i sdruženými prost edky z jiných zdrojů (s výjimkou finanční 
podpory z Fondu Vysočiny či jiných zdrojů Kraje Vysočina). P íjemce musí být 
schopen prokázat jejich výši.  

 

Celkové náklady akce 26000,- Kč 

Výše dotace v Kč 10400,- Kč 

Výše dotace v %  40 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v % 60 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v Kč 15600,- Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v Čl. 5 
odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů uvedená v tabulce Čl. 
5 odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že 
absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, 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 ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších p edpisů, 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 v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % 
celkových nákladů na akci.  

 
 

Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60 kalendá ních dnů ode dne včasného 



a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle p edchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. íjna kalendá ního roku, v němž je podaná žádost.  

 
2) Do celkových nákladů akce lze zahrnout náklady vzniklé od 1. ledna kalendá ního roku, 

v němž je podaná žádost.  
 
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 P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce, které nelze zahrnout do celkových nákladů akce, jsou:  

a) nákup dlouhodobého majetku i drobného dlouhodobého majetku (s výjimkou 1 ks 
pamětní desky, 1 ks praporu obce a 1 ks znaku obce), 

b) opravy a udržování majetku, 
c) náklady na občerstvení p esahující 10 % celkových nákladů na akci, 
d)  náklady na upomínkové p edměty p esahující 10 % celkových nákladů na akci,  
e)  náklady na ubytování, 
f) úhrada úvěrů a půjček, 
g) penále, pokuty, 
h) náhrady škod a manka, 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady na právní spory. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou ty, které jsou v jednorázovém vztahu k akci.  
 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně 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, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina 
ID ZZ01176.0016“, 



d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen 
„DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž P íjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. 
V takovém p ípadě může P íjemce 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 (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými výdajovými 
pokladními doklady,  

f) doručit Kraji do 15. listopadu kalendá ního roku, v němž byla dotace schválena, 
závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz > kultura 
a památky > granty a dotace > kultura > zásady zastupitelstva kraje a nebo  
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- doklady prokazující realizaci publicity včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování,  
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich 

úhradě – viditelně označených dle Čl. Ř písm. c) této smlouvy, 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř 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. 10 této smlouvy. 
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě, že 

dojde p ede dnem p edložení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
Čl. 9 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (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. Ř písm. a) – písm. f) a písm. i) – 
písm. j)  této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř této 

smlouvy.  

 

 
Čl. 10 

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, 

http://www.kr-vysocina.cz/edotace


soudcích, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

2) P íjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně ode 
dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran do dne konání 
akce: 
a) “Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ VYSOČINA“ umístěný na – pozvánkách, 

plakátech a programech souvisejících s akcí, pokud jsou ve vztahu k akci vydávány. 
Jedná-li se o materiály menšího formátu než 1/3 A4 je možné místo sponzorského 
vzkazu uvést pouze logo Kraje Vysočina. „Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ v grafickém provedení dle manuálu je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita, p ípadně na vyžádání na e-mailové adrese u kontaktní 
osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy, 

b) viditelné a prominentní vyvěšení “Sponzorského vzkazu – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ nebo loga Kraje Vysočina v místech konání akce, které si p íjemce 
může vypůjčit u kontaktní osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy,  

c) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích po ádaných 
u p íležitosti akce, 

d) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje, 
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje, 

e) v p ípadě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce 
(video spot si P íjemce vyzvedne u Kraje), 

f)   prezentace Kraje moderátorem akce, 
g) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce. 
 

Čl. 11 
Udržitelnost akce 

 
U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 
 

2) V p ípadě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 

nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Tereza Prokešová, tel: 564 602  260, e-mail: 
prokesova.t@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. 13 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/


odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. 

  
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných 
právních p edpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svě eny druhou stranou, nezp ístupní t etím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 – Žádost o dotaci ze dne 10. února 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Bc. Jana Uchytilová RNDr. Marie Kružíková 
 starostka radní 
 





SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(ZZ01176.0017) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 5Ř7 33  Jihlava 
IČO: 70Řř074ř 
zastoupený: MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově ena: RNDr. Marie Kružíková, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
číslo účtu: 4050004řřř/6Ř00  
 
a 
 
Obec Hybrálec 
se sídlem: Hybrálec 6ř, 5Ř6 01 Jihlava 
IČO: 00543705 
zastoupen(a): Mgr. Antonínem Pokorným, dr. h. c., starostou 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení:  Česká spo itelna, a. s. 
číslo účtu: 1466032359/0800 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Výročí založení obce Hybrálec - 700 let“, blíže specifikované 
v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1 
(dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského ú adu Kraje 
Vysočina, Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh 
smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 



2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy. 

 
3) P íjemce výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy na ve ejně 

p ístupných webových stránkách Kraje Vysočina.   
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 44100 Kč (slovy: čty icet čty i tisíc sto 
korun českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (základ pro stanovení výše dotace) jsou náklady tvo ené 
součtem dotace a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které mohou být tvo eny vlastními 
prost edky P íjemce i sdruženými prost edky z jiných zdrojů (s výjimkou finanční 
podpory z Fondu Vysočiny či jiných zdrojů Kraje Vysočina). P íjemce musí být 
schopen prokázat jejich výši.  

 

Celkové náklady akce 291250,- Kč 

Výše dotace v Kč 44100,- Kč 

Výše dotace v %  15,14 % z celkových nákladů na 
akci 

Podíl P íjemce v % 84,86 % z celkových nákladů na 
akci 

Podíl P íjemce v Kč 247150,- Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v Čl. 5 
odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů uvedená v tabulce Čl. 
5 odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že 
absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, 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 ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších p edpisů, 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 v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % 
celkových nákladů na akci.  

 
 
 
 
 



Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60 kalendá ních dnů ode dne včasného 
a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle p edchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. íjna kalendá ního roku, v němž je podaná žádost.  

 
2) Do celkových nákladů akce lze zahrnout náklady vzniklé od 1. ledna kalendá ního roku, 

v němž je podaná žádost.  
 
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 P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce, které nelze zahrnout do celkových nákladů akce, jsou:  

a) nákup dlouhodobého majetku i drobného dlouhodobého majetku (s výjimkou 1 ks 
pamětní desky, 1 ks praporu obce a 1 ks znaku obce), 

b) opravy a udržování majetku, 
c) náklady na občerstvení p esahující 10 % celkových nákladů na akci, 
d)  náklady na upomínkové p edměty p esahující 10 % celkových nákladů na akci,  
e)  náklady na ubytování, 
f) úhrada úvěrů a půjček, 
g) penále, pokuty, 
h) náhrady škod a manka, 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady na právní spory. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou ty, které jsou v jednorázovém vztahu k akci.  
 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně 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, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 



nákladů na akci. P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina 
ID ZZ01176.0017“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen 
„DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž P íjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. 
V takovém p ípadě může P íjemce 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 (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými výdajovými 
pokladními doklady,  

f) doručit Kraji do 15. listopadu kalendá ního roku, v němž byla dotace schválena, 
závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz > kultura 
a památky > granty a dotace > kultura > zásady zastupitelstva kraje a nebo  
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- doklady prokazující realizaci publicity včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování,  
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich 

úhradě – viditelně označených dle Čl. Ř písm. c) této smlouvy, 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř 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. 10 této smlouvy. 
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě, že 

dojde p ede dnem p edložení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
Čl. 9 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (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. Ř písm. a) – písm. f) a písm. i) – 
písm. j)  této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř této 

smlouvy.  

 

 

 

http://www.kr-vysocina.cz/edotace


Čl. 10 
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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

2) P íjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně ode 
dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran do dne konání 
akce: 
a) “Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ VYSOČINA“ umístěný na – pozvánkách, 

plakátech a programech souvisejících s akcí, pokud jsou ve vztahu k akci vydávány. 
Jedná-li se o materiály menšího formátu než 1/3 A4 je možné místo sponzorského 
vzkazu uvést pouze logo Kraje Vysočina. „Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ v grafickém provedení dle manuálu je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita, p ípadně na vyžádání na e-mailové adrese u kontaktní 
osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy, 

b) viditelné a prominentní vyvěšení “Sponzorského vzkazu – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ nebo loga Kraje Vysočina v místech konání akce, které si p íjemce 
může vypůjčit u kontaktní osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy,  

c) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích po ádaných 
u p íležitosti akce, 

d) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje, 
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje, 

e) v p ípadě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce 
(video spot si P íjemce vyzvedne u Kraje), 

f)   prezentace Kraje moderátorem akce, 
g) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce. 
 

Čl. 11 
Udržitelnost akce 

 
U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 
 

2) V p ípadě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/


2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Tereza Prokešová, tel: 564 602  260, e-mail: 
prokesova.t@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. 13 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. 

  
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných 
právních p edpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svě eny druhou stranou, nezp ístupní t etím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 – Žádost o dotaci ze dne 13. února 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Mgr. Antonín Pokorný, dr.h.c. RNDr. Marie Kružíková 
 starosta radní 
 





SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(ZZ01176.0018) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 5Ř7 33  Jihlava 
IČO: 70Řř074ř 
zastoupený: MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově ena: RNDr. Marie Kružíková, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
číslo účtu: 4050004řřř/6Ř00  
 
a 
 
Obec Chlum 
se sídlem: Chlum 3Ř, 675 07 Čechtín 
IČO: 00377309 
zastoupen(a): Ji ím Maškem, starostou 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení:  ČSOB, a. s. 
číslo účtu: 256638737/0300 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Setkání rodáků“, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí 
dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského ú adu Kraje 
Vysočina, Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh 
smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 

sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 



smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy. 

 
3) P íjemce výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy na ve ejně 

p ístupných webových stránkách Kraje Vysočina.   
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 8594 Kč (slovy: osm tisíc pětset 
devatesát čty i korun českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (základ pro stanovení výše dotace) jsou náklady tvo ené 
součtem dotace a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které mohou být tvo eny vlastními 
prost edky P íjemce i sdruženými prost edky z jiných zdrojů (s výjimkou finanční 
podpory z Fondu Vysočiny či jiných zdrojů Kraje Vysočina). P íjemce musí být 
schopen prokázat jejich výši.  

 

Celkové náklady akce 68750,- Kč 

Výše dotace v Kč 8594,- Kč 

Výše dotace v %  12,5 % z celkových nákladů na 
akci 

Podíl P íjemce v % 87,5 % z celkových nákladů na 
akci 

Podíl P íjemce v Kč 60156,- Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v Čl. 5 
odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů uvedená v tabulce Čl. 
5 odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že 
absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, 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 ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších p edpisů, 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 v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % 
celkových nákladů na akci.  

 
 

Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60 kalendá ních dnů ode dne včasného 



a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle p edchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. íjna kalendá ního roku, v němž je podaná žádost.  

 
2) Do celkových nákladů akce lze zahrnout náklady vzniklé od 1. ledna kalendá ního roku, 

v němž je podaná žádost.  
 
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 P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce, které nelze zahrnout do celkových nákladů akce, jsou:  

a) nákup dlouhodobého majetku i drobného dlouhodobého majetku (s výjimkou 1 ks 
pamětní desky, 1 ks praporu obce a 1 ks znaku obce), 

b) opravy a udržování majetku, 
c) náklady na občerstvení p esahující 10 % celkových nákladů na akci, 
d)  náklady na upomínkové p edměty p esahující 10 % celkových nákladů na akci,  
e)  náklady na ubytování, 
f) úhrada úvěrů a půjček, 
g) penále, pokuty, 
h) náhrady škod a manka, 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady na právní spory. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou ty, které jsou v jednorázovém vztahu k akci.  
 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně 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, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina 
ID ZZ01176.0018“, 



d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen 
„DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž P íjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. 
V takovém p ípadě může P íjemce 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 (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými výdajovými 
pokladními doklady,  

f) doručit Kraji do 15. listopadu kalendá ního roku, v němž byla dotace schválena, 
závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz > kultura 
a památky > granty a dotace > kultura > zásady zastupitelstva kraje a nebo  
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- doklady prokazující realizaci publicity včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování,  
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich 

úhradě – viditelně označených dle Čl. Ř písm. c) této smlouvy, 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř 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. 10 této smlouvy. 
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě, že 

dojde p ede dnem p edložení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
Čl. 9 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (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. Ř písm. a) – písm. f) a písm. i) – 
písm. j)  této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř této 

smlouvy.  

 

Čl. 10 
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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 

http://www.kr-vysocina.cz/edotace


(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

2) P íjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně ode 
dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran do dne konání 
akce: 
a) “Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ VYSOČINA“ umístěný na – pozvánkách, 

plakátech a programech souvisejících s akcí, pokud jsou ve vztahu k akci vydávány. 
Jedná-li se o materiály menšího formátu než 1/3 A4 je možné místo sponzorského 
vzkazu uvést pouze logo Kraje Vysočina. „Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ v grafickém provedení dle manuálu je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita, p ípadně na vyžádání na e-mailové adrese u kontaktní 
osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy, 

b) viditelné a prominentní vyvěšení “Sponzorského vzkazu – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ nebo loga Kraje Vysočina v místech konání akce, které si p íjemce 
může vypůjčit u kontaktní osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy,  

c) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích po ádaných 
u p íležitosti akce, 

d) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje, 
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje, 

e) v p ípadě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce 
(video spot si P íjemce vyzvedne u Kraje), 

f)   prezentace Kraje moderátorem akce, 
g) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce. 
 

Čl. 11 
Udržitelnost akce 

 
U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 
 

2) V p ípadě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 

nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Tereza Prokešová, tel: 564 602  260, e-mail: 
prokesova.t@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. 13 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/


odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. 

  
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných 
právních p edpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svě eny druhou stranou, nezp ístupní t etím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 – Žádost o dotaci ze dne 13. února 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Jiří Mašek RNDr. Marie Kružíková 
 starosta radní 
 





SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(ZZ01176.0020) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 5Ř7 33  Jihlava 
IČO: 70Řř074ř 
zastoupený: MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově ena: RNDr. Marie Kružíková, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
číslo účtu: 4050004řřř/6Ř00  
 
a 
 
Obec Jakubov u Moravských Budějovic 
se sídlem: Jakubov u Moravských Budějovic 155, 675 44 Lesonice 
IČO: 00289493 
zastoupen(a): Ing. Miroslavem Kabelkou, starostou 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení:  Komerční banka, a. s. 
číslo účtu: 5728711/0100 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Setkání rodáků a oslava 120. výročí SDH“, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako 
P íloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského ú adu Kraje 
Vysočina, Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh 
smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 



2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy. 

 
3) P íjemce výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy na ve ejně 

p ístupných webových stránkách Kraje Vysočina.   
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 41280 Kč (slovy: čty icet jedna tisíc 
dvěstě osmdesát korun českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (základ pro stanovení výše dotace) jsou náklady tvo ené 
součtem dotace a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které mohou být tvo eny vlastními 
prost edky P íjemce i sdruženými prost edky z jiných zdrojů (s výjimkou finanční 
podpory z Fondu Vysočiny či jiných zdrojů Kraje Vysočina). P íjemce musí být 
schopen prokázat jejich výši.  

 

Celkové náklady akce 172000,- Kč 

Výše dotace v Kč 41280,- Kč 

Výše dotace v %  24 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v % 76 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v Kč 130720,- Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v Čl. 5 
odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů uvedená v tabulce Čl. 
5 odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že 
absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, 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 ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších p edpisů, 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 v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % 
celkových nákladů na akci.  

 
 

Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60 kalendá ních dnů ode dne včasného 



a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle p edchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. íjna kalendá ního roku, v němž je podaná žádost.  

 
2) Do celkových nákladů akce lze zahrnout náklady vzniklé od 1. ledna kalendá ního roku, 

v němž je podaná žádost.  
 
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 P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce, které nelze zahrnout do celkových nákladů akce, jsou:  

a) nákup dlouhodobého majetku i drobného dlouhodobého majetku (s výjimkou 1 ks 
pamětní desky, 1 ks praporu obce a 1 ks znaku obce), 

b) opravy a udržování majetku, 
c) náklady na občerstvení p esahující 10 % celkových nákladů na akci, 
d)  náklady na upomínkové p edměty p esahující 10 % celkových nákladů na akci,  
e)  náklady na ubytování, 
f) úhrada úvěrů a půjček, 
g) penále, pokuty, 
h) náhrady škod a manka, 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady na právní spory. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou ty, které jsou v jednorázovém vztahu k akci.  
 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně 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, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina 
ID ZZ01176.0020“, 



d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen 
„DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž P íjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. 
V takovém p ípadě může P íjemce 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 (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými výdajovými 
pokladními doklady,  

f) doručit Kraji do 15. listopadu kalendá ního roku, v němž byla dotace schválena, 
závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz > kultura 
a památky > granty a dotace > kultura > zásady zastupitelstva kraje a nebo  
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- doklady prokazující realizaci publicity včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování,  
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich 

úhradě – viditelně označených dle Čl. Ř písm. c) této smlouvy, 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř 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. 10 této smlouvy. 
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě, že 

dojde p ede dnem p edložení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
Čl. 9 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (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. Ř písm. a) – písm. f) a písm. i) – 
písm. j)  této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř této 

smlouvy.  

 

Čl. 10 
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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 

http://www.kr-vysocina.cz/edotace


(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

2) P íjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně ode 
dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran do dne konání 
akce: 
a) “Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ VYSOČINA“ umístěný na – pozvánkách, 

plakátech a programech souvisejících s akcí, pokud jsou ve vztahu k akci vydávány. 
Jedná-li se o materiály menšího formátu než 1/3 A4 je možné místo sponzorského 
vzkazu uvést pouze logo Kraje Vysočina. „Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ v grafickém provedení dle manuálu je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita, p ípadně na vyžádání na e-mailové adrese u kontaktní 
osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy, 

b) viditelné a prominentní vyvěšení “Sponzorského vzkazu – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ nebo loga Kraje Vysočina v místech konání akce, které si p íjemce 
může vypůjčit u kontaktní osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy,  

c) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích po ádaných 
u p íležitosti akce, 

d) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje, 
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje, 

e) v p ípadě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce 
(video spot si P íjemce vyzvedne u Kraje), 

f)   prezentace Kraje moderátorem akce, 
g) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce. 
 

Čl. 11 
Udržitelnost akce 

 
U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 
 

2) V p ípadě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 

nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Tereza Prokešová, tel: 564 602  260, e-mail: 
prokesova.t@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. 13 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/


odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. 

  
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných 
právních p edpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svě eny druhou stranou, nezp ístupní t etím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 – Žádost o dotaci ze dne 11. února 2015 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Ing. Miroslav Kabelka RNDr. Marie Kružíková 
 starosta radní 
 





SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(ZZ01176.0021) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 5Ř7 33  Jihlava 
IČO: 70Řř074ř 
zastoupený: MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově ena: RNDr. Marie Kružíková, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
číslo účtu: 4050004řřř/6Ř00  
 
a 
 
Obec Kadov 
se sídlem: Kadov 51, 5ř2 03 Sněžné 
IČO: 00599476 
zastoupen(a): Ji ím Lauschem, starostou 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení:  Komerční banka, a. s. 
číslo účtu: 31028751/0100 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Oslava výročí 120 let založení SDH Kadov“, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako 
P íloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského ú adu Kraje 
Vysočina, Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh 
smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 



2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy. 

 
3) P íjemce výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy na ve ejně 

p ístupných webových stránkách Kraje Vysočina.   
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 12500 Kč (slovy: dvanáct tisíc pětset 
korun českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (základ pro stanovení výše dotace) jsou náklady tvo ené 
součtem dotace a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které mohou být tvo eny vlastními 
prost edky P íjemce i sdruženými prost edky z jiných zdrojů (s výjimkou finanční 
podpory z Fondu Vysočiny či jiných zdrojů Kraje Vysočina). P íjemce musí být 
schopen prokázat jejich výši.  

 

Celkové náklady akce 36000,- Kč 

Výše dotace v Kč 12500,- Kč 

Výše dotace v %  34,7 % z celkových nákladů na 
akci 

Podíl P íjemce v % 65,23 % z celkových nákladů na 
akci 

Podíl P íjemce v Kč 23500,- Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v Čl. 5 
odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů uvedená v tabulce Čl. 
5 odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že 
absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, 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 ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších p edpisů, 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 v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % 
celkových nákladů na akci.  

 
 
 
 
 



Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60 kalendá ních dnů ode dne včasného 
a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle p edchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. íjna kalendá ního roku, v němž je podaná žádost.  

 
2) Do celkových nákladů akce lze zahrnout náklady vzniklé od 1. ledna kalendá ního roku, 

v němž je podaná žádost.  
 
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 P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce, které nelze zahrnout do celkových nákladů akce, jsou:  

a) nákup dlouhodobého majetku i drobného dlouhodobého majetku (s výjimkou 1 ks 
pamětní desky, 1 ks praporu obce a 1 ks znaku obce), 

b) opravy a udržování majetku, 
c) náklady na občerstvení p esahující 10 % celkových nákladů na akci, 
d)  náklady na upomínkové p edměty p esahující 10 % celkových nákladů na akci,  
e)  náklady na ubytování, 
f) úhrada úvěrů a půjček, 
g) penále, pokuty, 
h) náhrady škod a manka, 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady na právní spory. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou ty, které jsou v jednorázovém vztahu k akci.  
 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně 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, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 



nákladů na akci. P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina 
ID ZZ01176.0021“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen 
„DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž P íjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. 
V takovém p ípadě může P íjemce 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 (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými výdajovými 
pokladními doklady,  

f) doručit Kraji do 15. listopadu kalendá ního roku, v němž byla dotace schválena, 
závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz > kultura 
a památky > granty a dotace > kultura > zásady zastupitelstva kraje a nebo  
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- doklady prokazující realizaci publicity včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování,  
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich 

úhradě – viditelně označených dle Čl. Ř písm. c) této smlouvy, 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř 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. 10 této smlouvy. 
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě, že 

dojde p ede dnem p edložení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
Čl. 9 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (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. Ř písm. a) – písm. f) a písm. i) – 
písm. j)  této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř této 

smlouvy.  

 

 

 

http://www.kr-vysocina.cz/edotace


Čl. 10 
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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

2) P íjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně ode 
dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran do dne konání 
akce: 
a) “Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ VYSOČINA“ umístěný na – pozvánkách, 

plakátech a programech souvisejících s akcí, pokud jsou ve vztahu k akci vydávány. 
Jedná-li se o materiály menšího formátu než 1/3 A4 je možné místo sponzorského 
vzkazu uvést pouze logo Kraje Vysočina. „Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ v grafickém provedení dle manuálu je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita, p ípadně na vyžádání na e-mailové adrese u kontaktní 
osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy, 

b) viditelné a prominentní vyvěšení “Sponzorského vzkazu – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ nebo loga Kraje Vysočina v místech konání akce, které si p íjemce 
může vypůjčit u kontaktní osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy,  

c) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích po ádaných 
u p íležitosti akce, 

d) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje, 
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje, 

e) v p ípadě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce 
(video spot si P íjemce vyzvedne u Kraje), 

f)   prezentace Kraje moderátorem akce, 
g) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce. 
 

Čl. 11 
Udržitelnost akce 

 
U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 
 

2) V p ípadě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/


2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Tereza Prokešová, tel: 564 602  260, e-mail: 
prokesova.t@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. 13 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. 

  
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných 
právních p edpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svě eny druhou stranou, nezp ístupní t etím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 – Žádost o dotaci ze dne 12. února 2015 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Jiří Lausch RNDr. Marie Kružíková 
 starosta radní 
 







SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(ZZ01176.0022) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 5Ř7 33  Jihlava 
IČO: 70Řř074ř 
zastoupený: MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově ena: RNDr. Marie Kružíková, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
číslo účtu: 4050004řřř/6Ř00  
 
a 
 
Obec Kámen 
se sídlem: Kámen 53, 5Ř2 42 Kámen 
IČO: 00267597 
zastoupen(a): Petrem Pipkem, starostou 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení:  Komerční banka, a. s. 
číslo účtu: 3923-521/0100 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Svěcení obecních symbolů v obci Kámen“, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako 
P íloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského ú adu Kraje 
Vysočina, Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh 
smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 



2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy. 

 
3) P íjemce výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy na ve ejně 

p ístupných webových stránkách Kraje Vysočina.   
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 36720 Kč (slovy: t icet šest tisíc sedm set 
dvacet korun českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (základ pro stanovení výše dotace) jsou náklady tvo ené 
součtem dotace a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které mohou být tvo eny vlastními 
prost edky P íjemce i sdruženými prost edky z jiných zdrojů (s výjimkou finanční 
podpory z Fondu Vysočiny či jiných zdrojů Kraje Vysočina). P íjemce musí být 
schopen prokázat jejich výši.  

 

Celkové náklady akce 108000,- Kč 

Výše dotace v Kč 36720,- Kč 

Výše dotace v %  34 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v % 66 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v Kč 71280,- Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v Čl. 5 
odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů uvedená v tabulce Čl. 
5 odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že 
absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, 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 ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších p edpisů, 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 v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % 
celkových nákladů na akci.  

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60 kalendá ních dnů ode dne včasného 
a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, 



že závěrečná zpráva nebude doručena dle p edchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. íjna kalendá ního roku, v němž je podaná žádost.  

 
2) Do celkových nákladů akce lze zahrnout náklady vzniklé od 1. ledna kalendá ního roku, 

v němž je podaná žádost.  
 
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 P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce, které nelze zahrnout do celkových nákladů akce, jsou:  

a) nákup dlouhodobého majetku i drobného dlouhodobého majetku (s výjimkou 1 ks 
pamětní desky, 1 ks praporu obce a 1 ks znaku obce), 

b) opravy a udržování majetku, 
c) náklady na občerstvení p esahující 10 % celkových nákladů na akci, 
d)  náklady na upomínkové p edměty p esahující 10 % celkových nákladů na akci,  
e)  náklady na ubytování, 
f) úhrada úvěrů a půjček, 
g) penále, pokuty, 
h) náhrady škod a manka, 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady na právní spory. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou ty, které jsou v jednorázovém vztahu k akci.  
 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně 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, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina 
ID ZZ01176.0022“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen 



„DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž P íjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. 
V takovém p ípadě může P íjemce 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 (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými výdajovými 
pokladními doklady,  

f) doručit Kraji do 15. listopadu kalendá ního roku, v němž byla dotace schválena, 
závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz > kultura 
a památky > granty a dotace > kultura > zásady zastupitelstva kraje a nebo  
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- doklady prokazující realizaci publicity včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování,  
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich 

úhradě – viditelně označených dle Čl. Ř písm. c) této smlouvy, 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř 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. 10 této smlouvy. 
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě, že 

dojde p ede dnem p edložení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
Čl. 9 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (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. Ř písm. a) – písm. f) a písm. i) – 
písm. j)  této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř této 

smlouvy.  

 

Čl. 10 
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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

http://www.kr-vysocina.cz/edotace


2) P íjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně ode 
dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran do dne konání 
akce: 
a) “Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ VYSOČINA“ umístěný na – pozvánkách, 

plakátech a programech souvisejících s akcí, pokud jsou ve vztahu k akci vydávány. 
Jedná-li se o materiály menšího formátu než 1/3 A4 je možné místo sponzorského 
vzkazu uvést pouze logo Kraje Vysočina. „Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ v grafickém provedení dle manuálu je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita, p ípadně na vyžádání na e-mailové adrese u kontaktní 
osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy, 

b) viditelné a prominentní vyvěšení “Sponzorského vzkazu – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ nebo loga Kraje Vysočina v místech konání akce, které si p íjemce 
může vypůjčit u kontaktní osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy,  

c) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích po ádaných 
u p íležitosti akce, 

d) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje, 
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje, 

e) v p ípadě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce 
(video spot si P íjemce vyzvedne u Kraje), 

f)   prezentace Kraje moderátorem akce, 
g) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce. 
 

Čl. 11 
Udržitelnost akce 

 
U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 
 

2) V p ípadě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 

nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Tereza Prokešová, tel: 564 602  260, e-mail: 
prokesova.t@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. 13 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. 

  

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/


4) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

 
5) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných 
právních p edpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svě eny druhou stranou, nezp ístupní t etím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 – Žádost o dotaci ze dne 5. ledna 2015 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Petr Pipek RNDr. Marie Kružíková 
 starosta radní 
 





SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(ZZ01176.0024) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 5Ř7 33  Jihlava 
IČO: 70Řř074ř 
zastoupený: MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově ena: RNDr. Marie Kružíková, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
číslo účtu: 4050004řřř/6Ř00  
 
a 
 
Obec Lesná 
se sídlem: Lesná 54, 675 26 Želetava 
IČO: 00378020 
zastoupen(a): Bc. Ivem Je ábkem, starostou 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení:  Česká spo itelna, a. s. 
číslo účtu: 1524389349/0800 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Oslava výročí 300 let obce“, blíže specifikované v žádosti 
o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1 (dále jen 
„akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského ú adu Kraje 
Vysočina, Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh 
smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 



2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy. 

 
3) P íjemce výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy na ve ejně 

p ístupných webových stránkách Kraje Vysočina.   
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 8300 Kč (slovy: osm tisíc t i sta korun 
českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (základ pro stanovení výše dotace) jsou náklady tvo ené 
součtem dotace a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které mohou být tvo eny vlastními 
prost edky P íjemce i sdruženými prost edky z jiných zdrojů (s výjimkou finanční 
podpory z Fondu Vysočiny či jiných zdrojů Kraje Vysočina). P íjemce musí být 
schopen prokázat jejich výši.  

 

Celkové náklady akce 24500,- Kč 

Výše dotace v Kč 8300,- Kč 

Výše dotace v %  34 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v % 66 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v Kč 16200,- Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v Čl. 5 
odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů uvedená v tabulce Čl. 
5 odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že 
absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, 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 ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších p edpisů, 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 v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % 
celkových nákladů na akci.  

 
 

Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60 kalendá ních dnů ode dne včasného 



a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle p edchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. íjna kalendá ního roku, v němž je podaná žádost.  

 
2) Do celkových nákladů akce lze zahrnout náklady vzniklé od 1. ledna kalendá ního roku, 

v němž je podaná žádost.  
 
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 P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce, které nelze zahrnout do celkových nákladů akce, jsou:  

a) nákup dlouhodobého majetku i drobného dlouhodobého majetku (s výjimkou 1 ks 
pamětní desky, 1 ks praporu obce a 1 ks znaku obce), 

b) opravy a udržování majetku, 
c) náklady na občerstvení p esahující 10 % celkových nákladů na akci, 
d)  náklady na upomínkové p edměty p esahující 10 % celkových nákladů na akci,  
e)  náklady na ubytování, 
f) úhrada úvěrů a půjček, 
g) penále, pokuty, 
h) náhrady škod a manka, 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady na právní spory. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou ty, které jsou v jednorázovém vztahu k akci.  
 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně 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, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina 
ID ZZ01176.0024“, 



d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen 
„DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž P íjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. 
V takovém p ípadě může P íjemce 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 (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými výdajovými 
pokladními doklady,  

f) doručit Kraji do 15. listopadu kalendá ního roku, v němž byla dotace schválena, 
závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz > kultura 
a památky > granty a dotace > kultura > zásady zastupitelstva kraje a nebo  
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- doklady prokazující realizaci publicity včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování,  
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich 

úhradě – viditelně označených dle Čl. Ř písm. c) této smlouvy, 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř 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. 10 této smlouvy. 
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě, že 

dojde p ede dnem p edložení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
Čl. 9 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (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. Ř písm. a) – písm. f) a písm. i) – 
písm. j)  této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř této 

smlouvy.  

 

 
Čl. 10 

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, 

http://www.kr-vysocina.cz/edotace


soudcích, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

2) P íjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně ode 
dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran do dne konání 
akce: 
a) “Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ VYSOČINA“ umístěný na – pozvánkách, 

plakátech a programech souvisejících s akcí, pokud jsou ve vztahu k akci vydávány. 
Jedná-li se o materiály menšího formátu než 1/3 A4 je možné místo sponzorského 
vzkazu uvést pouze logo Kraje Vysočina. „Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ v grafickém provedení dle manuálu je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita, p ípadně na vyžádání na e-mailové adrese u kontaktní 
osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy, 

b) viditelné a prominentní vyvěšení “Sponzorského vzkazu – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ nebo loga Kraje Vysočina v místech konání akce, které si p íjemce 
může vypůjčit u kontaktní osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy,  

c) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích po ádaných 
u p íležitosti akce, 

d) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje, 
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje, 

e) v p ípadě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce 
(video spot si P íjemce vyzvedne u Kraje), 

f)   prezentace Kraje moderátorem akce, 
g) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce. 
 

Čl. 11 
Udržitelnost akce 

 
U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 
 

2) V p ípadě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 

nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Tereza Prokešová, tel: 564 602  260, e-mail: 
prokesova.t@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. 13 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/


odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. 

  
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných 
právních p edpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svě eny druhou stranou, nezp ístupní t etím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 – Žádost o dotaci ze dne 10. února 2015 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Bc. Ivo Jeřábek RNDr. Marie Kružíková 
 starosta radní 
 





SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(ZZ01176.0025) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 5Ř7 33  Jihlava 
IČO: 70Řř074ř 
zastoupený: MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově ena: RNDr. Marie Kružíková, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
číslo účtu: 4050004řřř/6Ř00  
 
a 
 
Obec Lesonice 
se sídlem: Lesonice 117, 675 44 Lesonice 
IČO: 00289752 
zastoupen(a): Mgr. Zbyňkem Nejezchlebem, starostou 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení:  ČSOB, a. s. 
číslo účtu: 150293224/0300 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Selské rebelie 2015“, blíže specifikované v žádosti 
o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1 (dále jen 
„akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského ú adu Kraje 
Vysočina, Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh 
smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 



2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy. 

 
3) P íjemce výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy na ve ejně 

p ístupných webových stránkách Kraje Vysočina.   
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 18400 Kč (slovy: osmnáct tisíc čty ista 
korun českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (základ pro stanovení výše dotace) jsou náklady tvo ené 
součtem dotace a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které mohou být tvo eny vlastními 
prost edky P íjemce i sdruženými prost edky z jiných zdrojů (s výjimkou finanční 
podpory z Fondu Vysočiny či jiných zdrojů Kraje Vysočina). P íjemce musí být 
schopen prokázat jejich výši.  

 

Celkové náklady akce 46000,- Kč 

Výše dotace v Kč 18400,- Kč 

Výše dotace v %  40 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v % 60 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v Kč 27600,- Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v Čl. 5 
odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů uvedená v tabulce Čl. 
5 odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že 
absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, 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 ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších p edpisů, 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 v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % 
celkových nákladů na akci.  

 
 

Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60 kalendá ních dnů ode dne včasného 



a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle p edchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. íjna kalendá ního roku, v němž je podaná žádost.  

 
2) Do celkových nákladů akce lze zahrnout náklady vzniklé od 1. ledna kalendá ního roku, 

v němž je podaná žádost.  
 
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 P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce, které nelze zahrnout do celkových nákladů akce, jsou:  

a) nákup dlouhodobého majetku i drobného dlouhodobého majetku (s výjimkou 1 ks 
pamětní desky, 1 ks praporu obce a 1 ks znaku obce), 

b) opravy a udržování majetku, 
c) náklady na občerstvení p esahující 10 % celkových nákladů na akci, 
d)  náklady na upomínkové p edměty p esahující 10 % celkových nákladů na akci,  
e)  náklady na ubytování, 
f) úhrada úvěrů a půjček, 
g) penále, pokuty, 
h) náhrady škod a manka, 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady na právní spory. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou ty, které jsou v jednorázovém vztahu k akci.  
 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně 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, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina 
ID ZZ01176.0025“, 



d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen 
„DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž P íjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. 
V takovém p ípadě může P íjemce 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 (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými výdajovými 
pokladními doklady,  

f) doručit Kraji do 15. listopadu kalendá ního roku, v němž byla dotace schválena, 
závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz > kultura 
a památky > granty a dotace > kultura > zásady zastupitelstva kraje a nebo  
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- doklady prokazující realizaci publicity včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování,  
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich 

úhradě – viditelně označených dle Čl. Ř písm. c) této smlouvy, 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř 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. 10 této smlouvy. 
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě, že 

dojde p ede dnem p edložení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
Čl. 9 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (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. Ř písm. a) – písm. f) a písm. i) – 
písm. j)  této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř této 

smlouvy.  

 

 
Čl. 10 

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, 

http://www.kr-vysocina.cz/edotace


soudcích, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

2) P íjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně ode 
dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran do dne konání 
akce: 
a) “Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ VYSOČINA“ umístěný na – pozvánkách, 

plakátech a programech souvisejících s akcí, pokud jsou ve vztahu k akci vydávány. 
Jedná-li se o materiály menšího formátu než 1/3 A4 je možné místo sponzorského 
vzkazu uvést pouze logo Kraje Vysočina. „Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ v grafickém provedení dle manuálu je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita, p ípadně na vyžádání na e-mailové adrese u kontaktní 
osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy, 

b) viditelné a prominentní vyvěšení “Sponzorského vzkazu – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ nebo loga Kraje Vysočina v místech konání akce, které si p íjemce 
může vypůjčit u kontaktní osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy,  

c) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích po ádaných 
u p íležitosti akce, 

d) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje, 
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje, 

e) v p ípadě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce 
(video spot si P íjemce vyzvedne u Kraje), 

f)   prezentace Kraje moderátorem akce, 
g) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce. 
 

Čl. 11 
Udržitelnost akce 

 
U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 
 

2) V p ípadě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 

nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Tereza Prokešová, tel: 564 602  260, e-mail: 
prokesova.t@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. 13 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/


odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. 

  
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných 
právních p edpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svě eny druhou stranou, nezp ístupní t etím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 – Žádost o dotaci ze dne 10. února 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Mgr. Zbyněk Nejezchleba RNDr. Marie Kružíková 
 starosta radní 
 







SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(ZZ01176.0026) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 5Ř7 33  Jihlava 
IČO: 70Řř074ř 
zastoupený: MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově ena: RNDr. Marie Kružíková, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
číslo účtu: 4050004řřř/6Ř00  
 
a 
 
Obec Libkova Voda 
se sídlem: Libkova Voda 61, 394 62 Libkova Voda 
IČO: 00515957 
zastoupen(a): Janou Bečkovou, starostkou 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení:  Česká spo itelna, a. s. 
číslo účtu: 3224178389/0800 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Setkání rodáků obce Libkova Voda“, blíže specifikované v 
žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1 (dále 
jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského ú adu Kraje 
Vysočina, Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh 
smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 



2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy. 

 
3) P íjemce výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy na ve ejně 

p ístupných webových stránkách Kraje Vysočina.   
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 22800 Kč (slovy: dvacetdva tisíc osm set 
korun českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (základ pro stanovení výše dotace) jsou náklady tvo ené 
součtem dotace a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které mohou být tvo eny vlastními 
prost edky P íjemce i sdruženými prost edky z jiných zdrojů (s výjimkou finanční 
podpory z Fondu Vysočiny či jiných zdrojů Kraje Vysočina). P íjemce musí být 
schopen prokázat jejich výši.  

 

Celkové náklady akce 85600,- Kč 

Výše dotace v Kč 22800,- Kč 

Výše dotace v %  26,64 % z celkových nákladů na 
akci 

Podíl P íjemce v % 73,36 % z celkových nákladů na 
akci 

Podíl P íjemce v Kč 62800,- Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v Čl. 5 
odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů uvedená v tabulce Čl. 
5 odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že 
absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, 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 ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších p edpisů, 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 v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % 
celkových nákladů na akci.  

 
 

Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 



Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60 kalendá ních dnů ode dne včasného 
a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle p edchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. íjna kalendá ního roku, v němž je podaná žádost.  

 
2) Do celkových nákladů akce lze zahrnout náklady vzniklé od 1. ledna kalendá ního roku, 

v němž je podaná žádost.  
 
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 P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce, které nelze zahrnout do celkových nákladů akce, jsou:  

a) nákup dlouhodobého majetku i drobného dlouhodobého majetku (s výjimkou 1 ks 
pamětní desky, 1 ks praporu obce a 1 ks znaku obce), 

b) opravy a udržování majetku, 
c) náklady na občerstvení p esahující 10 % celkových nákladů na akci, 
d)  náklady na upomínkové p edměty p esahující 10 % celkových nákladů na akci,  
e)  náklady na ubytování, 
f) úhrada úvěrů a půjček, 
g) penále, pokuty, 
h) náhrady škod a manka, 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady na právní spory. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou ty, které jsou v jednorázovém vztahu k akci.  
 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně 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, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 



doklady apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina 
ID ZZ01176.0026“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen 
„DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž P íjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. 
V takovém p ípadě může P íjemce 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 (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými výdajovými 
pokladními doklady,  

f) doručit Kraji do 15. listopadu kalendá ního roku, v němž byla dotace schválena, 
závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz > kultura 
a památky > granty a dotace > kultura > zásady zastupitelstva kraje a nebo  
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- doklady prokazující realizaci publicity včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování,  
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich 

úhradě – viditelně označených dle Čl. Ř písm. c) této smlouvy, 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř 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. 10 této smlouvy. 
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě, že 

dojde p ede dnem p edložení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
Čl. 9 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (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. Ř písm. a) – písm. f) a písm. i) – 
písm. j)  této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř této 

smlouvy.  

 

 
Čl. 10 

Publicita 
 

http://www.kr-vysocina.cz/edotace


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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

2) P íjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně ode 
dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran do dne konání 
akce: 
a) “Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ VYSOČINA“ umístěný na – pozvánkách, 

plakátech a programech souvisejících s akcí, pokud jsou ve vztahu k akci vydávány. 
Jedná-li se o materiály menšího formátu než 1/3 A4 je možné místo sponzorského 
vzkazu uvést pouze logo Kraje Vysočina. „Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ v grafickém provedení dle manuálu je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita, p ípadně na vyžádání na e-mailové adrese u kontaktní 
osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy, 

b) viditelné a prominentní vyvěšení “Sponzorského vzkazu – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ nebo loga Kraje Vysočina v místech konání akce, které si p íjemce 
může vypůjčit u kontaktní osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy,  

c) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích po ádaných 
u p íležitosti akce, 

d) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje, 
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje, 

e) v p ípadě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce 
(video spot si P íjemce vyzvedne u Kraje), 

f)   prezentace Kraje moderátorem akce, 
g) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce. 
 

Čl. 11 
Udržitelnost akce 

 
U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 
 

2) V p ípadě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 

nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Tereza Prokešová, tel: 564 602  260, e-mail: 
prokesova.t@kr-vysocina.cz. 

 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.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. 13 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. 

  
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných 
právních p edpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svě eny druhou stranou, nezp ístupní t etím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 – Žádost o dotaci ze dne 11. února 2015 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Jana Bečková RNDr. Marie Kružíková 
 starostka radní 
 







SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(ZZ01176.0027) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 5Ř7 33  Jihlava 
IČO: 70Řř074ř 
zastoupený: MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově ena: RNDr. Marie Kružíková, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
číslo účtu: 4050004řřř/6Ř00  
 
a 
 
Obec Lípa 
se sídlem: Lípa ř3, 5Ř2 57 Lípa 
IČO: 00267805 
zastoupen(a): Ing. Ji ím Kuncem, starostou 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení:  GE Money Bank, a. s. 
číslo účtu: 2150127524/0600 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Lipské jarní slavnosti, konané při příležitosti 135 výročí 
založení sboru dobrovolných hasičů v Lípě“, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí 
dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského ú adu Kraje 
Vysočina, Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh 
smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 



2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy. 

 
3) P íjemce výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy na ve ejně 

p ístupných webových stránkách Kraje Vysočina.   
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 45334 Kč (slovy: čty icet pět tisíc t ista 
t icet čty i korun českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (základ pro stanovení výše dotace) jsou náklady tvo ené 
součtem dotace a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které mohou být tvo eny vlastními 
prost edky P íjemce i sdruženými prost edky z jiných zdrojů (s výjimkou finanční 
podpory z Fondu Vysočiny či jiných zdrojů Kraje Vysočina). P íjemce musí být 
schopen prokázat jejich výši.  

 

Celkové náklady akce 113333,- Kč 

Výše dotace v Kč 45334,- Kč 

Výše dotace v %  40 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v % 60 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v Kč 67999,- Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v Čl. 5 
odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů uvedená v tabulce Čl. 
5 odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že 
absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, 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 ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších p edpisů, 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 v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % 
celkových nákladů na akci.  

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60 kalendá ních dnů ode dne včasného 
a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, 



že závěrečná zpráva nebude doručena dle p edchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. íjna kalendá ního roku, v němž je podaná žádost.  

 
2) Do celkových nákladů akce lze zahrnout náklady vzniklé od 1. ledna kalendá ního roku, 

v němž je podaná žádost.  
 
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 P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce, které nelze zahrnout do celkových nákladů akce, jsou:  

a) nákup dlouhodobého majetku i drobného dlouhodobého majetku (s výjimkou 1 ks 
pamětní desky, 1 ks praporu obce a 1 ks znaku obce), 

b) opravy a udržování majetku, 
c) náklady na občerstvení p esahující 10 % celkových nákladů na akci, 
d)  náklady na upomínkové p edměty p esahující 10 % celkových nákladů na akci,  
e)  náklady na ubytování, 
f) úhrada úvěrů a půjček, 
g) penále, pokuty, 
h) náhrady škod a manka, 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady na právní spory. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou ty, které jsou v jednorázovém vztahu k akci.  
 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně 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, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina 
ID ZZ01176.0027“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen 



„DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž P íjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. 
V takovém p ípadě může P íjemce 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 (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými výdajovými 
pokladními doklady,  

f) doručit Kraji do 15. listopadu kalendá ního roku, v němž byla dotace schválena, 
závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz > kultura 
a památky > granty a dotace > kultura > zásady zastupitelstva kraje a nebo  
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- doklady prokazující realizaci publicity včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování,  
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich 

úhradě – viditelně označených dle Čl. Ř písm. c) této smlouvy, 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř 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. 10 této smlouvy. 
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě, že 

dojde p ede dnem p edložení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
Čl. 9 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (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. Ř písm. a) – písm. f) a písm. i) – 
písm. j)  této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř této 

smlouvy.  

 

Čl. 10 
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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

http://www.kr-vysocina.cz/edotace


2) P íjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně ode 
dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran do dne konání 
akce: 
a) “Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ VYSOČINA“ umístěný na – pozvánkách, 

plakátech a programech souvisejících s akcí, pokud jsou ve vztahu k akci vydávány. 
Jedná-li se o materiály menšího formátu než 1/3 A4 je možné místo sponzorského 
vzkazu uvést pouze logo Kraje Vysočina. „Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ v grafickém provedení dle manuálu je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita, p ípadně na vyžádání na e-mailové adrese u kontaktní 
osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy, 

b) viditelné a prominentní vyvěšení “Sponzorského vzkazu – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ nebo loga Kraje Vysočina v místech konání akce, které si p íjemce 
může vypůjčit u kontaktní osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy,  

c) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích po ádaných 
u p íležitosti akce, 

d) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje, 
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje, 

e) v p ípadě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce 
(video spot si P íjemce vyzvedne u Kraje), 

f)   prezentace Kraje moderátorem akce, 
g) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce. 
 

Čl. 11 
Udržitelnost akce 

 
U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 
 

2) V p ípadě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 

nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Tereza Prokešová, tel: 564 602  260, e-mail: 
prokesova.t@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. 13 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. 

  

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/


4) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

 
5) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných 
právních p edpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svě eny druhou stranou, nezp ístupní t etím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 – Žádost o dotaci ze dne 12. února 2015 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Ing. Jiří Kunc RNDr. Marie Kružíková 
 starosta radní 
 





SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(ZZ01176.0028) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 5Ř7 33  Jihlava 
IČO: 70Řř074ř 
zastoupený: MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově ena: RNDr. Marie Kružíková, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
číslo účtu: 4050004řřř/6Ř00  
 
a 
 
Obec Malá Losenice 
se sídlem: Malá Losenice 30, 5ř2 11 Velká Losenice 
IČO: 00545171 
zastoupen(a): Jaromírem Jonákem, starostou 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení:  Komerční banka, a. s. 
číslo účtu: 13129751/0100 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Sraz rodáků obce Malá Losenice“, blíže specifikované v 
žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1 (dále 
jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského ú adu Kraje 
Vysočina, Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh 
smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 



2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy. 

 
3) P íjemce výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy na ve ejně 

p ístupných webových stránkách Kraje Vysočina.   
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 15000 Kč (slovy: patnáct tisíc korun korun 
českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (základ pro stanovení výše dotace) jsou náklady tvo ené 
součtem dotace a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které mohou být tvo eny vlastními 
prost edky P íjemce i sdruženými prost edky z jiných zdrojů (s výjimkou finanční 
podpory z Fondu Vysočiny či jiných zdrojů Kraje Vysočina). P íjemce musí být 
schopen prokázat jejich výši.  

 

Celkové náklady akce 37500,- Kč 

Výše dotace v Kč 15000,- Kč 

Výše dotace v %  40 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v % 60 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v Kč 22500,- Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v Čl. 5 
odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů uvedená v tabulce Čl. 
5 odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že 
absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, 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 ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších p edpisů, 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 v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % 
celkových nákladů na akci.  

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60 kalendá ních dnů ode dne včasného 
a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, 



že závěrečná zpráva nebude doručena dle p edchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. íjna kalendá ního roku, v němž je podaná žádost.  

 
2) Do celkových nákladů akce lze zahrnout náklady vzniklé od 1. ledna kalendá ního roku, 

v němž je podaná žádost.  
 
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 P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce, které nelze zahrnout do celkových nákladů akce, jsou:  

a) nákup dlouhodobého majetku i drobného dlouhodobého majetku (s výjimkou 1 ks 
pamětní desky, 1 ks praporu obce a 1 ks znaku obce), 

b) opravy a udržování majetku, 
c) náklady na občerstvení p esahující 10 % celkových nákladů na akci, 
d)  náklady na upomínkové p edměty p esahující 10 % celkových nákladů na akci,  
e)  náklady na ubytování, 
f) úhrada úvěrů a půjček, 
g) penále, pokuty, 
h) náhrady škod a manka, 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady na právní spory. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou ty, které jsou v jednorázovém vztahu k akci.  
 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně 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, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina 
ID ZZ01176.0028“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen 



„DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž P íjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. 
V takovém p ípadě může P íjemce 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 (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými výdajovými 
pokladními doklady,  

f) doručit Kraji do 15. listopadu kalendá ního roku, v němž byla dotace schválena, 
závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz > kultura 
a památky > granty a dotace > kultura > zásady zastupitelstva kraje a nebo  
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- doklady prokazující realizaci publicity včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování,  
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich 

úhradě – viditelně označených dle Čl. Ř písm. c) této smlouvy, 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř 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. 10 této smlouvy. 
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě, že 

dojde p ede dnem p edložení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
Čl. 9 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (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. Ř písm. a) – písm. f) a písm. i) – 
písm. j)  této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř této 

smlouvy.  

 

Čl. 10 
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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

http://www.kr-vysocina.cz/edotace


2) P íjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně ode 
dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran do dne konání 
akce: 
a) “Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ VYSOČINA“ umístěný na – pozvánkách, 

plakátech a programech souvisejících s akcí, pokud jsou ve vztahu k akci vydávány. 
Jedná-li se o materiály menšího formátu než 1/3 A4 je možné místo sponzorského 
vzkazu uvést pouze logo Kraje Vysočina. „Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ v grafickém provedení dle manuálu je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita, p ípadně na vyžádání na e-mailové adrese u kontaktní 
osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy, 

b) viditelné a prominentní vyvěšení “Sponzorského vzkazu – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ nebo loga Kraje Vysočina v místech konání akce, které si p íjemce 
může vypůjčit u kontaktní osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy,  

c) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích po ádaných 
u p íležitosti akce, 

d) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje, 
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje, 

e) v p ípadě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce 
(video spot si P íjemce vyzvedne u Kraje), 

f)   prezentace Kraje moderátorem akce, 
g) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce. 
 

Čl. 11 
Udržitelnost akce 

 
U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 
 

2) V p ípadě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 

nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Tereza Prokešová, tel: 564 602  260, e-mail: 
prokesova.t@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. 13 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. 

  

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/


4) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

 
5) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných 
právních p edpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svě eny druhou stranou, nezp ístupní t etím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 – Žádost o dotaci ze dne 12. února 2015 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Jaromír Jonák RNDr. Marie Kružíková 
 starosta radní 
 







SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(ZZ01176.0029) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 5Ř7 33  Jihlava 
IČO: 70Řř074ř 
zastoupený: MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově ena: RNDr. Marie Kružíková, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
číslo účtu: 4050004řřř/6Ř00  
 
a 
 
Obec Michalovice 
se sídlem: Michalovice 33, 580 01 Michalovice 
IČO: 00579955 
zastoupen(a): Pavlem Novotným, starostou 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení:  Komerční banka, a. s. 
číslo účtu: 29920521/0100 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Setkání rodáků při oslavách 105. výročí SDH“, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako 
P íloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského ú adu Kraje 
Vysočina, Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh 
smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 



2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy. 

 
3) P íjemce výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy na ve ejně 

p ístupných webových stránkách Kraje Vysočina.   
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 17389 Kč (slovy: sedmnáct tisíc t ista 
osmdesát devět korun českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (základ pro stanovení výše dotace) jsou náklady tvo ené 
součtem dotace a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které mohou být tvo eny vlastními 
prost edky P íjemce i sdruženými prost edky z jiných zdrojů (s výjimkou finanční 
podpory z Fondu Vysočiny či jiných zdrojů Kraje Vysočina). P íjemce musí být 
schopen prokázat jejich výši.  

 

Celkové náklady akce 49667,- Kč 

Výše dotace v Kč 17389,- Kč 

Výše dotace v %  35,01 % z celkových nákladů na 
akci 

Podíl P íjemce v % 64,99 % z celkových nákladů na 
akci 

Podíl P íjemce v Kč 32278,- Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v Čl. 5 
odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů uvedená v tabulce Čl. 
5 odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že 
absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, 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 ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších p edpisů, 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 v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % 
celkových nákladů na akci.  

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 



Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60 kalendá ních dnů ode dne včasného 
a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle p edchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. íjna kalendá ního roku, v němž je podaná žádost.  

 
2) Do celkových nákladů akce lze zahrnout náklady vzniklé od 1. ledna kalendá ního roku, 

v němž je podaná žádost.  
 
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 P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce, které nelze zahrnout do celkových nákladů akce, jsou:  

a) nákup dlouhodobého majetku i drobného dlouhodobého majetku (s výjimkou 1 ks 
pamětní desky, 1 ks praporu obce a 1 ks znaku obce), 

b) opravy a udržování majetku, 
c) náklady na občerstvení p esahující 10 % celkových nákladů na akci, 
d)  náklady na upomínkové p edměty p esahující 10 % celkových nákladů na akci,  
e)  náklady na ubytování, 
f) úhrada úvěrů a půjček, 
g) penále, pokuty, 
h) náhrady škod a manka, 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady na právní spory. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou ty, které jsou v jednorázovém vztahu k akci.  
 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně 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, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 



doklady apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina 
ID ZZ01176.0029“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen 
„DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž P íjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. 
V takovém p ípadě může P íjemce 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 (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými výdajovými 
pokladními doklady,  

f) doručit Kraji do 15. listopadu kalendá ního roku, v němž byla dotace schválena, 
závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz > kultura 
a památky > granty a dotace > kultura > zásady zastupitelstva kraje a nebo  
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- doklady prokazující realizaci publicity včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování,  
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich 

úhradě – viditelně označených dle Čl. Ř písm. c) této smlouvy, 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř 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. 10 této smlouvy. 
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě, že 

dojde p ede dnem p edložení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
Čl. 9 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (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. Ř písm. a) – písm. f) a písm. i) – 
písm. j)  této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř této 

smlouvy.  

 

Čl. 10 
Publicita 

 

http://www.kr-vysocina.cz/edotace


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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

2) P íjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně ode 
dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran do dne konání 
akce: 
a) “Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ VYSOČINA“ umístěný na – pozvánkách, 

plakátech a programech souvisejících s akcí, pokud jsou ve vztahu k akci vydávány. 
Jedná-li se o materiály menšího formátu než 1/3 A4 je možné místo sponzorského 
vzkazu uvést pouze logo Kraje Vysočina. „Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ v grafickém provedení dle manuálu je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita, p ípadně na vyžádání na e-mailové adrese u kontaktní 
osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy, 

b) viditelné a prominentní vyvěšení “Sponzorského vzkazu – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ nebo loga Kraje Vysočina v místech konání akce, které si p íjemce 
může vypůjčit u kontaktní osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy,  

c) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích po ádaných 
u p íležitosti akce, 

d) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje, 
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje, 

e) v p ípadě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce 
(video spot si P íjemce vyzvedne u Kraje), 

f)   prezentace Kraje moderátorem akce, 
g) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce. 
 

Čl. 11 
Udržitelnost akce 

 
U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 
 

2) V p ípadě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 

nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Tereza Prokešová, tel: 564 602  260, e-mail: 
prokesova.t@kr-vysocina.cz. 

 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.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. 13 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. 

  
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných 
právních p edpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svě eny druhou stranou, nezp ístupní t etím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 – Žádost o dotaci ze dne 24. ledna 2015 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Pavel Novotný RNDr. Marie Kružíková 
 starosta radní 
 





SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(ZZ01176.0030) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 5Ř7 33  Jihlava 
IČO: 70Řř074ř 
zastoupený: MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově ena: RNDr. Marie Kružíková, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
číslo účtu: 4050004řřř/6Ř00  
 
a 
 
Obec Naloučany 
se sídlem: Naloučany 2ř, 675 71 Náměšť nad Oslavou 
IČO: 00378208 
zastoupen(a): Antonínem Havlíčkem, starostou 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení:  Komerční banka, a. s. 
číslo účtu: 18027711/0100 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Naloučany - 777 let první písemné zmínky“, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako 
P íloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského ú adu Kraje 
Vysočina, Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh 
smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 



2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy. 

 
3) P íjemce výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy na ve ejně 

p ístupných webových stránkách Kraje Vysočina.   
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 16000 Kč (slovy: šestnáct tisíc korun 
českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (základ pro stanovení výše dotace) jsou náklady tvo ené 
součtem dotace a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které mohou být tvo eny vlastními 
prost edky P íjemce i sdruženými prost edky z jiných zdrojů (s výjimkou finanční 
podpory z Fondu Vysočiny či jiných zdrojů Kraje Vysočina). P íjemce musí být 
schopen prokázat jejich výši.  

 

Celkové náklady akce 45000,- Kč 

Výše dotace v Kč 16000,- Kč 

Výše dotace v %  35,6 % z celkových nákladů na 
akci 

Podíl P íjemce v % 64,4 % z celkových nákladů na 
akci 

Podíl P íjemce v Kč 29000,- Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v Čl. 5 
odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů uvedená v tabulce Čl. 
5 odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že 
absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, 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 ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších p edpisů, 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 v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % 
celkových nákladů na akci.  

 
 
 
 

 



Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60 kalendá ních dnů ode dne včasného 
a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle p edchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. íjna kalendá ního roku, v němž je podaná žádost.  

 
2) Do celkových nákladů akce lze zahrnout náklady vzniklé od 1. ledna kalendá ního roku, 

v němž je podaná žádost.  
 
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 P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce, které nelze zahrnout do celkových nákladů akce, jsou:  

a) nákup dlouhodobého majetku i drobného dlouhodobého majetku (s výjimkou 1 ks 
pamětní desky, 1 ks praporu obce a 1 ks znaku obce), 

b) opravy a udržování majetku, 
c) náklady na občerstvení p esahující 10 % celkových nákladů na akci, 
d)  náklady na upomínkové p edměty p esahující 10 % celkových nákladů na akci,  
e)  náklady na ubytování, 
f) úhrada úvěrů a půjček, 
g) penále, pokuty, 
h) náhrady škod a manka, 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady na právní spory. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou ty, které jsou v jednorázovém vztahu k akci.  
 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně 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, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 



nákladů na akci. P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina 
ID ZZ01176.0030“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen 
„DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž P íjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. 
V takovém p ípadě může P íjemce 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 (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými výdajovými 
pokladními doklady,  

f) doručit Kraji do 15. listopadu kalendá ního roku, v němž byla dotace schválena, 
závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz > kultura 
a památky > granty a dotace > kultura > zásady zastupitelstva kraje a nebo  
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- doklady prokazující realizaci publicity včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování,  
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich 

úhradě – viditelně označených dle Čl. Ř písm. c) této smlouvy, 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř 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. 10 této smlouvy. 
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě, že 

dojde p ede dnem p edložení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
Čl. 9 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (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. Ř písm. a) – písm. f) a písm. i) – 
písm. j)  této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř této 

smlouvy.  

 

 

 

http://www.kr-vysocina.cz/edotace


Čl. 10 
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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

2) P íjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně ode 
dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran do dne konání 
akce: 
a) “Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ VYSOČINA“ umístěný na – pozvánkách, 

plakátech a programech souvisejících s akcí, pokud jsou ve vztahu k akci vydávány. 
Jedná-li se o materiály menšího formátu než 1/3 A4 je možné místo sponzorského 
vzkazu uvést pouze logo Kraje Vysočina. „Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ v grafickém provedení dle manuálu je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita, p ípadně na vyžádání na e-mailové adrese u kontaktní 
osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy, 

b) viditelné a prominentní vyvěšení “Sponzorského vzkazu – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ nebo loga Kraje Vysočina v místech konání akce, které si p íjemce 
může vypůjčit u kontaktní osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy,  

c) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích po ádaných 
u p íležitosti akce, 

d) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje, 
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje, 

e) v p ípadě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce 
(video spot si P íjemce vyzvedne u Kraje), 

f)   prezentace Kraje moderátorem akce, 
g) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce. 
 

Čl. 11 
Udržitelnost akce 

 
U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 
 

2) V p ípadě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/


2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Tereza Prokešová, tel: 564 602  260, e-mail: 
prokesova.t@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. 13 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. 

  
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných 
právních p edpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svě eny druhou stranou, nezp ístupní t etím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 – Žádost o dotaci ze dne 29. ledna 2015 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Antonín Havlíček RNDr. Marie Kružíková 
 starosta radní 
 





SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(ZZ01176.0031) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 5Ř7 33  Jihlava 
IČO: 70Řř074ř 
zastoupený: MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově ena: RNDr. Marie Kružíková, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
číslo účtu: 4050004řřř/6Ř00  
 
a 
 
Obec Nová Ves 
se sídlem: Nová Ves 11, 675 21 Nová Ves 
IČO: 00545651 
zastoupen(a): Leošemem Durdou, starostou 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení:  Komerční banka, a. s. 
číslo účtu: 6624711/0100 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „III. Setkání rodáků a přátel obce Nová Ves“, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako 
P íloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského ú adu Kraje 
Vysočina, Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh 
smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 



2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy. 

 
3) P íjemce výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy na ve ejně 

p ístupných webových stránkách Kraje Vysočina.   
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 21000 Kč (slovy: dvacet jedna tisíc korun 
českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (základ pro stanovení výše dotace) jsou náklady tvo ené 
součtem dotace a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které mohou být tvo eny vlastními 
prost edky P íjemce i sdruženými prost edky z jiných zdrojů (s výjimkou finanční 
podpory z Fondu Vysočiny či jiných zdrojů Kraje Vysočina). P íjemce musí být 
schopen prokázat jejich výši.  

 

Celkové náklady akce 67488,- Kč 

Výše dotace v Kč 21000,- Kč 

Výše dotace v %  31,12 % z celkových nákladů na 
akci 

Podíl P íjemce v % 68,88 % z celkových nákladů na 
akci 

Podíl P íjemce v Kč 46488,- Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v Čl. 5 
odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů uvedená v tabulce Čl. 
5 odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že 
absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, 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 ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších p edpisů, 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 v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % 
celkových nákladů na akci.  

 
 
 
 

 



Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60 kalendá ních dnů ode dne včasného 
a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle p edchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. íjna kalendá ního roku, v němž je podaná žádost.  

 
2) Do celkových nákladů akce lze zahrnout náklady vzniklé od 1. ledna kalendá ního roku, 

v němž je podaná žádost.  
 
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 P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce, které nelze zahrnout do celkových nákladů akce, jsou:  

a) nákup dlouhodobého majetku i drobného dlouhodobého majetku (s výjimkou 1 ks 
pamětní desky, 1 ks praporu obce a 1 ks znaku obce), 

b) opravy a udržování majetku, 
c) náklady na občerstvení p esahující 10 % celkových nákladů na akci, 
d)  náklady na upomínkové p edměty p esahující 10 % celkových nákladů na akci,  
e)  náklady na ubytování, 
f) úhrada úvěrů a půjček, 
g) penále, pokuty, 
h) náhrady škod a manka, 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady na právní spory. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou ty, které jsou v jednorázovém vztahu k akci.  
 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně 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, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 



nákladů na akci. P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina 
ID ZZ01176.0031“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen 
„DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž P íjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. 
V takovém p ípadě může P íjemce 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 (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými výdajovými 
pokladními doklady,  

f) doručit Kraji do 15. listopadu kalendá ního roku, v němž byla dotace schválena, 
závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz > kultura 
a památky > granty a dotace > kultura > zásady zastupitelstva kraje a nebo  
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- doklady prokazující realizaci publicity včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování,  
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich 

úhradě – viditelně označených dle Čl. Ř písm. c) této smlouvy, 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř 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. 10 této smlouvy. 
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě, že 

dojde p ede dnem p edložení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
Čl. 9 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (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. Ř písm. a) – písm. f) a písm. i) – 
písm. j)  této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř této 

smlouvy.  

 

 

 

http://www.kr-vysocina.cz/edotace


Čl. 10 
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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

2) P íjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně ode 
dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran do dne konání 
akce: 
a) “Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ VYSOČINA“ umístěný na – pozvánkách, 

plakátech a programech souvisejících s akcí, pokud jsou ve vztahu k akci vydávány. 
Jedná-li se o materiály menšího formátu než 1/3 A4 je možné místo sponzorského 
vzkazu uvést pouze logo Kraje Vysočina. „Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ v grafickém provedení dle manuálu je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita, p ípadně na vyžádání na e-mailové adrese u kontaktní 
osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy, 

b) viditelné a prominentní vyvěšení “Sponzorského vzkazu – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ nebo loga Kraje Vysočina v místech konání akce, které si p íjemce 
může vypůjčit u kontaktní osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy,  

c) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích po ádaných 
u p íležitosti akce, 

d) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje, 
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje, 

e) v p ípadě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce 
(video spot si P íjemce vyzvedne u Kraje), 

f)   prezentace Kraje moderátorem akce, 
g) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce. 
 

Čl. 11 
Udržitelnost akce 

 
U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 
 

2) V p ípadě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/


2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Tereza Prokešová, tel: 564 602  260, e-mail: 
prokesova.t@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. 13 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. 

  
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných 
právních p edpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svě eny druhou stranou, nezp ístupní t etím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 – Žádost o dotaci ze dne 6. února 2015 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Leoš Durda RNDr. Marie Kružíková 
 starosta radní 
 





SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(ZZ01176.0032) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 5Ř7 33  Jihlava 
IČO: 70Řř074ř 
zastoupený: MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově ena: RNDr. Marie Kružíková, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
číslo účtu: 4050004řřř/6Ř00  
 
a 
 
Obec Nová Ves u Nového Města na Moravě 
se sídlem: Nová Ves u Nového Města na Moravě 104, 5ř2 31 Nová Ves u Nového Města na 
Moravě 
IČO: 842630 
zastoupen(a): Mgr. Helenou Tučkovou, starostkou 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení:  Komerční banka, a. s. 
číslo účtu: 38123-751/0100 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „120. výročí založení SDH Nová Ves u Nového Města na 
Moravě“, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této 
smlouvy jako P íloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského ú adu Kraje 
Vysočina, Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh 
smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 



2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy. 

 
3) P íjemce výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy na ve ejně 

p ístupných webových stránkách Kraje Vysočina.   
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 22000 Kč (slovy: dvacet dva tisíc korun 
českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (základ pro stanovení výše dotace) jsou náklady tvo ené 
součtem dotace a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které mohou být tvo eny vlastními 
prost edky P íjemce i sdruženými prost edky z jiných zdrojů (s výjimkou finanční 
podpory z Fondu Vysočiny či jiných zdrojů Kraje Vysočina). P íjemce musí být 
schopen prokázat jejich výši.  

 

Celkové náklady akce 88000,- Kč 

Výše dotace v Kč 22000,- Kč 

Výše dotace v %  25 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v % 75 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v Kč 66000,- Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v Čl. 5 
odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů uvedená v tabulce Čl. 
5 odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že 
absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, 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 ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších p edpisů, 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 v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % 
celkových nákladů na akci.  

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60 kalendá ních dnů ode dne včasného 
a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, 



že závěrečná zpráva nebude doručena dle p edchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. íjna kalendá ního roku, v němž je podaná žádost.  

 
2) Do celkových nákladů akce lze zahrnout náklady vzniklé od 1. ledna kalendá ního roku, 

v němž je podaná žádost.  
 
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 P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce, které nelze zahrnout do celkových nákladů akce, jsou:  

a) nákup dlouhodobého majetku i drobného dlouhodobého majetku (s výjimkou 1 ks 
pamětní desky, 1 ks praporu obce a 1 ks znaku obce), 

b) opravy a udržování majetku, 
c) náklady na občerstvení p esahující 10 % celkových nákladů na akci, 
d)  náklady na upomínkové p edměty p esahující 10 % celkových nákladů na akci,  
e)  náklady na ubytování, 
f) úhrada úvěrů a půjček, 
g) penále, pokuty, 
h) náhrady škod a manka, 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady na právní spory. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou ty, které jsou v jednorázovém vztahu k akci.  
 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně 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, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina 
ID ZZ01176.0032“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen 



„DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž P íjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. 
V takovém p ípadě může P íjemce 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 (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými výdajovými 
pokladními doklady,  

f) doručit Kraji do 15. listopadu kalendá ního roku, v němž byla dotace schválena, 
závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz > kultura 
a památky > granty a dotace > kultura > zásady zastupitelstva kraje a nebo  
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- doklady prokazující realizaci publicity včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování,  
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich 

úhradě – viditelně označených dle Čl. Ř písm. c) této smlouvy, 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř 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. 10 této smlouvy. 
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě, že 

dojde p ede dnem p edložení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
Čl. 9 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (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. Ř písm. a) – písm. f) a písm. i) – 
písm. j)  této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř této 

smlouvy.  

 

Čl. 10 
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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

http://www.kr-vysocina.cz/edotace


2) P íjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně ode 
dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran do dne konání 
akce: 
a) “Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ VYSOČINA“ umístěný na – pozvánkách, 

plakátech a programech souvisejících s akcí, pokud jsou ve vztahu k akci vydávány. 
Jedná-li se o materiály menšího formátu než 1/3 A4 je možné místo sponzorského 
vzkazu uvést pouze logo Kraje Vysočina. „Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ v grafickém provedení dle manuálu je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita, p ípadně na vyžádání na e-mailové adrese u kontaktní 
osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy, 

b) viditelné a prominentní vyvěšení “Sponzorského vzkazu – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ nebo loga Kraje Vysočina v místech konání akce, které si p íjemce 
může vypůjčit u kontaktní osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy,  

c) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích po ádaných 
u p íležitosti akce, 

d) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje, 
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje, 

e) v p ípadě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce 
(video spot si P íjemce vyzvedne u Kraje), 

f)   prezentace Kraje moderátorem akce, 
g) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce. 
 

Čl. 11 
Udržitelnost akce 

 
U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 
 

2) V p ípadě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 

nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Tereza Prokešová, tel: 564 602  260, e-mail: 
prokesova.t@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. 13 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. 

  

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/


4) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

 
5) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných 
právních p edpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svě eny druhou stranou, nezp ístupní t etím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 – Žádost o dotaci ze dne 30. ledna 2015 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Mgr. Helena Tučková RNDr. Marie Kružíková 
 starostka radní 
 





SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(ZZ01176.0035) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 5Ř7 33  Jihlava 
IČO: 70Řř074ř 
zastoupený: MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově ena: RNDr. Marie Kružíková, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
číslo účtu: 4050004řřř/6Ř00  
 
a 
 
Obec Nové Syrovice 
se sídlem: Nové Syrovice 2, 675 41 Nové Syrovice 
IČO: 00290009 
zastoupen(a): Old ichem Svobodou, starostou 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení:  Komerční banka, a. s. 
číslo účtu: 6122-711/0100 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „125. výročí založení SDH Nové Syrovice“, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako 
P íloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského ú adu Kraje 
Vysočina, Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh 
smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 



2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy. 

 
3) P íjemce výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy na ve ejně 

p ístupných webových stránkách Kraje Vysočina.   
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 11500 Kč (slovy: jedenáct tisíc pět set 
korun českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (základ pro stanovení výše dotace) jsou náklady tvo ené 
součtem dotace a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které mohou být tvo eny vlastními 
prost edky P íjemce i sdruženými prost edky z jiných zdrojů (s výjimkou finanční 
podpory z Fondu Vysočiny či jiných zdrojů Kraje Vysočina). P íjemce musí být 
schopen prokázat jejich výši.  

 

Celkové náklady akce 28750,- Kč 

Výše dotace v Kč 11500,- Kč 

Výše dotace v %  40 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v % 60 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v Kč 17250,- Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v Čl. 5 
odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů uvedená v tabulce Čl. 
5 odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že 
absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, 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 ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších p edpisů, 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 v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % 
celkových nákladů na akci.  

 
 
 
 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 



 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60 kalendá ních dnů ode dne včasného 
a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle p edchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. íjna kalendá ního roku, v němž je podaná žádost.  

 
2) Do celkových nákladů akce lze zahrnout náklady vzniklé od 1. ledna kalendá ního roku, 

v němž je podaná žádost.  
 
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 P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce, které nelze zahrnout do celkových nákladů akce, jsou:  

a) nákup dlouhodobého majetku i drobného dlouhodobého majetku (s výjimkou 1 ks 
pamětní desky, 1 ks praporu obce a 1 ks znaku obce), 

b) opravy a udržování majetku, 
c) náklady na občerstvení p esahující 10 % celkových nákladů na akci, 
d)  náklady na upomínkové p edměty p esahující 10 % celkových nákladů na akci,  
e)  náklady na ubytování, 
f) úhrada úvěrů a půjček, 
g) penále, pokuty, 
h) náhrady škod a manka, 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady na právní spory. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou ty, které jsou v jednorázovém vztahu k akci.  
 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně 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, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 



doklady apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina 
ID ZZ01176.0035“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen 
„DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž P íjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. 
V takovém p ípadě může P íjemce 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 (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými výdajovými 
pokladními doklady,  

f) doručit Kraji do 15. listopadu kalendá ního roku, v němž byla dotace schválena, 
závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz > kultura 
a památky > granty a dotace > kultura > zásady zastupitelstva kraje a nebo  
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- doklady prokazující realizaci publicity včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování,  
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich 

úhradě – viditelně označených dle Čl. Ř písm. c) této smlouvy, 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř 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. 10 této smlouvy. 
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě, že 

dojde p ede dnem p edložení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
Čl. 9 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (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. Ř písm. a) – písm. f) a písm. i) – 
písm. j)  této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř této 

smlouvy.  

 

 

 
Čl. 10 

Publicita 

http://www.kr-vysocina.cz/edotace


 
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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

2) P íjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně ode 
dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran do dne konání 
akce: 
a) “Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ VYSOČINA“ umístěný na – pozvánkách, 

plakátech a programech souvisejících s akcí, pokud jsou ve vztahu k akci vydávány. 
Jedná-li se o materiály menšího formátu než 1/3 A4 je možné místo sponzorského 
vzkazu uvést pouze logo Kraje Vysočina. „Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ v grafickém provedení dle manuálu je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita, p ípadně na vyžádání na e-mailové adrese u kontaktní 
osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy, 

b) viditelné a prominentní vyvěšení “Sponzorského vzkazu – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ nebo loga Kraje Vysočina v místech konání akce, které si p íjemce 
může vypůjčit u kontaktní osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy,  

c) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích po ádaných 
u p íležitosti akce, 

d) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje, 
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje, 

e) v p ípadě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce 
(video spot si P íjemce vyzvedne u Kraje), 

f)   prezentace Kraje moderátorem akce, 
g) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce. 
 

Čl. 11 
Udržitelnost akce 

 
U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 
 

2) V p ípadě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 

nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Tereza Prokešová, tel: 564 602  260, e-mail: 
prokesova.t@kr-vysocina.cz. 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.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. 13 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. 

  
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných 
právních p edpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svě eny druhou stranou, nezp ístupní t etím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 – Žádost o dotaci ze dne 12. února 2015 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Oldřich Svoboda RNDr. Marie Kružíková 
 starosta radní 
 





SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(ZZ01176.0038) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 5Ř7 33  Jihlava 
IČO: 70Řř074ř 
zastoupený: MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově ena: RNDr. Marie Kružíková, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
číslo účtu: 4050004řřř/6Ř00  
 
a 
 
Městys Ostrov nad Oslavou 
se sídlem: Ostrov nad Oslavou 246, 594 45 Ostrov nad Oslavou 
IČO: 00295035 
zastoupen(a): Danou Homolkovou, starostkou 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení:  GE Money Bank, a. s. 
číslo účtu: 500226604/0600 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „650. výročí první písemné zmínky o Ostrově“, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako 
P íloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského ú adu Kraje 
Vysočina, Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh 
smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 



2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy. 

 
3) P íjemce výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy na ve ejně 

p ístupných webových stránkách Kraje Vysočina.   
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 94800 Kč (slovy: devadesát čty i tisíc 
osm set korun českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (základ pro stanovení výše dotace) jsou náklady tvo ené 
součtem dotace a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které mohou být tvo eny vlastními 
prost edky P íjemce i sdruženými prost edky z jiných zdrojů (s výjimkou finanční 
podpory z Fondu Vysočiny či jiných zdrojů Kraje Vysočina). P íjemce musí být 
schopen prokázat jejich výši.  

 

Celkové náklady akce 247000,- Kč 

Výše dotace v Kč 94800,- Kč 

Výše dotace v %  38,38 % z celkových nákladů na 
akci 

Podíl P íjemce v % 61,62 % z celkových nákladů na 
akci 

Podíl P íjemce v Kč 152200,- Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v Čl. 5 
odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů uvedená v tabulce Čl. 
5 odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že 
absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, 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 ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších p edpisů, 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 v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % 
celkových nákladů na akci.  

 
 
 
 
 



Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60 kalendá ních dnů ode dne včasného 
a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle p edchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. íjna kalendá ního roku, v němž je podaná žádost.  

 
2) Do celkových nákladů akce lze zahrnout náklady vzniklé od 1. ledna kalendá ního roku, 

v němž je podaná žádost.  
 
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 P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce, které nelze zahrnout do celkových nákladů akce, jsou:  

a) nákup dlouhodobého majetku i drobného dlouhodobého majetku (s výjimkou 1 ks 
pamětní desky, 1 ks praporu obce a 1 ks znaku obce), 

b) opravy a udržování majetku, 
c) náklady na občerstvení p esahující 10 % celkových nákladů na akci, 
d)  náklady na upomínkové p edměty p esahující 10 % celkových nákladů na akci,  
e)  náklady na ubytování, 
f) úhrada úvěrů a půjček, 
g) penále, pokuty, 
h) náhrady škod a manka, 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady na právní spory. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou ty, které jsou v jednorázovém vztahu k akci.  
 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně 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, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 



nákladů na akci. P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina 
ID ZZ01176.0038“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen 
„DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž P íjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. 
V takovém p ípadě může P íjemce 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 (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými výdajovými 
pokladními doklady,  

f) doručit Kraji do 15. listopadu kalendá ního roku, v němž byla dotace schválena, 
závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz > kultura 
a památky > granty a dotace > kultura > zásady zastupitelstva kraje a nebo  
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- doklady prokazující realizaci publicity včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování,  
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich 

úhradě – viditelně označených dle Čl. Ř písm. c) této smlouvy, 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř 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. 10 této smlouvy. 
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě, že 

dojde p ede dnem p edložení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
Čl. 9 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (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. Ř písm. a) – písm. f) a písm. i) – 
písm. j)  této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř této 

smlouvy.  

 

 

 

http://www.kr-vysocina.cz/edotace


Čl. 10 
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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

2) P íjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně ode 
dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran do dne konání 
akce: 
a) “Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ VYSOČINA“ umístěný na – pozvánkách, 

plakátech a programech souvisejících s akcí, pokud jsou ve vztahu k akci vydávány. 
Jedná-li se o materiály menšího formátu než 1/3 A4 je možné místo sponzorského 
vzkazu uvést pouze logo Kraje Vysočina. „Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ v grafickém provedení dle manuálu je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita, p ípadně na vyžádání na e-mailové adrese u kontaktní 
osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy, 

b) viditelné a prominentní vyvěšení “Sponzorského vzkazu – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ nebo loga Kraje Vysočina v místech konání akce, které si p íjemce 
může vypůjčit u kontaktní osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy,  

c) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích po ádaných 
u p íležitosti akce, 

d) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje, 
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje, 

e) v p ípadě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce 
(video spot si P íjemce vyzvedne u Kraje), 

f)   prezentace Kraje moderátorem akce, 
g) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce. 
 

Čl. 11 
Udržitelnost akce 

 
U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 
 

2) V p ípadě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/


2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Tereza Prokešová, tel: 564 602  260, e-mail: 
prokesova.t@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. 13 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. 

  
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných 
právních p edpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svě eny druhou stranou, nezp ístupní t etím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 – Žádost o dotaci ze dne ř. února 2015 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Dana Homolková RNDr. Marie Kružíková 
 starostka radní 
 





SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(ZZ01176.0039) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 5Ř7 33  Jihlava 
IČO: 70Řř074ř 
zastoupený: MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově ena: RNDr. Marie Kružíková, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
číslo účtu: 4050004řřř/6Ř00  
 
a 
 
Obec Pavlínov 
se sídlem: Pavlíno 100, 5ř4 01 Velké Mezi íčí 
IČO: 00599654 
zastoupen(a): Ji ím Jašou, starostou 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení:  Česká spo itelna, a. s. 
číslo účtu: 1621794389/0800 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Sraz rodáků obce Pavlínova u příležitosti 130. výročí 
vysvěcení nové budovy základní školy“, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, 
která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského ú adu Kraje 
Vysočina, Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh 
smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 



2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy. 

 
3) P íjemce výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy na ve ejně 

p ístupných webových stránkách Kraje Vysočina.   
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 25600 Kč (slovy: dvacet pět tisíc šest set 
korun českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (základ pro stanovení výše dotace) jsou náklady tvo ené 
součtem dotace a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které mohou být tvo eny vlastními 
prost edky P íjemce i sdruženými prost edky z jiných zdrojů (s výjimkou finanční 
podpory z Fondu Vysočiny či jiných zdrojů Kraje Vysočina). P íjemce musí být 
schopen prokázat jejich výši.  

 

Celkové náklady akce 84500,- Kč 

Výše dotace v Kč 25600,- Kč 

Výše dotace v %  30,3 % z celkových nákladů na 
akci 

Podíl P íjemce v % 69,7 % z celkových nákladů na 
akci 

Podíl P íjemce v Kč 58900,- Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v Čl. 5 
odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů uvedená v tabulce Čl. 
5 odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že 
absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, 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 ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších p edpisů, 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 v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % 
celkových nákladů na akci.  

 
 

Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 



Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60 kalendá ních dnů ode dne včasného 
a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle p edchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. íjna kalendá ního roku, v němž je podaná žádost.  

 
2) Do celkových nákladů akce lze zahrnout náklady vzniklé od 1. ledna kalendá ního roku, 

v němž je podaná žádost.  
 
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 P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce, které nelze zahrnout do celkových nákladů akce, jsou:  

a) nákup dlouhodobého majetku i drobného dlouhodobého majetku (s výjimkou 1 ks 
pamětní desky, 1 ks praporu obce a 1 ks znaku obce), 

b) opravy a udržování majetku, 
c) náklady na občerstvení p esahující 10 % celkových nákladů na akci, 
d)  náklady na upomínkové p edměty p esahující 10 % celkových nákladů na akci,  
e)  náklady na ubytování, 
f) úhrada úvěrů a půjček, 
g) penále, pokuty, 
h) náhrady škod a manka, 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady na právní spory. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou ty, které jsou v jednorázovém vztahu k akci.  
 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně 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, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 



doklady apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina 
ID ZZ01176.0039“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen 
„DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž P íjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. 
V takovém p ípadě může P íjemce 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 (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými výdajovými 
pokladními doklady,  

f) doručit Kraji do 15. listopadu kalendá ního roku, v němž byla dotace schválena, 
závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz > kultura 
a památky > granty a dotace > kultura > zásady zastupitelstva kraje a nebo  
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- doklady prokazující realizaci publicity včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování,  
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich 

úhradě – viditelně označených dle Čl. Ř písm. c) této smlouvy, 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř 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. 10 této smlouvy. 
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě, že 

dojde p ede dnem p edložení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
Čl. 9 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (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. Ř písm. a) – písm. f) a písm. i) – 
písm. j)  této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř této 

smlouvy.  

 

 
Čl. 10 

Publicita 
 

http://www.kr-vysocina.cz/edotace


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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

2) P íjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně ode 
dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran do dne konání 
akce: 
a) “Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ VYSOČINA“ umístěný na – pozvánkách, 

plakátech a programech souvisejících s akcí, pokud jsou ve vztahu k akci vydávány. 
Jedná-li se o materiály menšího formátu než 1/3 A4 je možné místo sponzorského 
vzkazu uvést pouze logo Kraje Vysočina. „Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ v grafickém provedení dle manuálu je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita, p ípadně na vyžádání na e-mailové adrese u kontaktní 
osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy, 

b) viditelné a prominentní vyvěšení “Sponzorského vzkazu – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ nebo loga Kraje Vysočina v místech konání akce, které si p íjemce 
může vypůjčit u kontaktní osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy,  

c) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích po ádaných 
u p íležitosti akce, 

d) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje, 
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje, 

e) v p ípadě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce 
(video spot si P íjemce vyzvedne u Kraje), 

f)   prezentace Kraje moderátorem akce, 
g) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce. 
 

Čl. 11 
Udržitelnost akce 

 
U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 
 

2) V p ípadě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 

nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Tereza Prokešová, tel: 564 602  260, e-mail: 
prokesova.t@kr-vysocina.cz. 

 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.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. 13 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. 

  
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných 
právních p edpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svě eny druhou stranou, nezp ístupní t etím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 – Žádost o dotaci ze dne 10. února 2015 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Jiří Jaša RNDr. Marie Kružíková 
 starosta radní 
 





SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(ZZ01176.0040) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 5Ř7 33  Jihlava 
IČO: 70Řř074ř 
zastoupený: MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově ena: RNDr. Marie Kružíková, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
číslo účtu: 4050004řřř/6Ř00  
 
a 
 
Obec Pikárec 
se sídlem: Pikárec řř, 5ř2 53  Pikárec 
IČO: 00599671 
zastoupen(a): Ing. Františkem Brožou, starostou 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení:  Komerční banka, a. s. 
číslo účtu: 22623751/0100 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Oslava 110 let založení SDH Pikárec“, blíže specifikované v 
žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1 (dále 
jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského ú adu Kraje 
Vysočina, Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh 
smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 



2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy. 

 
3) P íjemce výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy na ve ejně 

p ístupných webových stránkách Kraje Vysočina.   
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 31000 Kč (slovy: t icet jedna tisíc korun 
českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (základ pro stanovení výše dotace) jsou náklady tvo ené 
součtem dotace a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které mohou být tvo eny vlastními 
prost edky P íjemce i sdruženými prost edky z jiných zdrojů (s výjimkou finanční 
podpory z Fondu Vysočiny či jiných zdrojů Kraje Vysočina). P íjemce musí být 
schopen prokázat jejich výši.  

 

Celkové náklady akce 77500,- Kč 

Výše dotace v Kč 31000,- Kč 

Výše dotace v %  40 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v % 60 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v Kč 46500,- Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v Čl. 5 
odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů uvedená v tabulce Čl. 
5 odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že 
absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, 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 ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších p edpisů, 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 v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % 
celkových nákladů na akci.  

 
 

Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60 kalendá ních dnů ode dne včasného 



a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle p edchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. íjna kalendá ního roku, v němž je podaná žádost.  

 
2) Do celkových nákladů akce lze zahrnout náklady vzniklé od 1. ledna kalendá ního roku, 

v němž je podaná žádost.  
 
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 P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce, které nelze zahrnout do celkových nákladů akce, jsou:  

a) nákup dlouhodobého majetku i drobného dlouhodobého majetku (s výjimkou 1 ks 
pamětní desky, 1 ks praporu obce a 1 ks znaku obce), 

b) opravy a udržování majetku, 
c) náklady na občerstvení p esahující 10 % celkových nákladů na akci, 
d)  náklady na upomínkové p edměty p esahující 10 % celkových nákladů na akci,  
e)  náklady na ubytování, 
f) úhrada úvěrů a půjček, 
g) penále, pokuty, 
h) náhrady škod a manka, 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady na právní spory. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou ty, které jsou v jednorázovém vztahu k akci.  
 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně 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, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina 
ID ZZ01176.0040“, 



d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen 
„DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž P íjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. 
V takovém p ípadě může P íjemce 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 (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými výdajovými 
pokladními doklady,  

f) doručit Kraji do 15. listopadu kalendá ního roku, v němž byla dotace schválena, 
závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz > kultura 
a památky > granty a dotace > kultura > zásady zastupitelstva kraje a nebo  
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- doklady prokazující realizaci publicity včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování,  
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich 

úhradě – viditelně označených dle Čl. Ř písm. c) této smlouvy, 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř 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. 10 této smlouvy. 
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě, že 

dojde p ede dnem p edložení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
Čl. 9 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (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. Ř písm. a) – písm. f) a písm. i) – 
písm. j)  této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř této 

smlouvy.  

 

 
Čl. 10 

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, 

http://www.kr-vysocina.cz/edotace


soudcích, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

2) P íjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně ode 
dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran do dne konání 
akce: 
a) “Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ VYSOČINA“ umístěný na – pozvánkách, 

plakátech a programech souvisejících s akcí, pokud jsou ve vztahu k akci vydávány. 
Jedná-li se o materiály menšího formátu než 1/3 A4 je možné místo sponzorského 
vzkazu uvést pouze logo Kraje Vysočina. „Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ v grafickém provedení dle manuálu je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita, p ípadně na vyžádání na e-mailové adrese u kontaktní 
osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy, 

b) viditelné a prominentní vyvěšení “Sponzorského vzkazu – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ nebo loga Kraje Vysočina v místech konání akce, které si p íjemce 
může vypůjčit u kontaktní osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy,  

c) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích po ádaných 
u p íležitosti akce, 

d) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje, 
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje, 

e) v p ípadě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce 
(video spot si P íjemce vyzvedne u Kraje), 

f)   prezentace Kraje moderátorem akce, 
g) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce. 
 

Čl. 11 
Udržitelnost akce 

 
U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 
 

2) V p ípadě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 

nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Tereza Prokešová, tel: 564 602  260, e-mail: 
prokesova.t@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. 13 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/


odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. 

  
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných 
právních p edpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svě eny druhou stranou, nezp ístupní t etím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 – Žádost o dotaci ze dne 10. února 2015 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Ing. František Broža RNDr. Marie Kružíková 
 starosta radní 
 





SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(ZZ01176.0041) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 5Ř7 33  Jihlava 
IČO: 70Řř074ř 
zastoupený: MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově ena: RNDr. Marie Kružíková, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
číslo účtu: 4050004řřř/6Ř00  
 
a 
 
Obec Pohled 
se sídlem: Revoluční 3ř, 5Ř2 21 Pohled 
IČO: 00268062 
zastoupen(a): Ing. Milanem Klementem, starostou 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení:  Komerční banka, a. s. 
číslo účtu: 5320521/0100 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Oslavy 750 let obce Pohled“, blíže specifikované v žádosti 
o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1 (dále jen 
„akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského ú adu Kraje 
Vysočina, Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh 
smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 



2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy. 

 
3) P íjemce výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy na ve ejně 

p ístupných webových stránkách Kraje Vysočina.   
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 76900 Kč (slovy: sedmdesát šest tisíc 
devět set korun českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (základ pro stanovení výše dotace) jsou náklady tvo ené 
součtem dotace a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které mohou být tvo eny vlastními 
prost edky P íjemce i sdruženými prost edky z jiných zdrojů (s výjimkou finanční 
podpory z Fondu Vysočiny či jiných zdrojů Kraje Vysočina). P íjemce musí být 
schopen prokázat jejich výši.  

 

Celkové náklady akce 384500,- Kč 

Výše dotace v Kč 76900,- Kč 

Výše dotace v %  20 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v % 80 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v Kč 307600,- Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v Čl. 5 
odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů uvedená v tabulce Čl. 
5 odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že 
absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, 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 ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších p edpisů, 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 v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % 
celkových nákladů na akci.  

 
 

Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60 kalendá ních dnů ode dne včasného 



a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle p edchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. íjna kalendá ního roku, v němž je podaná žádost.  

 
2) Do celkových nákladů akce lze zahrnout náklady vzniklé od 1. ledna kalendá ního roku, 

v němž je podaná žádost.  
 
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 P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce, které nelze zahrnout do celkových nákladů akce, jsou:  

a) nákup dlouhodobého majetku i drobného dlouhodobého majetku (s výjimkou 1 ks 
pamětní desky, 1 ks praporu obce a 1 ks znaku obce), 

b) opravy a udržování majetku, 
c) náklady na občerstvení p esahující 10 % celkových nákladů na akci, 
d)  náklady na upomínkové p edměty p esahující 10 % celkových nákladů na akci,  
e)  náklady na ubytování, 
f) úhrada úvěrů a půjček, 
g) penále, pokuty, 
h) náhrady škod a manka, 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady na právní spory. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou ty, které jsou v jednorázovém vztahu k akci.  
 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně 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, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina 
ID ZZ01176.0041“, 



d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen 
„DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž P íjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. 
V takovém p ípadě může P íjemce 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 (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými výdajovými 
pokladními doklady,  

f) doručit Kraji do 15. listopadu kalendá ního roku, v němž byla dotace schválena, 
závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz > kultura 
a památky > granty a dotace > kultura > zásady zastupitelstva kraje a nebo  
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- doklady prokazující realizaci publicity včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování,  
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich 

úhradě – viditelně označených dle Čl. Ř písm. c) této smlouvy, 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř 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. 10 této smlouvy. 
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě, že 

dojde p ede dnem p edložení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
Čl. 9 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (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. Ř písm. a) – písm. f) a písm. i) – 
písm. j)  této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř této 

smlouvy.  

 

 
Čl. 10 

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, 

http://www.kr-vysocina.cz/edotace


soudcích, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

2) P íjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně ode 
dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran do dne konání 
akce: 
a) “Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ VYSOČINA“ umístěný na – pozvánkách, 

plakátech a programech souvisejících s akcí, pokud jsou ve vztahu k akci vydávány. 
Jedná-li se o materiály menšího formátu než 1/3 A4 je možné místo sponzorského 
vzkazu uvést pouze logo Kraje Vysočina. „Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ v grafickém provedení dle manuálu je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita, p ípadně na vyžádání na e-mailové adrese u kontaktní 
osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy, 

b) viditelné a prominentní vyvěšení “Sponzorského vzkazu – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ nebo loga Kraje Vysočina v místech konání akce, které si p íjemce 
může vypůjčit u kontaktní osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy,  

c) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích po ádaných 
u p íležitosti akce, 

d) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje, 
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje, 

e) v p ípadě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce 
(video spot si P íjemce vyzvedne u Kraje), 

f)   prezentace Kraje moderátorem akce, 
g) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce. 
 

Čl. 11 
Udržitelnost akce 

 
U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 
 

2) V p ípadě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 

nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Tereza Prokešová, tel: 564 602  260, e-mail: 
prokesova.t@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. 13 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. 

  
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných 
právních p edpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svě eny druhou stranou, nezp ístupní t etím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 – Žádost o dotaci ze dne 12. února 2015 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Ing. Milan Klement RNDr. Marie Kružíková 
 starosta radní 
 







SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(ZZ01176.0042) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 5Ř7 33  Jihlava 
IČO: 70Řř074ř 
zastoupený: MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově ena: RNDr. Marie Kružíková, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
číslo účtu: 4050004řřř/6Ř00  
 
a 
 
Obec Přeckov 
se sídlem: P eckov 5, 675 05 Rudíkov 
IČO: 00378364 
zastoupen(a): Bc. Josefem Náhlíkem, starostou 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení:  Komerční banka, a. s. 
číslo účtu: 16523711/0100 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Sraz rodáků a přátel obce Přeckov“, blíže specifikované v 
žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1 (dále 
jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského ú adu Kraje 
Vysočina, Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh 
smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 



2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy. 

 
3) P íjemce výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy na ve ejně 

p ístupných webových stránkách Kraje Vysočina.   
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 7200 Kč (slovy: sedm tisíc dvěstě korun 
českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (základ pro stanovení výše dotace) jsou náklady tvo ené 
součtem dotace a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které mohou být tvo eny vlastními 
prost edky P íjemce i sdruženými prost edky z jiných zdrojů (s výjimkou finanční 
podpory z Fondu Vysočiny či jiných zdrojů Kraje Vysočina). P íjemce musí být 
schopen prokázat jejich výši.  

 

Celkové náklady akce 22500,- Kč 

Výše dotace v Kč 7200,- Kč 

Výše dotace v %  32 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v % 68 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v Kč 15300,- Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v Čl. 5 
odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů uvedená v tabulce Čl. 
5 odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že 
absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, 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 ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších p edpisů, 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 v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % 
celkových nákladů na akci.  

 
 

Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60 kalendá ních dnů ode dne včasného 



a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle p edchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. íjna kalendá ního roku, v němž je podaná žádost.  

 
2) Do celkových nákladů akce lze zahrnout náklady vzniklé od 1. ledna kalendá ního roku, 

v němž je podaná žádost.  
 
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 P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce, které nelze zahrnout do celkových nákladů akce, jsou:  

a) nákup dlouhodobého majetku i drobného dlouhodobého majetku (s výjimkou 1 ks 
pamětní desky, 1 ks praporu obce a 1 ks znaku obce), 

b) opravy a udržování majetku, 
c) náklady na občerstvení p esahující 10 % celkových nákladů na akci, 
d)  náklady na upomínkové p edměty p esahující 10 % celkových nákladů na akci,  
e)  náklady na ubytování, 
f) úhrada úvěrů a půjček, 
g) penále, pokuty, 
h) náhrady škod a manka, 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady na právní spory. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou ty, které jsou v jednorázovém vztahu k akci.  
 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně 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, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina 
ID ZZ01176.0042“, 



d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen 
„DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž P íjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. 
V takovém p ípadě může P íjemce 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 (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými výdajovými 
pokladními doklady,  

f) doručit Kraji do 15. listopadu kalendá ního roku, v němž byla dotace schválena, 
závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz > kultura 
a památky > granty a dotace > kultura > zásady zastupitelstva kraje a nebo  
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- doklady prokazující realizaci publicity včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování,  
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich 

úhradě – viditelně označených dle Čl. Ř písm. c) této smlouvy, 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř 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. 10 této smlouvy. 
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě, že 

dojde p ede dnem p edložení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
Čl. 9 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (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. Ř písm. a) – písm. f) a písm. i) – 
písm. j)  této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř této 

smlouvy.  

 

 
Čl. 10 

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, 

http://www.kr-vysocina.cz/edotace


soudcích, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

2) P íjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně ode 
dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran do dne konání 
akce: 
a) “Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ VYSOČINA“ umístěný na – pozvánkách, 

plakátech a programech souvisejících s akcí, pokud jsou ve vztahu k akci vydávány. 
Jedná-li se o materiály menšího formátu než 1/3 A4 je možné místo sponzorského 
vzkazu uvést pouze logo Kraje Vysočina. „Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ v grafickém provedení dle manuálu je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita, p ípadně na vyžádání na e-mailové adrese u kontaktní 
osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy, 

b) viditelné a prominentní vyvěšení “Sponzorského vzkazu – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ nebo loga Kraje Vysočina v místech konání akce, které si p íjemce 
může vypůjčit u kontaktní osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy,  

c) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích po ádaných 
u p íležitosti akce, 

d) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje, 
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje, 

e) v p ípadě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce 
(video spot si P íjemce vyzvedne u Kraje), 

f)   prezentace Kraje moderátorem akce, 
g) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce. 
 

Čl. 11 
Udržitelnost akce 

 
U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 
 

2) V p ípadě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 

nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Tereza Prokešová, tel: 564 602  260, e-mail: 
prokesova.t@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. 13 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. 

  
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných 
právních p edpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svě eny druhou stranou, nezp ístupní t etím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 – Žádost o dotaci ze dne 12. února 2015 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Bc. Josef Náhlík RNDr. Marie Kružíková 
 starosta radní 
 





SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(ZZ01176.0043) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 5Ř7 33  Jihlava 
IČO: 70Řř074ř 
zastoupený: MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově ena: RNDr. Marie Kružíková, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
číslo účtu: 4050004řřř/6Ř00  
 
a 
 
Obec Putimov 
se sídlem: Putimov 47, 3ř3 01 Pelh imov 
IČO: 00515965 
zastoupen(a): Josefem Puldou, starostou 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení:  ČNB 
číslo účtu: 94-5414261/0710 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „V. Setkání rodáků a přátel obce Putimov“, blíže specifikované 
v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1 
(dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského ú adu Kraje 
Vysočina, Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh 
smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 



2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy. 

 
3) P íjemce výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy na ve ejně 

p ístupných webových stránkách Kraje Vysočina.   
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 26145 Kč (slovy: dvacet šest tisíc sto 
čty icet pět korun českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (základ pro stanovení výše dotace) jsou náklady tvo ené 
součtem dotace a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které mohou být tvo eny vlastními 
prost edky P íjemce i sdruženými prost edky z jiných zdrojů (s výjimkou finanční 
podpory z Fondu Vysočiny či jiných zdrojů Kraje Vysočina). P íjemce musí být 
schopen prokázat jejich výši.  

 

Celkové náklady akce 74700,- Kč 

Výše dotace v Kč 26145,- Kč 

Výše dotace v %  35 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v % 65 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v Kč 48555,- Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v Čl. 5 
odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů uvedená v tabulce Čl. 
5 odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že 
absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, 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 ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších p edpisů, 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 v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % 
celkových nákladů na akci.  

 
 

Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60 kalendá ních dnů ode dne včasného 



a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle p edchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. íjna kalendá ního roku, v němž je podaná žádost.  

 
2) Do celkových nákladů akce lze zahrnout náklady vzniklé od 1. ledna kalendá ního roku, 

v němž je podaná žádost.  
 
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 P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce, které nelze zahrnout do celkových nákladů akce, jsou:  

a) nákup dlouhodobého majetku i drobného dlouhodobého majetku (s výjimkou 1 ks 
pamětní desky, 1 ks praporu obce a 1 ks znaku obce), 

b) opravy a udržování majetku, 
c) náklady na občerstvení p esahující 10 % celkových nákladů na akci, 
d)  náklady na upomínkové p edměty p esahující 10 % celkových nákladů na akci,  
e)  náklady na ubytování, 
f) úhrada úvěrů a půjček, 
g) penále, pokuty, 
h) náhrady škod a manka, 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady na právní spory. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou ty, které jsou v jednorázovém vztahu k akci.  
 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně 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, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina 
ID ZZ01176.0043“, 



d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen 
„DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž P íjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. 
V takovém p ípadě může P íjemce 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 (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými výdajovými 
pokladními doklady,  

f) doručit Kraji do 15. listopadu kalendá ního roku, v němž byla dotace schválena, 
závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz > kultura 
a památky > granty a dotace > kultura > zásady zastupitelstva kraje a nebo  
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- doklady prokazující realizaci publicity včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování,  
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich 

úhradě – viditelně označených dle Čl. Ř písm. c) této smlouvy, 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř 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. 10 této smlouvy. 
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě, že 

dojde p ede dnem p edložení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
Čl. 9 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (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. Ř písm. a) – písm. f) a písm. i) – 
písm. j)  této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř této 

smlouvy.  

 

 
Čl. 10 

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, 

http://www.kr-vysocina.cz/edotace


soudcích, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

2) P íjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně ode 
dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran do dne konání 
akce: 
a) “Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ VYSOČINA“ umístěný na – pozvánkách, 

plakátech a programech souvisejících s akcí, pokud jsou ve vztahu k akci vydávány. 
Jedná-li se o materiály menšího formátu než 1/3 A4 je možné místo sponzorského 
vzkazu uvést pouze logo Kraje Vysočina. „Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ v grafickém provedení dle manuálu je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita, p ípadně na vyžádání na e-mailové adrese u kontaktní 
osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy, 

b) viditelné a prominentní vyvěšení “Sponzorského vzkazu – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ nebo loga Kraje Vysočina v místech konání akce, které si p íjemce 
může vypůjčit u kontaktní osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy,  

c) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích po ádaných 
u p íležitosti akce, 

d) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje, 
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje, 

e) v p ípadě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce 
(video spot si P íjemce vyzvedne u Kraje), 

f)   prezentace Kraje moderátorem akce, 
g) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce. 
 

Čl. 11 
Udržitelnost akce 

 
U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 
 

2) V p ípadě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 

nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Tereza Prokešová, tel: 564 602  260, e-mail: 
prokesova.t@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. 13 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/


odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. 

  
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných 
právních p edpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svě eny druhou stranou, nezp ístupní t etím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 – Žádost o dotaci ze dne 19. ledna 2015 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Josef Pulda RNDr. Marie Kružíková 
 starosta radní 
 





SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(ZZ01176.0044) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 5Ř7 33  Jihlava 
IČO: 70Řř074ř 
zastoupený: MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově ena: RNDr. Marie Kružíková, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
číslo účtu: 4050004řřř/6Ř00  
 
a 
 
Obec Pyšel 
se sídlem: Pyšel 120, 675 71 Náměšť nad Oslavou 
IČO: 00290254 
zastoupen(a): Mgr. Martinou Brestovskou, starostkou 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení:  Komerční banka, a. s. 
číslo účtu: 8427711/0100 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Přidělení znaku a vlajky obci Pyšel“, blíže specifikované v 
žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1 (dále 
jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského ú adu Kraje 
Vysočina, Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh 
smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 



2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy. 

 
3) P íjemce výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy na ve ejně 

p ístupných webových stránkách Kraje Vysočina.   
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 30000 Kč (slovy: t icet tisíc korun 
českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (základ pro stanovení výše dotace) jsou náklady tvo ené 
součtem dotace a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které mohou být tvo eny vlastními 
prost edky P íjemce i sdruženými prost edky z jiných zdrojů (s výjimkou finanční 
podpory z Fondu Vysočiny či jiných zdrojů Kraje Vysočina). P íjemce musí být 
schopen prokázat jejich výši.  

 

Celkové náklady akce 79050,- Kč 

Výše dotace v Kč 30000,- Kč 

Výše dotace v %  38 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v % 62 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v Kč 49050,- Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v Čl. 5 
odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů uvedená v tabulce Čl. 
5 odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že 
absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, 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 ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších p edpisů, 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 v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % 
celkových nákladů na akci.  

 
 

Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60 kalendá ních dnů ode dne včasného 



a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle p edchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. íjna kalendá ního roku, v němž je podaná žádost.  

 
2) Do celkových nákladů akce lze zahrnout náklady vzniklé od 1. ledna kalendá ního roku, 

v němž je podaná žádost.  
 
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 P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce, které nelze zahrnout do celkových nákladů akce, jsou:  

a) nákup dlouhodobého majetku i drobného dlouhodobého majetku (s výjimkou 1 ks 
pamětní desky, 1 ks praporu obce a 1 ks znaku obce), 

b) opravy a udržování majetku, 
c) náklady na občerstvení p esahující 10 % celkových nákladů na akci, 
d)  náklady na upomínkové p edměty p esahující 10 % celkových nákladů na akci,  
e)  náklady na ubytování, 
f) úhrada úvěrů a půjček, 
g) penále, pokuty, 
h) náhrady škod a manka, 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady na právní spory. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou ty, které jsou v jednorázovém vztahu k akci.  
 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně 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, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina 
ID ZZ01176.0044“, 



d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen 
„DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž P íjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. 
V takovém p ípadě může P íjemce 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 (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými výdajovými 
pokladními doklady,  

f) doručit Kraji do 15. listopadu kalendá ního roku, v němž byla dotace schválena, 
závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz > kultura 
a památky > granty a dotace > kultura > zásady zastupitelstva kraje a nebo  
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- doklady prokazující realizaci publicity včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování,  
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich 

úhradě – viditelně označených dle Čl. Ř písm. c) této smlouvy, 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř 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. 10 této smlouvy. 
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě, že 

dojde p ede dnem p edložení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
Čl. 9 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (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. Ř písm. a) – písm. f) a písm. i) – 
písm. j)  této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř této 

smlouvy.  

 

 
Čl. 10 

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, 

http://www.kr-vysocina.cz/edotace


soudcích, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

2) P íjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně ode 
dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran do dne konání 
akce: 
a) “Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ VYSOČINA“ umístěný na – pozvánkách, 

plakátech a programech souvisejících s akcí, pokud jsou ve vztahu k akci vydávány. 
Jedná-li se o materiály menšího formátu než 1/3 A4 je možné místo sponzorského 
vzkazu uvést pouze logo Kraje Vysočina. „Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ v grafickém provedení dle manuálu je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita, p ípadně na vyžádání na e-mailové adrese u kontaktní 
osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy, 

b) viditelné a prominentní vyvěšení “Sponzorského vzkazu – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ nebo loga Kraje Vysočina v místech konání akce, které si p íjemce 
může vypůjčit u kontaktní osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy,  

c) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích po ádaných 
u p íležitosti akce, 

d) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje, 
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje, 

e) v p ípadě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce 
(video spot si P íjemce vyzvedne u Kraje), 

f)   prezentace Kraje moderátorem akce, 
g) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce. 
 

Čl. 11 
Udržitelnost akce 

 
U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 
 

2) V p ípadě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 

nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Tereza Prokešová, tel: 564 602  260, e-mail: 
prokesova.t@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. 13 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/


odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. 

  
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných 
právních p edpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svě eny druhou stranou, nezp ístupní t etím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 – Žádost o dotaci ze dne 10. února 2015 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Mgr. Martina Brestovská RNDr. Marie Kružíková 
 starosta radní 
 





SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(ZZ01176.0045) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 5Ř7 33  Jihlava 
IČO: 70Řř074ř 
zastoupený: MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově ena: RNDr. Marie Kružíková, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
číslo účtu: 4050004řřř/6Ř00  
 
a 
 
Obec Radostín nad Oslavou 
se sídlem: Radostín nad oslavou 223, 5ř4 44 Radostín nad Oslavou 
IČO: 00295248 
zastoupen(a): Josefem Fabíkem, starostou 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení:  ČSOB, a. s. 
číslo účtu: 159437319/0300 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Oslava 650 let obce“, blíže specifikované v žádosti 
o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1 (dále jen 
„akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského ú adu Kraje 
Vysočina, Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh 
smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 



2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy. 

 
3) P íjemce výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy na ve ejně 

p ístupných webových stránkách Kraje Vysočina.   
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 43497 Kč (slovy: čty icet t i tisíc čty ista 
devadesát sedm korun českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (základ pro stanovení výše dotace) jsou náklady tvo ené 
součtem dotace a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které mohou být tvo eny vlastními 
prost edky P íjemce i sdruženými prost edky z jiných zdrojů (s výjimkou finanční 
podpory z Fondu Vysočiny či jiných zdrojů Kraje Vysočina). P íjemce musí být 
schopen prokázat jejich výši.  

 

Celkové náklady akce 137778,- Kč 

Výše dotace v Kč 43497,- Kč 

Výše dotace v %  31,57 % z celkových nákladů na 
akci 

Podíl P íjemce v % 68,43 % z celkových nákladů na 
akci 

Podíl P íjemce v Kč 94281,- Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v Čl. 5 
odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů uvedená v tabulce Čl. 
5 odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že 
absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, 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 ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších p edpisů, 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 v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % 
celkových nákladů na akci.  

 
 

Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 



Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60 kalendá ních dnů ode dne včasného 
a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle p edchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. íjna kalendá ního roku, v němž je podaná žádost.  

 
2) Do celkových nákladů akce lze zahrnout náklady vzniklé od 1. ledna kalendá ního roku, 

v němž je podaná žádost.  
 
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 P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce, které nelze zahrnout do celkových nákladů akce, jsou:  

a) nákup dlouhodobého majetku i drobného dlouhodobého majetku (s výjimkou 1 ks 
pamětní desky, 1 ks praporu obce a 1 ks znaku obce), 

b) opravy a udržování majetku, 
c) náklady na občerstvení p esahující 10 % celkových nákladů na akci, 
d)  náklady na upomínkové p edměty p esahující 10 % celkových nákladů na akci,  
e)  náklady na ubytování, 
f) úhrada úvěrů a půjček, 
g) penále, pokuty, 
h) náhrady škod a manka, 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady na právní spory. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou ty, které jsou v jednorázovém vztahu k akci.  
 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně 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, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 



doklady apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina 
ID ZZ01176.0045“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen 
„DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž P íjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. 
V takovém p ípadě může P íjemce 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 (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými výdajovými 
pokladními doklady,  

f) doručit Kraji do 15. listopadu kalendá ního roku, v němž byla dotace schválena, 
závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz > kultura 
a památky > granty a dotace > kultura > zásady zastupitelstva kraje a nebo  
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- doklady prokazující realizaci publicity včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování,  
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich 

úhradě – viditelně označených dle Čl. Ř písm. c) této smlouvy, 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř 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. 10 této smlouvy. 
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě, že 

dojde p ede dnem p edložení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
Čl. 9 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (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. Ř písm. a) – písm. f) a písm. i) – 
písm. j)  této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř této 

smlouvy.  

 

 
Čl. 10 

Publicita 
 

http://www.kr-vysocina.cz/edotace


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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

2) P íjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně ode 
dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran do dne konání 
akce: 
a) “Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ VYSOČINA“ umístěný na – pozvánkách, 

plakátech a programech souvisejících s akcí, pokud jsou ve vztahu k akci vydávány. 
Jedná-li se o materiály menšího formátu než 1/3 A4 je možné místo sponzorského 
vzkazu uvést pouze logo Kraje Vysočina. „Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ v grafickém provedení dle manuálu je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita, p ípadně na vyžádání na e-mailové adrese u kontaktní 
osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy, 

b) viditelné a prominentní vyvěšení “Sponzorského vzkazu – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ nebo loga Kraje Vysočina v místech konání akce, které si p íjemce 
může vypůjčit u kontaktní osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy,  

c) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích po ádaných 
u p íležitosti akce, 

d) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje, 
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje, 

e) v p ípadě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce 
(video spot si P íjemce vyzvedne u Kraje), 

f)   prezentace Kraje moderátorem akce, 
g) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce. 
 

Čl. 11 
Udržitelnost akce 

 
U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 
 

2) V p ípadě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 

nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Tereza Prokešová, tel: 564 602  260, e-mail: 
prokesova.t@kr-vysocina.cz. 

 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.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. 13 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. 

  
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných 
právních p edpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svě eny druhou stranou, nezp ístupní t etím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 – Žádost o dotaci ze dne 6. února 2015 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Josef Fabík RNDr. Marie Kružíková 
 starosta radní 
 





SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(ZZ01176.0046) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 5Ř7 33  Jihlava 
IČO: 70Řř074ř 
zastoupený: MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově ena: RNDr. Marie Kružíková, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
číslo účtu: 4050004řřř/6Ř00  
 
a 
 
Obec Rohozná 
se sídlem: Rohozná 113, 5ŘŘ 44 Rohozná u Jihlavy 
IČO: 00286516 
zastoupen(a): Štěpánkou Šteflovou, starostkou 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení:  Komerční banka, a. s. 
číslo účtu: 4625681/0100 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „1. setkání rodáků obce Rohozná“, blíže specifikované v 
žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1 (dále 
jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského ú adu Kraje 
Vysočina, Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh 
smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 



2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy. 

 
3) P íjemce výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy na ve ejně 

p ístupných webových stránkách Kraje Vysočina.   
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 27000 Kč (slovy: dvacet sedm tisíc korun 
českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (základ pro stanovení výše dotace) jsou náklady tvo ené 
součtem dotace a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které mohou být tvo eny vlastními 
prost edky P íjemce i sdruženými prost edky z jiných zdrojů (s výjimkou finanční 
podpory z Fondu Vysočiny či jiných zdrojů Kraje Vysočina). P íjemce musí být 
schopen prokázat jejich výši.  

 

Celkové náklady akce 80250,- Kč 

Výše dotace v Kč 27000,- Kč 

Výše dotace v %  33,64 % z celkových nákladů na 
akci 

Podíl P íjemce v % 66,36 % z celkových nákladů na 
akci 

Podíl P íjemce v Kč 53250,- Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v Čl. 5 
odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů uvedená v tabulce Čl. 
5 odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že 
absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, 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 ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších p edpisů, 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 v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % 
celkových nákladů na akci.  

 
 

Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 



Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60 kalendá ních dnů ode dne včasného 
a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle p edchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. íjna kalendá ního roku, v němž je podaná žádost.  

 
2) Do celkových nákladů akce lze zahrnout náklady vzniklé od 1. ledna kalendá ního roku, 

v němž je podaná žádost.  
 
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 P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce, které nelze zahrnout do celkových nákladů akce, jsou:  

a) nákup dlouhodobého majetku i drobného dlouhodobého majetku (s výjimkou 1 ks 
pamětní desky, 1 ks praporu obce a 1 ks znaku obce), 

b) opravy a udržování majetku, 
c) náklady na občerstvení p esahující 10 % celkových nákladů na akci, 
d)  náklady na upomínkové p edměty p esahující 10 % celkových nákladů na akci,  
e)  náklady na ubytování, 
f) úhrada úvěrů a půjček, 
g) penále, pokuty, 
h) náhrady škod a manka, 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady na právní spory. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou ty, které jsou v jednorázovém vztahu k akci.  
 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně 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, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 



doklady apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina 
ID ZZ01176.0046“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen 
„DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž P íjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. 
V takovém p ípadě může P íjemce 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 (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými výdajovými 
pokladními doklady,  

f) doručit Kraji do 15. listopadu kalendá ního roku, v němž byla dotace schválena, 
závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz > kultura 
a památky > granty a dotace > kultura > zásady zastupitelstva kraje a nebo  
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- doklady prokazující realizaci publicity včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování,  
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich 

úhradě – viditelně označených dle Čl. Ř písm. c) této smlouvy, 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř 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. 10 této smlouvy. 
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě, že 

dojde p ede dnem p edložení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
Čl. 9 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (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. Ř písm. a) – písm. f) a písm. i) – 
písm. j)  této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř této 

smlouvy.  

 

 
Čl. 10 

Publicita 
 

http://www.kr-vysocina.cz/edotace


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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

2) P íjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně ode 
dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran do dne konání 
akce: 
a) “Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ VYSOČINA“ umístěný na – pozvánkách, 

plakátech a programech souvisejících s akcí, pokud jsou ve vztahu k akci vydávány. 
Jedná-li se o materiály menšího formátu než 1/3 A4 je možné místo sponzorského 
vzkazu uvést pouze logo Kraje Vysočina. „Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ v grafickém provedení dle manuálu je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita, p ípadně na vyžádání na e-mailové adrese u kontaktní 
osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy, 

b) viditelné a prominentní vyvěšení “Sponzorského vzkazu – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ nebo loga Kraje Vysočina v místech konání akce, které si p íjemce 
může vypůjčit u kontaktní osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy,  

c) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích po ádaných 
u p íležitosti akce, 

d) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje, 
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje, 

e) v p ípadě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce 
(video spot si P íjemce vyzvedne u Kraje), 

f)   prezentace Kraje moderátorem akce, 
g) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce. 
 

Čl. 11 
Udržitelnost akce 

 
U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 
 

2) V p ípadě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 

nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Tereza Prokešová, tel: 564 602  260, e-mail: 
prokesova.t@kr-vysocina.cz. 

 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.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. 13 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. 

  
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných 
právních p edpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svě eny druhou stranou, nezp ístupní t etím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 – Žádost o dotaci ze dne 10. února 2015 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Štěpánka Šteflová RNDr. Marie Kružíková 
 starostka radní 
 





SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(ZZ01176.0047) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 5Ř7 33  Jihlava 
IČO: 70Řř074ř 
zastoupený: MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově ena: RNDr. Marie Kružíková, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
číslo účtu: 4050004řřř/6Ř00  
 
a 
 
Obec Ruda 
se sídlem: Ruda 32, 5ř4 01 Velké Mezi íčí 
IČO: 00842567 
zastoupen(a): Ing. Karlem Dvo ákem, starostou 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení:  Česká spo itelna, a. s. 
číslo účtu: 2179594329/0800 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Výročí 120 let založení místního Sboru dobrovolných hasičů 
v Rudě“, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této 
smlouvy jako P íloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského ú adu Kraje 
Vysočina, Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh 
smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 



2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy. 

 
3) P íjemce výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy na ve ejně 

p ístupných webových stránkách Kraje Vysočina.   
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 21070 Kč (slovy: dvacet jedna tisíc 
sedmdesát korun českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (základ pro stanovení výše dotace) jsou náklady tvo ené 
součtem dotace a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které mohou být tvo eny vlastními 
prost edky P íjemce i sdruženými prost edky z jiných zdrojů (s výjimkou finanční 
podpory z Fondu Vysočiny či jiných zdrojů Kraje Vysočina). P íjemce musí být 
schopen prokázat jejich výši.  

 

Celkové náklady akce 60200,- Kč 

Výše dotace v Kč 21070,- Kč 

Výše dotace v %  35 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v % 65 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v Kč 39130,- Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v Čl. 5 
odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů uvedená v tabulce Čl. 
5 odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že 
absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, 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 ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších p edpisů, 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 v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % 
celkových nákladů na akci.  

 
 
 
 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 



 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60 kalendá ních dnů ode dne včasného 
a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle p edchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. íjna kalendá ního roku, v němž je podaná žádost.  

 
2) Do celkových nákladů akce lze zahrnout náklady vzniklé od 1. ledna kalendá ního roku, 

v němž je podaná žádost.  
 
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 P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce, které nelze zahrnout do celkových nákladů akce, jsou:  

a) nákup dlouhodobého majetku i drobného dlouhodobého majetku (s výjimkou 1 ks 
pamětní desky, 1 ks praporu obce a 1 ks znaku obce), 

b) opravy a udržování majetku, 
c) náklady na občerstvení p esahující 10 % celkových nákladů na akci, 
d)  náklady na upomínkové p edměty p esahující 10 % celkových nákladů na akci,  
e)  náklady na ubytování, 
f) úhrada úvěrů a půjček, 
g) penále, pokuty, 
h) náhrady škod a manka, 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady na právní spory. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou ty, které jsou v jednorázovém vztahu k akci.  
 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně 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, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 



doklady apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina 
ID ZZ01176.0047“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen 
„DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž P íjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. 
V takovém p ípadě může P íjemce 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 (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými výdajovými 
pokladními doklady,  

f) doručit Kraji do 15. listopadu kalendá ního roku, v němž byla dotace schválena, 
závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz > kultura 
a památky > granty a dotace > kultura > zásady zastupitelstva kraje a nebo  
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- doklady prokazující realizaci publicity včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování,  
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich 

úhradě – viditelně označených dle Čl. Ř písm. c) této smlouvy, 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř 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. 10 této smlouvy. 
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě, že 

dojde p ede dnem p edložení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
Čl. 9 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (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. Ř písm. a) – písm. f) a písm. i) – 
písm. j)  této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř této 

smlouvy.  

 

 
Čl. 10 

Publicita 
 

http://www.kr-vysocina.cz/edotace


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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

2) P íjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně ode 
dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran do dne konání 
akce: 
a) “Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ VYSOČINA“ umístěný na – pozvánkách, 

plakátech a programech souvisejících s akcí, pokud jsou ve vztahu k akci vydávány. 
Jedná-li se o materiály menšího formátu než 1/3 A4 je možné místo sponzorského 
vzkazu uvést pouze logo Kraje Vysočina. „Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ v grafickém provedení dle manuálu je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita, p ípadně na vyžádání na e-mailové adrese u kontaktní 
osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy, 

b) viditelné a prominentní vyvěšení “Sponzorského vzkazu – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ nebo loga Kraje Vysočina v místech konání akce, které si p íjemce 
může vypůjčit u kontaktní osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy,  

c) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích po ádaných 
u p íležitosti akce, 

d) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje, 
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje, 

e) v p ípadě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce 
(video spot si P íjemce vyzvedne u Kraje), 

f)   prezentace Kraje moderátorem akce, 
g) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce. 
 

Čl. 11 
Udržitelnost akce 

 
U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 
 

2) V p ípadě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 

nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Tereza Prokešová, tel: 564 602  260, e-mail: 
prokesova.t@kr-vysocina.cz. 

 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.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. 13 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. 

  
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných 
právních p edpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svě eny druhou stranou, nezp ístupní t etím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 – Žádost o dotaci ze dne 10. února 2015 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Ing. Karel Dvořák RNDr. Marie Kružíková 
 starosta radní 
 







SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(ZZ01176.0048) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 5Ř7 33  Jihlava 
IČO: 70Řř074ř 
zastoupený: MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově ena: RNDr. Marie Kružíková, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
číslo účtu: 4050004řřř/6Ř00  
 
a 
 
Obec Salačova Lhota 
se sídlem: Salačova Lhota 32, 3ř5 01 Pacov 
IČO: 00249017 
zastoupen(a): Martinem Malinou, starostou 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení:  Komerční banka, a. s. 
číslo účtu: 10520261/0100 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Setkání rodáků a přátel obce při příležitosti oslavy 90 let 
založení SDH“, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou 
součást této smlouvy jako P íloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského ú adu Kraje 
Vysočina, Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh 
smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 



2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy. 

 
3) P íjemce výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy na ve ejně 

p ístupných webových stránkách Kraje Vysočina.   
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 12900 Kč (slovy: dvanáct tisíc devět set 
korun českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (základ pro stanovení výše dotace) jsou náklady tvo ené 
součtem dotace a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které mohou být tvo eny vlastními 
prost edky P íjemce i sdruženými prost edky z jiných zdrojů (s výjimkou finanční 
podpory z Fondu Vysočiny či jiných zdrojů Kraje Vysočina). P íjemce musí být 
schopen prokázat jejich výši.  

 

Celkové náklady akce 43300,- Kč 

Výše dotace v Kč 12900,- Kč 

Výše dotace v %  29,79 % z celkových nákladů na 
akci 

Podíl P íjemce v % 70,21 % z celkových nákladů na 
akci 

Podíl P íjemce v Kč 30400,- Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v Čl. 5 
odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů uvedená v tabulce Čl. 
5 odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že 
absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, 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 ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších p edpisů, 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 v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % 
celkových nákladů na akci.  

 
 
 
 
 



Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60 kalendá ních dnů ode dne včasného 
a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle p edchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. íjna kalendá ního roku, v němž je podaná žádost.  

 
2) Do celkových nákladů akce lze zahrnout náklady vzniklé od 1. ledna kalendá ního roku, 

v němž je podaná žádost.  
 
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 P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce, které nelze zahrnout do celkových nákladů akce, jsou:  

a) nákup dlouhodobého majetku i drobného dlouhodobého majetku (s výjimkou 1 ks 
pamětní desky, 1 ks praporu obce a 1 ks znaku obce), 

b) opravy a udržování majetku, 
c) náklady na občerstvení p esahující 10 % celkových nákladů na akci, 
d)  náklady na upomínkové p edměty p esahující 10 % celkových nákladů na akci,  
e)  náklady na ubytování, 
f) úhrada úvěrů a půjček, 
g) penále, pokuty, 
h) náhrady škod a manka, 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady na právní spory. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou ty, které jsou v jednorázovém vztahu k akci.  
 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně 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, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 



nákladů na akci. P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina 
ID ZZ01176.0048“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen 
„DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž P íjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. 
V takovém p ípadě může P íjemce 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 (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými výdajovými 
pokladními doklady,  

f) doručit Kraji do 15. listopadu kalendá ního roku, v němž byla dotace schválena, 
závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz > kultura 
a památky > granty a dotace > kultura > zásady zastupitelstva kraje a nebo  
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- doklady prokazující realizaci publicity včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování,  
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich 

úhradě – viditelně označených dle Čl. Ř písm. c) této smlouvy, 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř 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. 10 této smlouvy. 
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě, že 

dojde p ede dnem p edložení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
Čl. 9 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (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. Ř písm. a) – písm. f) a písm. i) – 
písm. j)  této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř této 

smlouvy.  

 

 
 

http://www.kr-vysocina.cz/edotace


Čl. 10 
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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

2) P íjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně ode 
dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran do dne konání 
akce: 
a) “Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ VYSOČINA“ umístěný na – pozvánkách, 

plakátech a programech souvisejících s akcí, pokud jsou ve vztahu k akci vydávány. 
Jedná-li se o materiály menšího formátu než 1/3 A4 je možné místo sponzorského 
vzkazu uvést pouze logo Kraje Vysočina. „Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ v grafickém provedení dle manuálu je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita, p ípadně na vyžádání na e-mailové adrese u kontaktní 
osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy, 

b) viditelné a prominentní vyvěšení “Sponzorského vzkazu – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ nebo loga Kraje Vysočina v místech konání akce, které si p íjemce 
může vypůjčit u kontaktní osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy,  

c) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích po ádaných 
u p íležitosti akce, 

d) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje, 
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje, 

e) v p ípadě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce 
(video spot si P íjemce vyzvedne u Kraje), 

f)   prezentace Kraje moderátorem akce, 
g) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce. 
 

Čl. 11 
Udržitelnost akce 

 
U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 
 

2) V p ípadě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/


2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Tereza Prokešová, tel: 564 602  260, e-mail: 
prokesova.t@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. 13 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. 

  
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných 
právních p edpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svě eny druhou stranou, nezp ístupní t etím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 – Žádost o dotaci ze dne 12. února 2015 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Martin Malina RNDr. Marie Kružíková 
 starosta radní 
 





SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(ZZ01176.0050) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 5Ř7 33  Jihlava 
IČO: 70Řř074ř 
zastoupený: MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově ena: RNDr. Marie Kružíková, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
číslo účtu: 4050004řřř/6Ř00  
 
a 
 
Obec Švábov 
se sídlem: Švábov 37, 5ŘŘ 51 Batelov 
IČO: 47367105 
zastoupen(a): Evženem Hávou, starostou 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení:  Česká spo itelna, a. s. 
číslo účtu: 1466103399/0800 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „120 let založení SDH Švábov“, blíže specifikované v žádosti 
o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1 (dále jen 
„akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského ú adu Kraje 
Vysočina, Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh 
smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 



2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy. 

 
3) P íjemce výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy na ve ejně 

p ístupných webových stránkách Kraje Vysočina.   
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 7200 Kč (slovy: sedm tisíc dvěstě korun 
českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (základ pro stanovení výše dotace) jsou náklady tvo ené 
součtem dotace a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které mohou být tvo eny vlastními 
prost edky P íjemce i sdruženými prost edky z jiných zdrojů (s výjimkou finanční 
podpory z Fondu Vysočiny či jiných zdrojů Kraje Vysočina). P íjemce musí být 
schopen prokázat jejich výši.  

 

Celkové náklady akce 36700,- Kč 

Výše dotace v Kč 7200,- Kč 

Výše dotace v %  19,62 % z celkových nákladů na 
akci 

Podíl P íjemce v % 80,38 % z celkových nákladů na 
akci 

Podíl P íjemce v Kč 29500,- Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v Čl. 5 
odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů uvedená v tabulce Čl. 
5 odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že 
absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, 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 ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších p edpisů, 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 v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % 
celkových nákladů na akci.  

 
 
 
 
 



Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60 kalendá ních dnů ode dne včasného 
a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle p edchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. íjna kalendá ního roku, v němž je podaná žádost.  

 
2) Do celkových nákladů akce lze zahrnout náklady vzniklé od 1. ledna kalendá ního roku, 

v němž je podaná žádost.  
 
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 P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce, které nelze zahrnout do celkových nákladů akce, jsou:  

a) nákup dlouhodobého majetku i drobného dlouhodobého majetku (s výjimkou 1 ks 
pamětní desky, 1 ks praporu obce a 1 ks znaku obce), 

b) opravy a udržování majetku, 
c) náklady na občerstvení p esahující 10 % celkových nákladů na akci, 
d)  náklady na upomínkové p edměty p esahující 10 % celkových nákladů na akci,  
e)  náklady na ubytování, 
f) úhrada úvěrů a půjček, 
g) penále, pokuty, 
h) náhrady škod a manka, 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady na právní spory. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou ty, které jsou v jednorázovém vztahu k akci.  
 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně 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, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 



nákladů na akci. P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina 
ID ZZ01176.0050“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen 
„DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž P íjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. 
V takovém p ípadě může P íjemce 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 (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými výdajovými 
pokladními doklady,  

f) doručit Kraji do 15. listopadu kalendá ního roku, v němž byla dotace schválena, 
závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz > kultura 
a památky > granty a dotace > kultura > zásady zastupitelstva kraje a nebo  
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- doklady prokazující realizaci publicity včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování,  
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich 

úhradě – viditelně označených dle Čl. Ř písm. c) této smlouvy, 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř 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. 10 této smlouvy. 
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě, že 

dojde p ede dnem p edložení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
Čl. 9 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (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. Ř písm. a) – písm. f) a písm. i) – 
písm. j)  této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř této 

smlouvy.  

 

 
 

http://www.kr-vysocina.cz/edotace


Čl. 10 
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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

2) P íjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně ode 
dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran do dne konání 
akce: 
a) “Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ VYSOČINA“ umístěný na – pozvánkách, 

plakátech a programech souvisejících s akcí, pokud jsou ve vztahu k akci vydávány. 
Jedná-li se o materiály menšího formátu než 1/3 A4 je možné místo sponzorského 
vzkazu uvést pouze logo Kraje Vysočina. „Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ v grafickém provedení dle manuálu je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita, p ípadně na vyžádání na e-mailové adrese u kontaktní 
osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy, 

b) viditelné a prominentní vyvěšení “Sponzorského vzkazu – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ nebo loga Kraje Vysočina v místech konání akce, které si p íjemce 
může vypůjčit u kontaktní osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy,  

c) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích po ádaných 
u p íležitosti akce, 

d) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje, 
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje, 

e) v p ípadě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce 
(video spot si P íjemce vyzvedne u Kraje), 

f)   prezentace Kraje moderátorem akce, 
g) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce. 
 

Čl. 11 
Udržitelnost akce 

 
U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 
 

2) V p ípadě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/


2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Tereza Prokešová, tel: 564 602  260, e-mail: 
prokesova.t@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. 13 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. 

  
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných 
právních p edpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svě eny druhou stranou, nezp ístupní t etím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 – Žádost o dotaci ze dne 2. února 2015 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Evžen Háva RNDr. Marie Kružíková 
 starosta radní 
 







SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(ZZ01176.0052) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 5Ř7 33  Jihlava 
IČO: 70Řř074ř 
zastoupený: MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově ena: RNDr. Marie Kružíková, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
číslo účtu: 4050004řřř/6Ř00  
 
a 
 
Obec Ústí 
se sídlem: Ústí ŘŘ, 5ŘŘ 42 Větrný Jeníkov 
IČO: 286796 
zastoupen(a): Josefem Paťhou, starostou 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení:  Komerční banka, a. s. 
číslo účtu: 8327681/0100 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Setkání rodáků 2015“, blíže specifikované v žádosti 
o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1 (dále jen 
„akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského ú adu Kraje 
Vysočina, Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh 
smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 



2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy. 

 
3) P íjemce výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy na ve ejně 

p ístupných webových stránkách Kraje Vysočina.   
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 21695 Kč (slovy: dvacet jedna tisíc šest 
set devadesát pět korun českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (základ pro stanovení výše dotace) jsou náklady tvo ené 
součtem dotace a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které mohou být tvo eny vlastními 
prost edky P íjemce i sdruženými prost edky z jiných zdrojů (s výjimkou finanční 
podpory z Fondu Vysočiny či jiných zdrojů Kraje Vysočina). P íjemce musí být 
schopen prokázat jejich výši.  

 

Celkové náklady akce 67800,- Kč 

Výše dotace v Kč 21695,- Kč 

Výše dotace v %  32 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v % 68 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v Kč 46105,- Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v Čl. 5 
odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů uvedená v tabulce Čl. 
5 odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že 
absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, 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 ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších p edpisů, 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 v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % 
celkových nákladů na akci.  

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60 kalendá ních dnů ode dne včasného 
a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, 



že závěrečná zpráva nebude doručena dle p edchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. íjna kalendá ního roku, v němž je podaná žádost.  

 
2) Do celkových nákladů akce lze zahrnout náklady vzniklé od 1. ledna kalendá ního roku, 

v němž je podaná žádost.  
 
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 P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce, které nelze zahrnout do celkových nákladů akce, jsou:  

a) nákup dlouhodobého majetku i drobného dlouhodobého majetku (s výjimkou 1 ks 
pamětní desky, 1 ks praporu obce a 1 ks znaku obce), 

b) opravy a udržování majetku, 
c) náklady na občerstvení p esahující 10 % celkových nákladů na akci, 
d)  náklady na upomínkové p edměty p esahující 10 % celkových nákladů na akci,  
e)  náklady na ubytování, 
f) úhrada úvěrů a půjček, 
g) penále, pokuty, 
h) náhrady škod a manka, 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady na právní spory. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou ty, které jsou v jednorázovém vztahu k akci.  
 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně 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, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina 
ID ZZ01176.0052“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen 



„DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž P íjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. 
V takovém p ípadě může P íjemce 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 (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými výdajovými 
pokladními doklady,  

f) doručit Kraji do 15. listopadu kalendá ního roku, v němž byla dotace schválena, 
závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz > kultura 
a památky > granty a dotace > kultura > zásady zastupitelstva kraje a nebo  
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- doklady prokazující realizaci publicity včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování,  
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich 

úhradě – viditelně označených dle Čl. Ř písm. c) této smlouvy, 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř 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. 10 této smlouvy. 
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě, že 

dojde p ede dnem p edložení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
Čl. 9 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (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. Ř písm. a) – písm. f) a písm. i) – 
písm. j)  této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř této 

smlouvy.  
 

Čl. 10 
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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

http://www.kr-vysocina.cz/edotace


2) P íjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně ode 
dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran do dne konání 
akce: 
a) “Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ VYSOČINA“ umístěný na – pozvánkách, 

plakátech a programech souvisejících s akcí, pokud jsou ve vztahu k akci vydávány. 
Jedná-li se o materiály menšího formátu než 1/3 A4 je možné místo sponzorského 
vzkazu uvést pouze logo Kraje Vysočina. „Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ v grafickém provedení dle manuálu je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita, p ípadně na vyžádání na e-mailové adrese u kontaktní 
osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy, 

b) viditelné a prominentní vyvěšení “Sponzorského vzkazu – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ nebo loga Kraje Vysočina v místech konání akce, které si p íjemce 
může vypůjčit u kontaktní osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy,  

c) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích po ádaných 
u p íležitosti akce, 

d) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje, 
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje, 

e) v p ípadě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce 
(video spot si P íjemce vyzvedne u Kraje), 

f)   prezentace Kraje moderátorem akce, 
g) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce. 
 

Čl. 11 
Udržitelnost akce 

 
U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 
 

2) V p ípadě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 

nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Tereza Prokešová, tel: 564 602  260, e-mail: 
prokesova.t@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. 13 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. 

  

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/


4) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

 
5) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných 
právních p edpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svě eny druhou stranou, nezp ístupní t etím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 – Žádost o dotaci ze dne 12. února 2015 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Josef Paťha RNDr. Marie Kružíková 
 starosta radní 
 





SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(ZZ01176.0053) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 5Ř7 33  Jihlava 
IČO: 70Řř074ř 
zastoupený: MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově ena: RNDr. Marie Kružíková, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
číslo účtu: 4050004řřř/6Ř00  
 
a 
 
Obec Víska 
se sídlem: Víska 50, 5Ř3 01 Chotěbo  
IČO: 00179671 
zastoupen(a): Ond ejem Čapkem, starostou 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení:  Česká spo itelna, a. s. 
číslo účtu: 2818173329/0800 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Oslavy výročí založení obce 500 let“, blíže specifikované v 
žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1 (dále 
jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského ú adu Kraje 
Vysočina, Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh 
smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 



2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy. 

 
3) P íjemce výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy na ve ejně 

p ístupných webových stránkách Kraje Vysočina.   
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 7328 Kč (slovy: sedm tisíc t ista dvacet 
osm korun českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (základ pro stanovení výše dotace) jsou náklady tvo ené 
součtem dotace a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které mohou být tvo eny vlastními 
prost edky P íjemce i sdruženými prost edky z jiných zdrojů (s výjimkou finanční 
podpory z Fondu Vysočiny či jiných zdrojů Kraje Vysočina). P íjemce musí být 
schopen prokázat jejich výši.  

 

Celkové náklady akce 37500,- Kč 

Výše dotace v Kč 7328,- Kč 

Výše dotace v %  19,54 % z celkových nákladů na 
akci 

Podíl P íjemce v % 80,46 % z celkových nákladů na 
akci 

Podíl P íjemce v Kč 30172,- Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v Čl. 5 
odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů uvedená v tabulce Čl. 
5 odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že 
absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, 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 ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších p edpisů, 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 v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % 
celkových nákladů na akci.  

 
 
 
 

 



Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60 kalendá ních dnů ode dne včasného 
a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle p edchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. íjna kalendá ního roku, v němž je podaná žádost.  

 
2) Do celkových nákladů akce lze zahrnout náklady vzniklé od 1. ledna kalendá ního roku, 

v němž je podaná žádost.  
 
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 P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce, které nelze zahrnout do celkových nákladů akce, jsou:  

a) nákup dlouhodobého majetku i drobného dlouhodobého majetku (s výjimkou 1 ks 
pamětní desky, 1 ks praporu obce a 1 ks znaku obce), 

b) opravy a udržování majetku, 
c) náklady na občerstvení p esahující 10 % celkových nákladů na akci, 
d)  náklady na upomínkové p edměty p esahující 10 % celkových nákladů na akci,  
e)  náklady na ubytování, 
f) úhrada úvěrů a půjček, 
g) penále, pokuty, 
h) náhrady škod a manka, 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady na právní spory. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou ty, které jsou v jednorázovém vztahu k akci.  
 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně 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, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 



nákladů na akci. P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina 
ID ZZ01176.0053“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen 
„DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž P íjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. 
V takovém p ípadě může P íjemce 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 (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými výdajovými 
pokladními doklady,  

f) doručit Kraji do 15. listopadu kalendá ního roku, v němž byla dotace schválena, 
závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz > kultura 
a památky > granty a dotace > kultura > zásady zastupitelstva kraje a nebo  
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- doklady prokazující realizaci publicity včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování,  
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich 

úhradě – viditelně označených dle Čl. Ř písm. c) této smlouvy, 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř 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. 10 této smlouvy. 
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě, že 

dojde p ede dnem p edložení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
Čl. 9 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (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. Ř písm. a) – písm. f) a písm. i) – 
písm. j)  této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř této 

smlouvy.  

 

 
Čl. 10 

http://www.kr-vysocina.cz/edotace


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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

2) P íjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně ode 
dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran do dne konání 
akce: 
a) “Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ VYSOČINA“ umístěný na – pozvánkách, 

plakátech a programech souvisejících s akcí, pokud jsou ve vztahu k akci vydávány. 
Jedná-li se o materiály menšího formátu než 1/3 A4 je možné místo sponzorského 
vzkazu uvést pouze logo Kraje Vysočina. „Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ v grafickém provedení dle manuálu je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita, p ípadně na vyžádání na e-mailové adrese u kontaktní 
osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy, 

b) viditelné a prominentní vyvěšení “Sponzorského vzkazu – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ nebo loga Kraje Vysočina v místech konání akce, které si p íjemce 
může vypůjčit u kontaktní osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy,  

c) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích po ádaných 
u p íležitosti akce, 

d) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje, 
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje, 

e) v p ípadě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce 
(video spot si P íjemce vyzvedne u Kraje), 

f)   prezentace Kraje moderátorem akce, 
g) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce. 
 

Čl. 11 
Udržitelnost akce 

 
U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 
 

2) V p ípadě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
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2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Tereza Prokešová, tel: 564 602  260, e-mail: 
prokesova.t@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. 13 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. 

  
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných 
právních p edpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svě eny druhou stranou, nezp ístupní t etím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 – Žádost o dotaci ze dne 12. února 2015 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Ondřej Čapek RNDr. Marie Kružíková 
 starosta radní 
 







SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(ZZ01176.0054) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 5Ř7 33  Jihlava 
IČO: 70Řř074ř 
zastoupený: MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově ena: RNDr. Marie Kružíková, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
číslo účtu: 4050004řřř/6Ř00  
 
a 
 
Město Žďár nad Sázavou 
se sídlem: Žižkova 227/1, 5ř1 31 Žďár nad Sázavou 
IČO: 00295841 
zastoupen(a): Mgr. Zdeňkem Navrátilem, starostou 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení:  Komerční banka, a. s. 
číslo účtu: 9005-0000424751/0100 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Den Žďáru aneb Žďáráci pro Žďáráky“, blíže specifikované v 
žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1 (dále 
jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského ú adu Kraje 
Vysočina, Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh 
smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 



2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy. 

 
3) P íjemce výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy na ve ejně 

p ístupných webových stránkách Kraje Vysočina.   
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 40000 Kč (slovy: čty icet tisíc korun 
českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (základ pro stanovení výše dotace) jsou náklady tvo ené 
součtem dotace a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které mohou být tvo eny vlastními 
prost edky P íjemce i sdruženými prost edky z jiných zdrojů (s výjimkou finanční 
podpory z Fondu Vysočiny či jiných zdrojů Kraje Vysočina). P íjemce musí být 
schopen prokázat jejich výši.  

 

Celkové náklady akce 250000,- Kč 

Výše dotace v Kč 40000,- Kč 

Výše dotace v %  16 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v % 84 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v Kč 210000,- Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v Čl. 5 
odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů uvedená v tabulce Čl. 
5 odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že 
absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, 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 ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších p edpisů, 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 v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % 
celkových nákladů na akci.  

 
 

Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60 kalendá ních dnů ode dne včasného 



a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle p edchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. íjna kalendá ního roku, v němž je podaná žádost.  

 
2) Do celkových nákladů akce lze zahrnout náklady vzniklé od 1. ledna kalendá ního roku, 

v němž je podaná žádost.  
 
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 P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce, které nelze zahrnout do celkových nákladů akce, jsou:  

a) nákup dlouhodobého majetku i drobného dlouhodobého majetku (s výjimkou 1 ks 
pamětní desky, 1 ks praporu obce a 1 ks znaku obce), 

b) opravy a udržování majetku, 
c) náklady na občerstvení p esahující 10 % celkových nákladů na akci, 
d)  náklady na upomínkové p edměty p esahující 10 % celkových nákladů na akci,  
e)  náklady na ubytování, 
f) úhrada úvěrů a půjček, 
g) penále, pokuty, 
h) náhrady škod a manka, 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady na právní spory. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou ty, které jsou v jednorázovém vztahu k akci.  
 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně 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, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina 
ID ZZ01176.0054“, 



d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen 
„DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž P íjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. 
V takovém p ípadě může P íjemce 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 (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými výdajovými 
pokladními doklady,  

f) doručit Kraji do 15. listopadu kalendá ního roku, v němž byla dotace schválena, 
závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz > kultura 
a památky > granty a dotace > kultura > zásady zastupitelstva kraje a nebo  
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- doklady prokazující realizaci publicity včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování,  
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich 

úhradě – viditelně označených dle Čl. Ř písm. c) této smlouvy, 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř 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. 10 této smlouvy. 
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě, že 

dojde p ede dnem p edložení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
Čl. 9 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (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. Ř písm. a) – písm. f) a písm. i) – 
písm. j)  této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř této 

smlouvy.  

 

 
Čl. 10 

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, 
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soudcích, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

2) P íjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně ode 
dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran do dne konání 
akce: 
a) “Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ VYSOČINA“ umístěný na – pozvánkách, 

plakátech a programech souvisejících s akcí, pokud jsou ve vztahu k akci vydávány. 
Jedná-li se o materiály menšího formátu než 1/3 A4 je možné místo sponzorského 
vzkazu uvést pouze logo Kraje Vysočina. „Sponzorský vzkaz – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ v grafickém provedení dle manuálu je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita, p ípadně na vyžádání na e-mailové adrese u kontaktní 
osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy, 

b) viditelné a prominentní vyvěšení “Sponzorského vzkazu – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ nebo loga Kraje Vysočina v místech konání akce, které si p íjemce 
může vypůjčit u kontaktní osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy,  

c) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích po ádaných 
u p íležitosti akce, 

d) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje, 
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje, 

e) v p ípadě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce 
(video spot si P íjemce vyzvedne u Kraje), 

f)   prezentace Kraje moderátorem akce, 
g) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce. 
 

Čl. 11 
Udržitelnost akce 

 
U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 
 

2) V p ípadě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 

nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Tereza Prokešová, tel: 564 602  260, e-mail: 
prokesova.t@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. 13 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/


odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. 

  
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných 
právních p edpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svě eny druhou stranou, nezp ístupní t etím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 – Žádost o dotaci ze dne 10. února 2015 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

....................... usnesením č. ................................. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Mgr. Zdeněk Navrátil RNDr. Marie Kružíková 
 starosta radní 
 






