
Strana 1 (celkem 4) 
 

 
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

ZZ00905-11.0001 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:                   Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Městys Mohelno  
adresa: 675 75  Mohelno 84 
datum narození / IČO:             /00289922 
zástupce: Jiří Kostelník, starosta 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: GE Money Bank, a.s. 
číslo účtu: 10326-514/0600   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 13.5.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 996/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1144/2015. 

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

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

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

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

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

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

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

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši    239306,00  Kč (slovy: 

dvěstatřicetdevěttisíctřistašest  korun českých). 
 
2)  Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

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

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

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

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

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

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

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

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

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

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

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

Čl. 9 

Kontrola 

 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 

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

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.   

 

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

 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

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

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

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

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

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

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina  dne    

usnesením č.  
 

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

Jiří Kostelník Zdeněk Chlád 

starosta radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



996/2015     Příloha č.1

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

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 2013-2022 609407 4098 / 0 2D10b 3H DB B.b.1.H. 23.4.2015 0,12 1 230,000 9,00 11 070,00

0 2013-2022 609407 4098 / 0 2D10b 3H DB B.b.1.H. 24.4.2015 0,05 520,000 9,00 4 680,00

0 2013-2022 609407 1092 / 2 3B5b 3H BK B.b.1.H. 17.4.2015 0,04 425,000 9,00 3 825,00

0 2013-2022 609407 1092 / 2 3B10 3S DB B.b.1.H. 21.4.2015 0,51 5 110,000 9,00 45 990,00

0 2013-2022 609407 1092 / 1 3D9 3S DB B.b.1.H. 17.4.2015 0,49 4 958,000 9,00 44 622,00

0 2013-2022 609407 2171 / 1 8D10 3B BK B.b.1.U. 20.4.2015 0,2 1 800,000 9,00 16 200,00

0 2013-2022 609407 2171 / 1 8D10 3B DB B.b.1.U. 20.4.2015 0,2 2 040,000 9,00 18 360,00

0 2013-2022 609407 6373 / 0 9A13 2S DB B.b.1.1. 24.4.2015 0,31 3 181,000 9,00 28 629,00

0 2013-2022 609407 4098 / 0 2D1a 3I DB B.d.1.2. 13.5.2015 0,58 0,000 26 500,00 15 370,00

0 2013-2022 609407 4092 / 2 3B1a 3K BK B.d.1.1. 13.5.2015 0,06 0,000 34 000,00 2 040,00

0 2013-2022 609407 4092 / 1 3C1a 3I BO B.d.2.2. 13.5.2015 1,39 0,000 16 000,00 22 240,00

0 2013-2022 609407 6373 / 0 9A1a 3S DB B.d.1.H. 13.5.2015 0,07 0,000 20 000,00 1 400,00

0 2013-2022 609407 4092 / 1 3E1a 3S DB B.d.1.H. 13.5.2015 1,04 0,000 20 000,00 20 800,00

0 2013-2022 609407 683 / 1 4D1b 2K DB B.d.1.1. 13.5.2015 0,12 0,000 34 000,00 4 080,00

Celkem 239 306,00

Počet technických

jednotek
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

ZZ00905-11.0002 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:                   Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Lesní a rybochovné hospodářství, s.r.o.  
adresa: 594 01  Velké Meziříčí, Zámecké schody 1204/13 
datum narození / IČO:             /24161055 
zástupce: Karl  Alois Podstatzky - Lichtenstein, jednatel 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 2817754359/0800   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 26.5.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1047/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1254/2015. 

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

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

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



 
 

Strana 2 (celkem 4) 
 

 

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

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

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

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

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši    707655,00  Kč (slovy: 

sedmsetsedmtisícšestsetpadesátpět  korun českých). 
 
2)  Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

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

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

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

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

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

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

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

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

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

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

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

Čl. 9 

Kontrola 

 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 

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

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.   

 

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

 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

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

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

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

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

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

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina  dne    

usnesením č.  
 

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

Karl  Alois Podstatzky - Lichtenstein Zdeněk Chlád 

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

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 2008-2017 606701 0 / 0 114A1c 0    B.f.1.H. 31.3.2015 0,4 0,000 4 000,00 1 600,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 118B2b 0    B.f.1.H. 31.3.2015 0,17 0,000 4 000,00 680,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 117C2 0    B.f.1.H. 31.3.2015 0,32 0,000 4 000,00 1 280,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 143B1c 0    B.f.1.H. 30.4.2015 0,61 0,000 4 000,00 2 440,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 1,40E+06 0    B.f.2.H. 30.4.2015 0,1 0,000 3 200,00 320,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 136B7 5K SM B.b.2.2. 31.3.2015 0,04 200,000 5,00 1 000,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 148B13a 5K SM B.b.2.2. 31.3.2015 0,51 2 240,000 5,00 11 200,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 119D10 5S BK B.b.1.H. 31.3.2015 0,2 1 800,000 9,00 16 200,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 148B12 5S JD B.b.1.H. 31.3.2015 0,62 2 500,000 9,00 22 500,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 102D10 5K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,35 1 500,000 5,00 7 500,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 103B12 5K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,4 1 600,000 5,00 8 000,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 104B12 5K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,69 3 140,000 5,00 15 700,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 107C15 5K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,6 2 700,000 5,00 13 500,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 107C15 5K BK B.b.1.H. 30.4.2015 0,3 2 700,000 9,00 24 300,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 109C13 5K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,25 1 150,000 5,00 5 750,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 110B12 6P JD B.b.1.H. 30.4.2015 0,32 1 500,000 9,00 13 500,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 110C13 5K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,16 750,000 5,00 3 750,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 1,15E+16 5K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,33 1 340,000 5,00 6 700,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 115G9 6P BK B.b.1.H. 30.4.2015 0,55 4 900,000 9,00 44 100,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 122B11 5K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,07 300,000 5,00 1 500,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 127B9 6P JD B.b.1.H. 30.4.2015 0,43 1 750,000 9,00 15 750,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 129E11a 5K SM B.b.2.2. 30.4.2015 2,08 8 350,000 5,00 41 750,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 129E11b 5K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,21 850,000 5,00 4 250,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 129E11b 5K BK B.b.1.H. 30.4.2015 0,25 2 200,000 9,00 19 800,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 129F11 5K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,15 600,000 5,00 3 000,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 133D9 5A BK B.b.1.H. 30.4.2015 0,44 3 950,000 9,00 35 550,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 141B9 4K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,08 350,000 5,00 1 750,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 148C12a 5K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,45 1 950,000 5,00 9 750,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 801B13 5K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,63 2 550,000 5,00 12 750,00

Počet technických

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

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

Počet technických

jednotek

0 2008-2017 606701 0 / 0 808D9 5K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,1 400,000 5,00 2 000,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 809F13 0C SM B.b.2.1. 30.4.2015 0,95 3 800,000 6,00 22 800,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 821A11 5K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,65 2 600,000 5,00 13 000,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 822B14 5K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,57 2 300,000 5,00 11 500,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 824M12a 5K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,41 1 650,000 5,00 8 250,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 827D12b 4K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,5 2 250,000 5,00 11 250,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 871C8 4S BK B.b.1.H. 30.4.2015 0,26 2 450,000 9,00 22 050,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 872A8c 4S DB B.b.1.H. 30.4.2015 0,3 2 700,000 9,00 24 300,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 875F11 4K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,18 750,000 5,00 3 750,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 886D11 4K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,99 4 000,000 5,00 20 000,00

0 2007-2016 610412 0 / 0 4A12b 4K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,26 1 100,000 5,00 5 500,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 102C0 6V JD B.d.1.H. 19.5.2015 0,11 0,000 20 000,00 2 200,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 102D0 6P JD B.d.1.H. 19.5.2015 0,45 0,000 20 000,00 9 000,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 102F0 5K BK B.d.1.2. 19.5.2015 0,13 0,000 26 500,00 3 445,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 103C0 5B BK B.d.1.H. 19.5.2015 0,1 0,000 20 000,00 2 000,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 103C0 5B JV B.d.1.H. 19.5.2015 0,1 0,000 20 000,00 2 000,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 104B0 5K BK B.d.1.2. 19.5.2015 0,28 0,000 26 500,00 7 420,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 1,05E+02 6O BK B.d.1.H. 19.5.2015 0,3 0,000 20 000,00 6 000,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 106C0 6P JD B.d.1.H. 19.5.2015 0,12 0,000 20 000,00 2 400,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 110A0 6P JD B.d.1.H. 19.5.2015 0,36 0,000 20 000,00 7 200,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 110A0 6P BK B.d.1.H. 19.5.2015 0,58 0,000 20 000,00 11 600,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 114A0 6P JD B.d.1.H. 19.5.2015 0,22 0,000 20 000,00 4 400,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 127B0 6P JD B.d.1.H. 19.5.2015 0,05 0,000 20 000,00 1 000,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 133B0 5A JV B.d.1.H. 19.5.2015 0,06 0,000 20 000,00 1 200,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 133D0 5A BK B.d.1.H. 19.5.2015 0,14 0,000 20 000,00 2 800,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 134A0 5V BK B.d.1.H. 19.5.2015 0,05 0,000 20 000,00 1 000,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 135D0 5S JD B.d.1.H. 19.5.2015 0,1 0,000 20 000,00 2 000,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 135D0 5S BK B.d.1.H. 19.5.2015 0,22 0,000 20 000,00 4 400,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 148B0 5S BK B.d.1.H. 19.5.2015 0,45 0,000 20 000,00 9 000,00
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Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

Počet technických

jednotek

0 2008-2017 606701 0 / 0 801C0 5P BK B.d.1.H. 19.5.2015 0,55 0,000 20 000,00 11 000,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 822P0 5K BK B.d.1.2. 19.5.2015 0,4 0,000 26 500,00 10 600,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 882C0 4O DB B.d.1.H. 19.5.2015 0,06 0,000 20 000,00 1 200,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 102B12 5K SM B.d.2.2. 19.5.2015 0,1 0,000 16 000,00 1 600,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 103B12 5K SM B.d.2.2. 19.5.2015 0,14 0,000 16 000,00 2 240,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 112C9 5K SM B.d.2.2. 19.5.2015 0,71 0,000 16 000,00 11 360,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 122B11 5K SM B.d.2.2. 19.5.2015 1,75 0,000 16 000,00 28 000,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 130A12 5K SM B.d.2.2. 19.5.2015 0,04 0,000 16 000,00 640,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 137B9 5K SM B.d.2.2. 19.5.2015 0,35 0,000 16 000,00 5 600,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 137G11 5K SM B.d.2.2. 19.5.2015 0,27 0,000 16 000,00 4 320,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 1,47E+13 5K SM B.d.2.2. 19.5.2015 0,95 0,000 16 000,00 15 200,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 148A12 5K SM B.d.2.2. 19.5.2015 0,14 0,000 16 000,00 2 240,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 811D9 5K SM B.d.2.2. 19.5.2015 0,64 0,000 16 000,00 10 240,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 821A11 5K SM B.d.2.2. 19.5.2015 1,27 0,000 16 000,00 20 320,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 824M12a 5K SM B.d.2.2. 19.5.2015 0,28 0,000 16 000,00 4 480,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 824M12b 5K SM B.d.2.2. 19.5.2015 0,08 0,000 16 000,00 1 280,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 827D12a 4K SM B.d.2.2. 19.5.2015 0,12 0,000 16 000,00 1 920,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 827D12a 4K BO B.d.2.2. 19.5.2015 0,1 0,000 16 000,00 1 600,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 875D7 4K BO B.d.2.2. 19.5.2015 0,14 0,000 16 000,00 2 240,00

0 2008-2017 606701 0 / 0 886D11 4K SM B.d.2.2. 19.5.2015 0,14 0,000 16 000,00 2 240,00

Celkem 707 655,00
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

ZZ00905-11.0003 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:                   Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Ludvík Belcredi 
adresa: 628 00  Brno - Líšeň, Pohankova 34/8 
datum narození / IČO:             /42302773 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 2272945621/0100   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 28.5.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1093/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1314/2015. 

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

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

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

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

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

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

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši    340755,00  Kč (slovy: 

třistačtyřicettisícsedmsetpadesátpět  korun českých). 
 
2)  Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

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

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

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

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

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

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

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

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

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

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

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

Čl. 9 

Kontrola 

 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 

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

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.   

 

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

 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

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

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

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

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

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

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina  dne    

usnesením č.  
 

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

PhDr. Ludvík Belcredi Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1093/2015     Příloha č.1

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

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

673714 Krásné nad Svratkou 2013-2022 912302 0 / 0 4G1 6N BK B.d.1.2. 30.4.2015 0,12 0,000 26 500,00 3 180,00

673714 Krásné nad Svratkou 2013-2022 912302 0 / 0 6A1 6K BK B.d.1.2. 30.4.2015 1,02 0,000 26 500,00 27 030,00

673714 Krásné nad Svratkou 2013-2022 912302 0 / 0 6A1 6K JD B.d.1.2. 30.4.2015 0,89 0,000 26 500,00 23 585,00

673714 Krásné nad Svratkou 2013-2022 912302 0 / 0 9A1 6K BK B.d.1.2. 30.4.2015 0,32 0,000 26 500,00 8 480,00

673714 Krásné nad Svratkou 2013-2022 912302 0 / 0 9A1 6K JD B.d.1.2. 30.4.2015 0,04 0,000 26 500,00 1 060,00

673714 Krásné nad Svratkou 2013-2022 912302 0 / 0 9E1a 6K BK B.d.1.2. 30.4.2015 0,61 0,000 26 500,00 16 165,00

673714 Krásné nad Svratkou 2013-2022 912302 0 / 0 9E1a 6K JD B.d.1.2. 30.4.2015 0,61 0,000 26 500,00 16 165,00

607886 Borovnice u Jimramova 2013-2022 912302 0 / 0 1,20E+02 6N BK B.d.1.2. 30.4.2015 0,44 0,000 26 500,00 11 660,00

607886 Borovnice u Jimramova 2013-2022 912302 0 / 0 1,20E+02 6N JD B.d.1.2. 30.4.2015 0,33 0,000 26 500,00 8 745,00

607886 Borovnice u Jimramova 2013-2022 912302 0 / 0 12F1 6N JD B.d.1.2. 30.4.2015 0,33 0,000 26 500,00 8 745,00

607886 Borovnice u Jimramova 2013-2022 912302 0 / 0 12F1 6N BK B.d.1.2. 30.4.2015 0,2 0,000 26 500,00 5 300,00

607886 Borovnice u Jimramova 2013-2022 912302 0 / 0 13C1 6K BK B.d.1.2. 30.4.2015 0,44 0,000 26 500,00 11 660,00

607886 Borovnice u Jimramova 2013-2022 912302 0 / 0 13C1 6K JD B.d.1.2. 30.4.2015 0,47 0,000 26 500,00 12 455,00

707597 Nový Jimramov 2013-2022 912302 0 / 0 17B1 6N BK B.d.1.2. 30.4.2015 0,34 0,000 26 500,00 9 010,00

673714 Krásné nad Svratkou 2013-2022 912302 0 / 0 2C1 5S JD B.d.1.H. 30.4.2015 0,08 0,000 20 000,00 1 600,00

673714 Krásné nad Svratkou 2013-2022 912302 0 / 0 3C4 5S JD B.d.1.H. 30.4.2015 0,47 0,000 20 000,00 9 400,00

673714 Krásné nad Svratkou 2013-2022 912302 0 / 0 4F1 6S JD B.d.1.H. 30.4.2015 0,5 0,000 20 000,00 10 000,00

673714 Krásné nad Svratkou 2013-2022 912302 0 / 0 4F1 6S BK B.d.1.H. 30.4.2015 0,77 0,000 20 000,00 15 400,00

673714 Krásné nad Svratkou 2013-2022 912302 0 / 0 8A1 6O BK B.d.1.H. 30.4.2015 0,05 0,000 20 000,00 1 000,00

673714 Krásné nad Svratkou 2013-2022 912302 0 / 0 8A1 6O JD B.d.1.H. 30.4.2015 0,36 0,000 20 000,00 7 200,00

607886 Borovnice u Jimramova 2013-2022 912302 0 / 0 13B1 6S BK B.d.1.H. 30.4.2015 0,62 0,000 20 000,00 12 400,00

673714 Krásné nad Svratkou 2013-2022 912302 0 / 0 4G1 6N SM B.d.2.2. 30.4.2015 0,46 0,000 16 000,00 7 360,00

673714 Krásné nad Svratkou 2013-2022 912302 0 / 0 6A1 6K SM B.d.2.2. 30.4.2015 1,94 0,000 16 000,00 31 040,00

673714 Krásné nad Svratkou 2013-2022 912302 0 / 0 9A1 6K SM B.d.2.2. 30.4.2015 0,16 0,000 16 000,00 2 560,00

673714 Krásné nad Svratkou 2013-2022 912302 0 / 0 9E1a 6K SM B.d.2.2. 30.4.2015 0,07 0,000 16 000,00 1 120,00

607886 Borovnice u Jimramova 2013-2022 912302 0 / 0 1,20E+02 6N SM B.d.2.2. 30.4.2015 0,32 0,000 16 000,00 5 120,00

607886 Borovnice u Jimramova 2013-2022 912302 0 / 0 12F1 6N SM B.d.2.2. 30.4.2015 0,07 0,000 16 000,00 1 120,00

607886 Borovnice u Jimramova 2013-2022 912302 0 / 0 13C1 6K SM B.d.2.2. 30.4.2015 0,47 0,000 16 000,00 7 520,00

707597 Nový Jimramov 2013-2022 912302 0 / 0 17B1 6N SM B.d.2.2. 30.4.2015 0,47 0,000 16 000,00 7 520,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 2



1093/2015     Příloha č.1

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

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

Počet technických

jednotek

607886 Borovnice u Jimramova 2013-2022 912302 0 / 0 13C12 6K BK B.b.1.2. 30.4.2015 0,06 590,000 9,00 5 310,00

607886 Borovnice u Jimramova 2013-2022 912302 0 / 0 12F9 6N JD B.b.1.2. 30.4.2015 0,06 300,000 9,00 2 700,00

673714 Krásné nad Svratkou 2013-2022 912302 0 / 0 5B10 6D BK B.b.1.H. 30.4.2015 0,06 620,000 9,00 5 580,00

673714 Krásné nad Svratkou 2013-2022 912302 0 / 0 9C12 6V BK B.b.1.H. 30.4.2015 0,09 850,000 9,00 7 650,00

673714 Krásné nad Svratkou 2013-2022 912302 0 / 0 9C12 6V JD B.b.1.H. 30.4.2015 0,07 355,000 9,00 3 195,00

607886 Borovnice u Jimramova 2013-2022 912302 0 / 0 12D8 6S BK B.b.1.H. 30.4.2015 0,02 230,000 9,00 2 070,00

673714 Krásné nad Svratkou 2013-2022 912302 0 / 0 4,00E+16 6N SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,2 940,000 5,00 4 700,00

673714 Krásné nad Svratkou 2013-2022 912302 0 / 0 4G16 6N SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,11 510,000 5,00 2 550,00

673714 Krásné nad Svratkou 2013-2022 912302 0 / 0 6B11 6K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,14 650,000 5,00 3 250,00

673714 Krásné nad Svratkou 2013-2022 912302 0 / 0 7C16 6K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,21 1 050,000 5,00 5 250,00

607886 Borovnice u Jimramova 2013-2022 912302 0 / 0 11C13 6K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,14 680,000 5,00 3 400,00

607886 Borovnice u Jimramova 2013-2022 912302 0 / 0 12F9 6N SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,02 80,000 5,00 400,00

707597 Nový Jimramov 2013-2022 912302 0 / 0 18A11 6K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,07 350,000 5,00 1 750,00

707597 Nový Jimramov 2013-2022 912302 0 / 0 18B11 6K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,23 1 170,000 5,00 5 850,00

707597 Nový Jimramov 2013-2022 912302 0 / 0 19D11 6K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,14 700,000 5,00 3 500,00

Celkem 340 755,00
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Strana 1 (celkem 4) 
 

 
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

ZZ00905-11.0004 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:                   Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Obec Vápovice  
adresa: 588 56  Vápovice 23 
datum narození / IČO:             /00373958 
zástupce: Ing. Jindřich Budař, starosta        
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 1467061389/0800   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 28.5.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1100/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1321/2015. 

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

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

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

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

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

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

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      7200,00  Kč (slovy: sedmtisícdvěsta  

korun českých). 
 
2)  Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

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

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

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

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

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

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

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

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

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

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

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

Čl. 9 

Kontrola 

 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 

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

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.   

 

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

 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

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

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

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

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

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

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina  dne    

usnesením č.  
 

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

Ing. Jindřich Budař Zdeněk Chlád 

starosta radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1100/2015     Příloha č.1

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

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 2005-2014 614803 0 / 0 221Eb8 5S BK B.b.1.H. 20.4.2015 0,09 800,000 9,00 7 200,00

Celkem 7 200,00

Počet technických

jednotek
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

ZZ00905-11.0005 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:                   Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Obec Krokočín  
adresa: 675 71  Krokočín 18 
datum narození / IČO:             /00377996 
zástupce: Ing. Jan Strašák, starosta        
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 1525365349/0800   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 29.5.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1119/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1360/2015. 

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

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

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

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

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

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

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     20100,00  Kč (slovy: 

dvacettisícjednosto  korun českých). 
 
2)  Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

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

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

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

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

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

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

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

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

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

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

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

Čl. 9 

Kontrola 

 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 

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

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.   

 

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

 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

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

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

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

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

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

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina  dne    

usnesením č.  
 

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

Ing. Jan Strašák Zdeněk Chlád 

starosta radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1119/2015     Příloha č.1

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

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 2013-2022 609802 0 / 0 424Ba11 4S DB B.b.1.H. 25.4.2015 0,15 1 500,000 9,00 13 500,00

0 2013-2022 609802 0 / 0 424Ba1 4I DB B.d.1.H. 25.4.2015 0,33 0,000 20 000,00 6 600,00

Celkem 20 100,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

ZZ00905-11.0008 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:                   Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Město Počátky  
adresa: 394 64  Počátky, Palackého nám. 1 
datum narození / IČO:             /00248843 
zástupce: Mgr. Karel Štefl, starosta 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 78-0076730237/0100   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 3.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1152/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1494/2015. 

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

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

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

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

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

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

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     27320,00  Kč (slovy: 

dvacetsedmtisíctřistadvacet  korun českých). 
 
2)  Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

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

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

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

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

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

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

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

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

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

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

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

Čl. 9 

Kontrola 

 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 

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

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.   

 

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

 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

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

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

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

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

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

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina  dne    

usnesením č.  
 

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

Mgr. Karel  Štefl Zdeněk Chlád 

starosta radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1152/2015     Příloha č.1

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

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 2010-2019 205417 0 / 0 3B1c 0    B.f.1.H. 10.5.2015 0,7 0,000 4 000,00 2 800,00

0 2010-2019 205417 0 / 0 3B1 0    B.f.1.H. 10.5.2015 0,08 0,000 4 000,00 320,00

0 2010-2019 205417 0 / 0 3B2 0    B.f.1.H. 24.4.2015 0,4 0,000 4 000,00 1 600,00

0 2010-2019 205417 0 / 0 3C1a 0    B.f.1.H. 10.5.2015 0,09 0,000 4 000,00 360,00

0 2010-2019 205417 0 / 0 3C2 0    B.f.1.H. 24.4.2015 0,92 0,000 4 000,00 3 680,00

0 2010-2019 205417 0 / 0 7C1 0    B.f.1.H. 24.4.2015 4,07 0,000 4 000,00 16 280,00

0 2010-2019 205417 0 / 0 6B2 0    B.f.1.H. 24.4.2015 0,57 0,000 4 000,00 2 280,00

Celkem 27 320,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

ZZ00905-11.0010 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:                   Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Obec Dalečín  
adresa: 592 41  Dalečín 30 
datum narození / IČO:             /00294179 
zástupce: Ing. Pavel Kadlec, starosta 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu: 150034740/0300   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 8.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1173/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1524/2015. 

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

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

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

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

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

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

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

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

korun českých). 
 
2)  Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

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

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

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

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

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

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

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

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

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

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

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

Čl. 9 

Kontrola 

 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 

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

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.   

 

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

 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

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

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

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

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

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

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina  dne    

usnesením č.  
 

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

Ing. Pavel Kadlec Zdeněk Chlád 

starosta radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1173/2015     Příloha č.1

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

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 2007-2016 610402 0 / 0 5Aa10 5S BK B.b.1.H. 13.4.2015 0,05 300,000 9,00 2 700,00

Celkem 2 700,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

ZZ00905-11.0011 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:                   Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Obec Sulkovec  
adresa: 592 65  Sulkovec 50 
datum narození / IČO:             /00489476 
zástupce: Ing. Petr Tomášek, starosta          
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 9920751/0100   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 8.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1178/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1529/2015. 

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

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

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

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

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

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

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     19170,00  Kč (slovy: 

devatenácttisícjednostosedmdesát  korun českých). 
 
2)  Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

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

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

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

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

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

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

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

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

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

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

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

Čl. 9 

Kontrola 

 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 

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

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.   

 

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

 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

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

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

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

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

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

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina  dne    

usnesením č.  
 

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

Ing. Petr Tomášek Zdeněk Chlád 

starosta radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1178/2015     Příloha č.1

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

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 2007-2016 610404 0 / 0 2Aa12 6S BK B.b.1.H. 15.4.2015 0,05 300,000 9,00 2 700,00

0 2007-2016 610404 0 / 0 3Aa12 5S BK B.b.1.H. 11.4.2015 0,14 800,000 9,00 7 200,00

0 2007-2016 610404 0 / 0 3Ca7 5S BK B.b.1.H. 23.4.2015 0,02 130,000 9,00 1 170,00

0 2007-2016 610404 0 / 0 2Ba12 6S JD B.b.1.H. 15.4.2015 0,15 775,000 9,00 6 975,00

0 2007-2016 610404 0 / 0 3Ba12 5S JD B.b.1.H. 17.4.2015 0,02 125,000 9,00 1 125,00

Celkem 19 170,00

Počet technických

jednotek
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

ZZ00905-11.0012 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:                   Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Obec Slavíkov  
adresa: 582 65  Slavíkov 2 
datum narození / IČO:             /00268241 
zástupce: Luboš Culek, starosta 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 
číslo účtu: 94-9516521/0710   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 10.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1185/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1546/2015. 

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

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

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

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

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

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

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     13680,00  Kč (slovy: 

třinácttisícešestsetosmdesát  korun českých). 
 
2)  Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

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

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

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

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

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

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

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

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

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

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

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

Čl. 9 

Kontrola 

 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 

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

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.   

 

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

 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

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

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

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

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

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

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina  dne    

usnesením č.  
 

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

Luboš Culek Zdeněk Chlád 

starosta radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1185/2015     Příloha č.1

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

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

750123 Dolní Vestec 2010-2019 513412 0 / 0 1C10 6O JD B.b.1.H. 24.4.2015 0,04 200,000 9,00 1 800,00

750158 Rovný 2010-2019 513412 0 / 0 4A8 6O JD B.b.1.H. 25.5.2015 0,04 200,000 9,00 1 800,00

750166 Slavíkov u Chotěboře 2010-2019 513412 0 / 0 2B9 6P BK B.b.1.H. 25.5.2015 0,11 1 120,000 9,00 10 080,00

Celkem 13 680,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

ZZ00905-11.0013 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:                   Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Obec Buřenice  
adresa: 395 01  Buřenice 22 
datum narození / IČO:             /00512265 
zástupce: Antonín Bárta, starosta 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 11320261/0100   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 10.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1188/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1549/2015. 

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

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

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

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

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

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

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

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

čtrnácttisícečtyřista  korun českých). 
 
2)  Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

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

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

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

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

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

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

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

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

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

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

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

Čl. 9 

Kontrola 

 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 

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

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.   

 

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

 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

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

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

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

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

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

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina  dne    

usnesením č.  
 

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

Antonín Bárta Zdeněk Chlád 

starosta radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1188/2015     Příloha č.1

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

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 2010-2019 205411 0 / 0 1D7 4K BK B.b.1.2. 16.5.2015 0,08 640,000 9,00 5 760,00

0 2010-2019 205411 0 / 0 1D9 4K BK B.b.1.2. 16.5.2015 0,05 460,000 9,00 4 140,00

0 2010-2019 205411 0 / 0 3B9 5P BK B.b.1.H. 17.5.2015 0,06 500,000 9,00 4 500,00

Celkem 14 400,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

ZZ00905-11.0016 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:                   Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Obec Včelnička  
adresa: 394 70  Včelnička 67 
datum narození / IČO:             /00511196 
zástupce: Milena Hronová, starostka 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 32025261/0100   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 11.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1196/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1557/2015. 

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

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

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

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

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

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

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     13630,00  Kč (slovy: 

třinácttisícešestsettřicet  korun českých). 
 
2)  Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

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

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

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

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

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

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

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

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

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

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

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

Čl. 9 

Kontrola 

 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 

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

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.   

 

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

 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

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

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

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

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

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

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina  dne    

usnesením č.  
 

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

Milena Hronová Zdeněk Chlád 

starostka radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1196/2015     Příloha č.1

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

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 2011-2020 205804 0 / 0 237Be2 0    B.f.1.H. 30.4.2015 0,67 0,000 4 000,00 2 680,00

0 2011-2020 205804 0 / 0 237Be1 0    B.f.1.H. 30.4.2015 0,32 0,000 4 000,00 1 280,00

0 2011-2020 205804 0 / 0 237Bc3 0    B.f.2.H. 30.4.2015 0,35 0,000 3 200,00 1 120,00

0 2011-2020 205804 0 / 0 237Be15 5K BK B.b.1.2. 30.4.2015 0,16 950,000 9,00 8 550,00

Celkem 13 630,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

ZZ00905-11.0017 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:                   Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
OBEC TŘEBELOVICE  
adresa: 675 32  Třebelovice 76 
datum narození / IČO:             /00290602 
zástupce: Bc. Jana Frühaufová, starostka         
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 
číslo účtu: 94-8710701/0710   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 11.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1198/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1559/2015. 

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

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

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

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

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

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

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     16200,00  Kč (slovy: 

šestnácttisícdvěsta  korun českých). 
 
2)  Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

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

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

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

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

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

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

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

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

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

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

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

Čl. 9 

Kontrola 

 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 

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

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.   

 

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

 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

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

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

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

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

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

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina  dne    

usnesením č.  
 

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

Bc. Jana Frühaufová Zdeněk Chlád 

starostka radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1198/2015     Příloha č.1

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

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 2015-2024       0 / 0 123Ga0 4S DBZ B.b.1.H. 20.4.2015 0,18 1 800,000 9,00 16 200,00

Celkem 16 200,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

ZZ00905-11.0021 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:                   Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Městys Opatov  
adresa: 675 28  Opatov 149 
datum narození / IČO:             /00290068 
zástupce: Ing. Lenka Štočková, starostka 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 4426711/0100   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 16.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1217/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1599/2015. 

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

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

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

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

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

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

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     16560,00  Kč (slovy: 

šestnácttisícpětsetšedesát  korun českých). 
 
2)  Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

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

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

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

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

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

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

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

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

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

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

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

Čl. 9 

Kontrola 

 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 

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

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.   

 

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

 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

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

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

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

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

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

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina  dne    

usnesením č.  
 

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

Ing. Lenka Štočková Zdeněk Chlád 

starostka radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1217/2015     Příloha č.1

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

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 2008-2017 606411 0 / 0 8a8 5S BK B.b.1.H. 9.5.2015 0,03 270,000 9,00 2 430,00

0 2008-2017 606411 0 / 0 10a11 5S BK B.b.1.H. 9.5.2015 0,14 1 300,000 9,00 11 700,00

0 2008-2017 606411 0 / 0 10b10 5S BK B.b.1.H. 9.5.2015 0,03 270,000 9,00 2 430,00

Celkem 16 560,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

ZZ00905-11.0024 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:                   Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Obec Píšť  
adresa: 396 01  Píšť 4 
datum narození / IČO:             /00476137 
zástupce: František Jaroš, starosta         
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 10627261/0100   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 17.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1227/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1604/2015. 

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

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

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

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

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

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

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     13300,00  Kč (slovy: třinácttisícetřista  

korun českých). 
 
2)  Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

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

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

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

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

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

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

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

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

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

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

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



 
 

Strana 3 (celkem 4) 
 

 

předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
 

Čl. 9 

Kontrola 

 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 

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

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.   

 

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

 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

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

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

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

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

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

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina  dne    

usnesením č.  
 

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

František Jaroš Zdeněk Chlád 

starosta radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1227/2015     Příloha č.1

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

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 2014-2023 516428 0 / 0 71A12 4K SM B.b.2.2. 16.4.2015 0,28 1 400,000 5,00 7 000,00

0 2014-2023 516428 0 / 0 71A12 4K JD B.b.1.2. 20.4.2015 0,12 600,000 9,00 5 400,00

0 2014-2023 516428 0 / 0 74C12 3K SM B.b.2.1. 22.4.2015 0,03 150,000 6,00 900,00

Celkem 13 300,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

ZZ00905-11.0028 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:                   Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Obec Bělá  
adresa: 393 01  Bělá 34 
datum narození / IČO:             /00512249 
zástupce: Miroslav Koch, starosta 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 19322261/0100   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 22.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1247/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1649/2015. 

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

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

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



 
 

Strana 2 (celkem 4) 
 

 

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

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

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

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

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      5000,00  Kč (slovy: pěttisíc  korun 

českých). 
 
2)  Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

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

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

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

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

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

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

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

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

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

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

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

Čl. 9 

Kontrola 

 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 

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

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.   

 

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

 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

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

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

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

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

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

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina  dne    

usnesením č.  
 

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

Miroslav Koch Zdeněk Chlád 

starosta radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1247/2015     Příloha č.1

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

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 2009-2018 205428 0 / 0 166Ca12 5K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,2 1 000,000 5,00 5 000,00

Celkem 5 000,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

ZZ00905-11.0029 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:                   Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Obec Radonín  
adresa: 675 21  Radonín 39 
datum narození / IČO:             /00545660 
zástupce: Věra Kudrnová, starostka 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 6720711/0100   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 23.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1253/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1659/2015. 

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

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

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

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

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

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

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     11000,00  Kč (slovy: jedenácttisíc  

korun českých). 
 
2)  Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

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

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

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

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

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

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

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

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

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

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

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

Čl. 9 

Kontrola 

 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 

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

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.   

 

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

 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

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

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

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

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

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

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina  dne    

usnesením č.  
 

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

Věra Kudrnová Zdeněk Chlád 

starostka radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1253/2015     Příloha č.1

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

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 2008-2017 606815 0 / 0 114Ca10 5K SM B.b.2.2. 18.5.2015 0,55 2 200,000 5,00 11 000,00

Celkem 11 000,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

ZZ00905-11.0033 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:                   Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Obec Jinošov  
adresa: 675 71  Jinošov 24 
datum narození / IČO:             /00289540 
zástupce: Ing. Pavel Křeček, starosta 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 3548938399/0800   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 24.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1264/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1678/2015. 

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

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

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



 
 

Strana 2 (celkem 4) 
 

 

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

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

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

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

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     14850,00  Kč (slovy: 

čtrnácttisíceosmsetpadesát  korun českých). 
 
2)  Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

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

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

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

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

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

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

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

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

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

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

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

Čl. 9 

Kontrola 

 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 

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

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.   

 

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

 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

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

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

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

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

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

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina  dne    

usnesením č.  
 

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

Ing. Pavel Křeček Zdeněk Chlád 

starosta radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1264/2015     Příloha č.1

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

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 2013-2022 609415 0 / 0 1A10a 2K DBZ B.b.1.1. 20.5.2015 0,16 1 650,000 9,00 14 850,00

Celkem 14 850,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

ZZ00905-11.0034 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:                   Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Město Ždírec nad Doubravou  
adresa: 582 63  Ždírec nad Doubravou, Školní 500 
datum narození / IČO:             /00268542 
zástupce: Jan Martinec, starosta             
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 1120817319/0800   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 24.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1270/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1684/2015. 

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

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

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

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

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

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

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     35550,00  Kč (slovy: 

třicetpěttisícpětsetpadesát  korun českých). 
 
2)  Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

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

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

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

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

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

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

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

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

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

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

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

Čl. 9 

Kontrola 

 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 

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

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.   

 

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

 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

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

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

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

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

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

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina  dne    

usnesením č.  
 

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

Jan Martinec Zdeněk Chlád 

starosta radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1270/2015     Příloha č.1

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

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 2010-2019 513416 0 / 0 3B11 6P BK B.b.1.H. 4.5.2015 0,12 1 000,000 9,00 9 000,00

0 2010-2019 513416 0 / 0 5C13 5I BK B.b.1.H. 4.5.2015 0,19 1 700,000 9,00 15 300,00

0 2010-2019 513416 0 / 0 6A8 5S BK B.b.1.H. 4.5.2015 0,06 550,000 9,00 4 950,00

0 2010-2019 513416 0 / 0 156Ca14 5S BK B.b.1.H. 4.5.2015 0,1 500,000 9,00 4 500,00

0 2010-2019 513416 0 / 0 156Ca14 5S JV B.b.1.H. 4.5.2015 0,05 200,000 9,00 1 800,00

Celkem 35 550,00

Počet technických

jednotek
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

ZZ00905-11.0038 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:                   Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Obec Ústrašín  
adresa: 393 01  Ústrašín 3 
datum narození / IČO:             /00511269 
zástupce: Miroslav Vacek, starosta 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 19226261/0100   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 26.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1283/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1704/2015. 

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

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

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

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

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

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

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      4500,00  Kč (slovy: čtyřitisícepětset  

korun českých). 
 
2)  Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

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

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

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

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

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

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

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

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

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

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

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

Čl. 9 

Kontrola 

 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 

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

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.   

 

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

 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

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

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

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

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

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

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina  dne    

usnesením č.  
 

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

Miroslav Vacek Zdeněk Chlád 

starosta radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1283/2015     Příloha č.1

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

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 2009-2018 205407 0 / 0 1D11 5K JD B.b.1.H. 30.4.2015 0,1 500,000 9,00 4 500,00

Celkem 4 500,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

ZZ00905-11.0039 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:                   Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Obec Střítež  
adresa: 393 01  Střítež 39 
datum narození / IČO:             /00511510 
zástupce: Stanislava Houčková, starostka 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Waldviertler Sparkasse Bank AG 
číslo účtu: 5300004321/7940   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 26.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1284/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1705/2015. 

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

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

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

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

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

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

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      4500,00  Kč (slovy: čtyřitisícepětset  

korun českých). 
 
2)  Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

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

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

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

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

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

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

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

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

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

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

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

Čl. 9 

Kontrola 

 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 

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

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.   

 

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

 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

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

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

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

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

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

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina  dne    

usnesením č.  
 

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

Stanislava Houčková Zdeněk Chlád 

starostka radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1284/2015     Příloha č.1

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

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 2009-2018 205406 0 / 0 6,60E+12 5K JD B.b.1.H. 30.4.2015 0,1 500,000 9,00 4 500,00

Celkem 4 500,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

ZZ00905-11.0041 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:                   Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Město Polná  
adresa: 588 13  Polná, Husovo náměstí 39 
datum narození / IČO:             /00286435 
zástupce: Jindřich Skočdopole, starosta 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 
číslo účtu: 94-1213681/0710   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 29.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1289/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1710/2015. 

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

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

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

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

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

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

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     24150,00  Kč (slovy: 

dvacetčtyřitisícejednostopadesát  korun českých). 
 
2)  Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

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

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

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

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

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

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

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

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

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

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

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

Čl. 9 

Kontrola 

 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 

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

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.   

 

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

 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

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

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

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

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

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

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina  dne    

usnesením č.  
 

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

Jindřich Skočdopole Zdeněk Chlád 

starosta radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1289/2015     Příloha č.1

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

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 2009-2018 515414 0 / 0 102j11 4K BK B.b.1.2. 31.3.2015 0,05 400,000 9,00 3 600,00

0 2009-2018 515414 0 / 0 102j11 4K JD B.b.1.2. 31.3.2015 0,11 650,000 9,00 5 850,00

0 2009-2018 515414 0 / 0 1,06E+12 5S BK B.b.1.H. 31.3.2015 0,03 250,000 9,00 2 250,00

0 2009-2018 515414 0 / 0 106g10 5K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,03 150,000 5,00 750,00

0 2009-2018 515414 0 / 0 101a11 4S DB B.b.1.H. 30.4.2015 0,04 400,000 9,00 3 600,00

0 2009-2018 515414 0 / 0 101a1 4S BK B.b.1.H. 30.4.2015 0,01 100,000 9,00 900,00

0 2009-2018 515414 0 / 0 101b7 5K BK B.b.1.2. 30.4.2015 0,09 800,000 9,00 7 200,00

Celkem 24 150,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

ZZ00905-11.0043 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:                   Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Obec Lhota - Vlasenice  
adresa: 394 70  Lhota-Vlasenice - Vlasenice 18 
datum narození / IČO:             /00584088 
zástupce: Milan Houška, starosta          
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 0013721261/0100   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 29.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1291/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1712/2015. 

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

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

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



 
 

Strana 2 (celkem 4) 
 

 

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

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

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

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

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     41160,00  Kč (slovy: 

čtyřicetjedentisícjednostošedesát  korun českých). 
 
2)  Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

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

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

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

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

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

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

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

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

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

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

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

Čl. 9 

Kontrola 

 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 

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

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.   

 

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

 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

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

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

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

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

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

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina  dne    

usnesením č.  
 

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

Milan Houška Zdeněk Chlád 

starosta radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1291/2015     Příloha č.1

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

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 2010-2019 205421 0 / 0 95Ea10 5H BK B.b.1.H. 28.4.2015 0,12 960,000 9,00 8 640,00

0 2010-2019 205421 0 / 0 92Ba2 0    B.f.1.H. 15.6.2015 6,61 0,000 4 000,00 26 440,00

0 2010-2019 205421 0 / 0 92Ba3 0    B.f.2.H. 15.6.2015 1,18 0,000 3 200,00 3 776,00

0 2010-2019 205421 0 / 0 92Ba4 0    B.f.2.H. 15.6.2015 0,72 0,000 3 200,00 2 304,00

Celkem 41 160,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

ZZ00905-11.0044 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:                   Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Městys Libice nad Doubravou  
adresa: 582 77  Libice nad Doubravou, Zámecká 47 
datum narození / IČO:             /00267791 
zástupce: Václav Venhauer, starosta 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu: 0003012285/0300   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 29.6.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1295/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1716/2015. 

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

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

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

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

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

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

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     19800,00  Kč (slovy: 

devatenácttisícosmset  korun českých). 
 
2)  Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

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

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

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

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

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

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

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

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

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

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

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

Čl. 9 

Kontrola 

 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 

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

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.   

 

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

 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

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

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

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

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

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

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina  dne    

usnesením č.  
 

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

Václav Venhauer Zdeněk Chlád 

starosta radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1295/2015     Příloha č.1

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

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 2014-2023 513451 0 / 0 1B9 5K BK B.b.1.H. 15.5.2015 0,07 650,000 9,00 5 850,00

0 2014-2023 513451 0 / 0 2E12b 5K BK B.b.1.H. 15.5.2015 0,07 650,000 9,00 5 850,00

0 2014-2023 513451 0 / 0 2E12b 5K JD B.b.1.H. 15.5.2015 0,1 500,000 9,00 4 500,00

0 2014-2023 513451 0 / 0 2G11b 5K JD B.b.1.H. 15.5.2015 0,08 400,000 9,00 3 600,00

Celkem 19 800,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1



Strana 1 (celkem 4) 
 

 
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

ZZ00905-11.0054 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:                   Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Obec Rovečné  
adresa: 592 65  Rovečné 82 
datum narození / IČO:             /00295281 
zástupce: Ing. Miroslav Prudký, starosta 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 3625751/0100   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 1.7.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1309/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1718/2015. 

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

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

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

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

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

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

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      8400,00  Kč (slovy: osmtisícčtyřista  

korun českých). 
 
2)  Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

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

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

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

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

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

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

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

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

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

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

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

Čl. 9 

Kontrola 

 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 

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

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.   

 

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

 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

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

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

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

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

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

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina  dne    

usnesením č.  
 

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

Ing. Miroslav Prudký Zdeněk Chlád 

starosta radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1309/2015     Příloha č.1

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

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

741990 Rovečné 2007-2016 610403 721 / 1 4Aa12 6S BK B.b.1.H. 24.4.2015 0,1 600,000 9,00 5 400,00

741981 Malé Tresné 2007-2016 610403 92 / 1 3Ca12 5N SM B.b.2.2. 23.4.2015 0,14 600,000 5,00 3 000,00

Celkem 8 400,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

ZZ00905-11.0055 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:                   Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Obec Ubušínek  
adresa: 592 65  Ubušínek 41 
datum narození / IČO:             /00543586 
zástupce: Vlastimil Husák, starosta 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 1285462309/0800   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 1.7.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1310/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1719/2015. 

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

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

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

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

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

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

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      5920,00  Kč (slovy: 

pěttisícdevětsetdvacet  korun českých). 
 
2)  Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

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

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

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

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

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

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

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

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

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

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

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

Čl. 9 

Kontrola 

 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 

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

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.   

 

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

 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

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

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

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

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

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

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina  dne    

usnesením č.  
 

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

Vlastimil Husák Zdeněk Chlád 

starosta radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1310/2015     Příloha č.1

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

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

759520 Sulkovec 2007-2016 610804 85 / 2 110Ja1a 0    B.f.1.H. 28.4.2015 0,69 0,000 4 000,00 2 760,00

759520 Sulkovec 2007-2016 610804 85 / 2 110Ja1b 0    B.f.1.H. 22.4.2015 0,67 0,000 4 000,00 2 680,00

759520 Sulkovec 2007-2016 610804 85 / 2 110Ja2b 0    B.f.1.H. 22.4.2015 0,09 0,000 4 000,00 360,00

759520 Sulkovec 2007-2016 610804 85 / 2 110Ja2c 0    B.f.1.H. 22.4.2015 0,03 0,000 4 000,00 120,00

Celkem 5 920,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

ZZ00905-11.0058 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:                   Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Město Moravské Budějovice  
adresa: 676 02  Moravské Budějovice, nám. Míru 31 
datum narození / IČO:             /00289931 
zástupce: Ing. Vlastimil Bařinka, starosta 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 9005-222-711/0100   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 2.7.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1313/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1722/2015. 

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

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

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

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

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

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

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši    106470,00  Kč (slovy: 

jednostošesttisícčtyřistasedmdesát  korun českých). 
 
2)  Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

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

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

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

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

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

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

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

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

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

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

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

Čl. 9 

Kontrola 

 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 

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

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.   

 

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

 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

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

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

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

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

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

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina  dne    

usnesením č.  
 

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

Ing. Vlastimil Bařinka Zdeněk Chlád 

starosta radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1313/2015     Příloha č.1

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

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 2015-2024 614413 0 / 0 1,00E+00 4S DB B.b.1.H. 10.5.2015 0,73 9 490,000 9,00 85 410,00

0 2015-2024 614413 0 / 0 1,00E+00 4S JS B.b.1.H. 10.5.2015 0,2 1 560,000 9,00 14 040,00

0 2015-2024 614413 0 / 0 1,00E+00 4S LP B.b.1.H. 10.5.2015 0,1 780,000 9,00 7 020,00

Celkem 106 470,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1



Strana 1 (celkem 4) 
 

 
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

ZZ00905-11.0068 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:                   Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Městys Vilémov  
adresa: 582 83  Vilémov 1 
datum narození / IČO:             /00268470 
zástupce: Jiří Lebeda, starosta      
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu: 102703241/0300   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 8.7.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1323/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1812/2015. 

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

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

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

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

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

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

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     14550,00  Kč (slovy: 

čtrnácttisícepětsetpadesát  korun českých). 
 
2)  Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

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

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

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

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

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

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

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

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

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

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

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

Čl. 9 

Kontrola 

 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 

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

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.   

 

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

 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

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

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

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

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

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

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina  dne    

usnesením č.  
 

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

Jiří Lebeda Zdeněk Chlád 

starosta radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1323/2015     Příloha č.1

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

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 2010-2019 514412 0 / 0 3C14 3S JD B.b.1.H. 10.5.2015 0,07 350,000 9,00 3 150,00

0 2010-2019 514412 0 / 0 3C11 3K BK B.b.1.H. 6.5.2015 0,1 1 000,000 9,00 9 000,00

0 2010-2019 514412 0 / 0 3C11 3K SM B.b.2.1. 6.5.2015 0,1 400,000 6,00 2 400,00

Celkem 14 550,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

ZZ00905-11.0070 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:                   Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Městys Luka nad Jihlavou  
adresa: 588 22  Luka nad Jihlavou, 1. máje 76 
datum narození / IČO:             /00286192 
zástupce: Viktor Wőlfl, starosta 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu: 260293620/0300   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 9.7.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1326/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1829/2015. 

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

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

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

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

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

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

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     24300,00  Kč (slovy: 

dvacetčtyřitisícetřista  korun českých). 
 
2)  Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

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

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

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

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

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

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

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

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

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

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

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

Čl. 9 

Kontrola 

 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 

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

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.   

 

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

 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

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

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

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

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

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

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina  dne    

usnesením č.  
 

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

Viktor Wőlfl Zdeněk Chlád 

starosta radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1326/2015     Příloha č.1

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

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 2008-2017 606408 0 / 0 807Ld13 5S BK B.b.1.H. 15.4.2015 0,42 2 700,000 9,00 24 300,00

Celkem 24 300,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

ZZ00905-11.0072 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:                   Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ  
adresa: 592 31  Nové Město na Moravě, Vratislavovo Nám. 103 
datum narození / IČO:             /00294900 
zástupce: Michal Šmarda, starosta 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 9005-1320751/0100   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 10.7.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1329/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1834/2015. 

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

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

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

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

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

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

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     10792,00  Kč (slovy: 

desettisícsedmsetdevadesátdva  korun českých). 
 
2)  Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

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

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

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

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

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

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

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

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

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

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

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

Čl. 9 

Kontrola 

 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 

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

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.   

 

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

 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

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

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

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

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

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

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina  dne    

usnesením č.  
 

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

Michal Šmarda Zdeněk Chlád 

starosta radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1329/2015     Příloha č.1

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

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 2007-2016 610416 0 / 0 2,00E+02 0    B.f.1.U. 30.6.2015 0,18 0,000 4 000,00 720,00

0 2007-2016 610416 0 / 0 2G1 0    B.f.1.U. 30.6.2015 0,84 0,000 4 000,00 3 360,00

0 2007-2016 610416 0 / 0 5F1 0    B.f.1.U. 30.6.2015 0,32 0,000 4 000,00 1 280,00

0 2007-2016 610416 0 / 0 6A1 0    B.f.1.H. 30.6.2015 0,63 0,000 4 000,00 2 520,00

0 2007-2016 610416 0 / 0 6A4 0    B.f.2.H. 30.6.2015 0,27 0,000 3 200,00 864,00

0 2007-2016 610416 0 / 0 6A3 0    B.f.2.H. 30.6.2015 0,64 0,000 3 200,00 2 048,00

Celkem 10 792,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

ZZ00905-11.0073 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:                   Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ  
adresa: 592 31  Nové Město na Moravě, Vratislavovo Nám. 103 
datum narození / IČO:             /00294900 
zástupce: Michal Šmarda, starosta     
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 9005-1320751/0100   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 10.7.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1330/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1835/2015. 

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

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

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



 
 

Strana 2 (celkem 4) 
 

 

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

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

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

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

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      4590,00  Kč (slovy: 

čtyřitisícepětsetdevadesát  korun českých). 
 
2)  Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

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

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

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

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

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

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

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

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

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

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

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

Čl. 9 

Kontrola 

 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 

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

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.   

 

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

 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

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

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

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



 
 

Strana 4 (celkem 4) 
 

 

 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

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

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina  dne    

usnesením č.  
 

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

Michal Šmarda Zdeněk Chlád 

starosta radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1330/2015     Příloha č.1

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

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 2007-2016 610416 0 / 0 2C8 0    D.c.1.U. 30.6.2015 0,00 11,000 30,00 330,00

0 2007-2016 610416 0 / 0 1B12 0    D.c.1.U. 30.6.2015 0,00 5,000 30,00 150,00

0 2007-2016 610416 0 / 0 5C9 0    D.c.1.U. 30.6.2015 0,00 6,000 30,00 180,00

0 2007-2016 610416 0 / 0 2G10 0    D.c.1.U. 30.6.2015 0,00 10,000 30,00 300,00

0 2007-2016 610416 0 / 0 2G12 0    D.c.1.U. 30.6.2015 0,00 8,000 30,00 240,00

0 2007-2016 610416 0 / 0 2F8 0    D.c.1.U. 30.6.2015 0,00 9,000 30,00 270,00

0 2007-2016 610416 0 / 0 5C9 0    D.c.1.U. 30.6.2015 0,00 5,000 30,00 150,00

0 2007-2016 610416 0 / 0 4F9 0    D.c.1.U. 30.6.2015 0,00 12,000 30,00 360,00

0 2007-2016 610416 0 / 0 2B11 0    D.c.1.U. 30.6.2015 0,00 12,000 30,00 360,00

0 2007-2016 610416 0 / 0 11A11 0    D.c.1.H. 30.6.2015 0,00 14,000 20,00 280,00

0 2007-2016 610416 0 / 0 6A3 0    D.c.1.H. 30.6.2015 0,00 5,000 20,00 100,00

0 2007-2016 610416 0 / 0 7A5 0    D.c.1.U. 30.6.2015 0,00 36,000 30,00 1 080,00

0 2007-2016 610416 0 / 0 7B11 0    D.c.1.U. 30.6.2015 0,00 6,000 30,00 180,00

0 2007-2016 610416 0 / 0 6A4 0    D.c.1.H. 30.6.2015 0,00 2,000 20,00 40,00

0 2007-2016 610416 0 / 0 7C5 0    D.c.1.U. 30.6.2015 0,00 2,000 30,00 60,00

0 2007-2016 610416 0 / 0 7B6 0    D.c.1.U. 30.6.2015 0,00 3,000 30,00 90,00

0 2007-2016 610416 0 / 0 7D10 0    D.c.1.U. 30.6.2015 0,00 14,000 30,00 420,00

Celkem 4 590,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

ZZ00905-11.0074 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:                   Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
OBEC DRUHANOV  
adresa: 582 91  Druhanov, P. SVĚTLÁ N.S. 7 
datum narození / IČO:             /00179591 
zástupce: Miloslav Moravec, starosta 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 2761930287/0100   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 13.7.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1331/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1852/2015. 

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

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

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

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

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

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

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      6280,00  Kč (slovy: 

šesttisícdvěstaosmdesát  korun českých). 
 
2)  Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

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

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

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

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

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

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

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

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

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

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

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

Čl. 9 

Kontrola 

 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 

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

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.   

 

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

 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

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

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

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

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

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

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina  dne    

usnesením č.  
 

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

Miloslav Moravec Zdeněk Chlád 

starosta radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1331/2015     Příloha č.1

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

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

632660 Druhanov 2014-2023 516830 0 / 0 423Ea2a 0    B.f.1.H. 21.4.2015 0,45 0,000 4 000,00 1 800,00

632660 Druhanov 2014-2023 516830 0 / 0 423Ea2b 0    B.f.1.H. 21.4.2015 1,12 0,000 4 000,00 4 480,00

Celkem 6 280,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

ZZ00905-11.0076 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:                   Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Město Horní Cerekev  
adresa: 394 03  Horní Cerekev 41 
datum narození / IČO:             /00248185 
zástupce: Ing. Jaroslav Andrle, starosta 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 3227120369/0800   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 13.7.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1333/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1854/2015. 

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

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

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

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

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

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

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     32400,00  Kč (slovy: 

třicetdvatisícečtyřista  korun českých). 
 
2)  Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

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

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

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

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

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

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

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

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

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

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

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

Čl. 9 

Kontrola 

 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 

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

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.   

 

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

 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

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

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

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

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

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

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina  dne    

usnesením č.  
 

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

Ing. Jaroslav Andrle Zdeněk Chlád 

starosta radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1333/2015     Příloha č.1

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

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 2010-2019 205428 0 / 0 1B9 5K SM B.b.2.2. 30.4.2015 0,07 360,000 5,00 1 800,00

0 2010-2019 205428 0 / 0 1B9 5K JD B.b.1.2. 30.4.2015 0,08 400,000 9,00 3 600,00

0 2010-2019 205428 0 / 0 1B9 5K BK B.b.1.2. 30.4.2015 0,13 1 300,000 9,00 11 700,00

0 2010-2019 205428 0 / 0 4D8 6O JD B.b.1.H. 30.4.2015 0,02 100,000 9,00 900,00

0 2010-2019 205428 0 / 0 14B11 6O JD B.b.1.H. 30.4.2015 0,14 700,000 9,00 6 300,00

0 2010-2019 205428 0 / 0 16A13 5S BK B.b.1.H. 30.4.2015 0,1 900,000 9,00 8 100,00

Celkem 32 400,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

ZZ00905-11.0082 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:                   Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Obec Panenská Rozsíčka  
adresa: 589 01  Panenská Rozsíčka 33 
datum narození / IČO:             /42634521 
zástupce: Bohumil Novák, starosta 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 18322-681/0100   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 13.7.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1339/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1860/2015. 

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

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

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

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

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

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

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     76410,00  Kč (slovy: 

sedmdesátšesttisícčtyřistadeset  korun českých). 
 
2)  Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

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

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

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

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

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

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

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

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

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

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

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

Čl. 9 

Kontrola 

 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 

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

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.   

 

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

 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

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

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

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



 
 

Strana 4 (celkem 4) 
 

 

 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

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

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina  dne    

usnesením č.  
 

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

Bohumil Novák Zdeněk Chlád 

starosta radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1339/2015     Příloha č.1

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

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 2015-2024 614411 0 / 0 1Ca0 5K BK B.b.1.2. 30.4.2015 0,85 8 490,000 9,00 76 410,00

Celkem 76 410,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1



Strana 1 (celkem 4) 
 

 
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

ZZ00905-11.0083 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:                   Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Obec Černíč  
adresa: 588 56  Černíč 10 
datum narození / IČO:             /00285722 
zástupce: Jana Cechová, starostka 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 
číslo účtu: 94-14313681/0710   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 13.7.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1340/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1861/2015. 

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

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

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

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

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

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

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     22500,00  Kč (slovy: 

dvacetdvatisícepětset  korun českých). 
 
2)  Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

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

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

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

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

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

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

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

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

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

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

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

Čl. 9 

Kontrola 

 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 

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

 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.   

 

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

 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

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

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

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

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

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

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina  dne    

usnesením č.  
 

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

Jana Cechová 
starostka 

Zdeněk Chlád 

 radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1340/2015     Příloha č.1

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

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 2015-2024 614802 0 / 0 118Ep0 5K BK B.b.1.2. 28.5.2015 0,2 1 900,000 9,00 17 100,00

0 2015-2024 614802 0 / 0 118De9a 5K BK B.b.1.2. 28.5.2015 0,06 600,000 9,00 5 400,00

Celkem 22 500,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

ZZ00905-11.0084 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:                   Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Obec Chyšná  
adresa: 395 01  Chyšná 33 
datum narození / IČO:             /00583448 
zástupce: Vladimír Kos, starosta 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 12323-261/0100   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 13.7.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1341/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1862/2015. 

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

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

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

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

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

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

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      5000,00  Kč (slovy: pěttisíc  korun 

českých). 
 
2)  Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

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

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

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
 

Čl. 9 

Kontrola 

 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu realizace akce i po jejím dokončení, a to po dobu 
deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna 
poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této 
smlouvy.  

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.   

 

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  



 
 

Strana 4 (celkem 4) 
 

 

 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina  dne    

usnesením č.  
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Vladimír Kos Zdeněk Chlád 

starosta radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1341/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 2014-2023 516437 0 / 0 466B15 5K SM B.b.2.2. 20.5.2015 0,17 850,000 5,00 4 250,00

0 2014-2023 516437 0 / 0 467B9 5Q SM B.b.2.2. 20.5.2015 0,03 150,000 5,00 750,00

Celkem 5 000,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

ZZ00905-11.0085 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:                   Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Obec Veselá  
adresa: 394 70  Veselá 31 
datum narození / IČO:             /00249327 
zástupce: RNDr. Jana Mazancová, starostka 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 6927-261/0100   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 13.7.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1342/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1863/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      2700,00  Kč (slovy: dvatisícesedmset  

korun českých). 
 
2)  Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

3)  Souběh dotace z dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. 
Souběh dotace s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje. 
 

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
 

Čl. 9 

Kontrola 

 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu realizace akce i po jejím dokončení, a to po dobu 
deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna 
poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této 
smlouvy.  

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.   

 

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina  dne    

usnesením č.  
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

RNDr. Jana Mazancová Zdeněk Chlád 

starostka radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1342/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 2010-2019 205414 0 / 0 12A10 5I JD B.b.1.H. 20.5.2015 0,06 300,000 9,00 2 700,00

Celkem 2 700,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

ZZ00905-11.0087 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:                   Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Obec Cerekvička-Rosice  
adresa: 588 33  Cerekvička-Rosice - Cerekvička 30 
datum narození / IČO:             /42634644 
zástupce: Ing. Josef Rouča , starosta 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 1466045379/0800   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 15.7.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1344/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1872/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     11120,00  Kč (slovy: 

jedenácttisícjednostodvacet  korun českých). 
 
2)  Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

3)  Souběh dotace z dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. 
Souběh dotace s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje. 
 

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
 

Čl. 9 

Kontrola 

 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu realizace akce i po jejím dokončení, a to po dobu 
deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna 
poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této 
smlouvy.  

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.   

 

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina  dne    

usnesením č.  
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Ing. Josef Rouča  Zdeněk Chlád 

starosta  radní kraje 

  

  

  

  

   

   

 



1344/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 2013-2022 614403 0 / 0 4A5 0    D.c.1.H. 5.6.2015 0,00 89,000 20,00 1 780,00

0 2013-2022 614403 0 / 0 4A6 0    D.c.1.H. 7.6.2015 0,00 62,000 20,00 1 240,00

0 2013-2022 614403 0 / 0 3A8 0    D.c.1.H. 18.5.2015 0,00 43,000 20,00 860,00

0 2013-2022 614403 0 / 0 3D7b 0    D.c.1.H. 17.5.2015 0,00 5,000 20,00 100,00

0 2013-2022 614403 0 / 0 3B8 0    D.c.1.H. 20.5.2015 0,00 29,000 20,00 580,00

0 2013-2022 614403 0 / 0 3A5 0    D.c.1.H. 17.5.2015 0,00 17,000 20,00 340,00

0 2013-2022 614403 0 / 0 3D11 0    D.c.1.H. 3.6.2015 0,00 219,000 20,00 4 380,00

0 2013-2022 614403 0 / 0 3A11 0    D.c.1.H. 18.5.2015 0,00 92,000 20,00 1 840,00

Celkem 11 120,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

ZZ00905-11.0091 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:                   Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Obec Horní Rápotice  
adresa: 396 01  Horní Rápotice 51 
datum narození / IČO:             /49056654 
zástupce: Bc. Marie Váňová, starostka 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 37125-261/0100   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 15.7.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1348/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1876/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      7744,00  Kč (slovy: 

sedmtisícsedmsetčtyřicetčtyři  korun českých). 
 
2)  Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

3)  Souběh dotace z dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. 
Souběh dotace s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje. 
 

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
 

Čl. 9 

Kontrola 

 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu realizace akce i po jejím dokončení, a to po dobu 
deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna 
poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této 
smlouvy.  

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.   

 

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina  dne    

usnesením č.  
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Bc. Marie Váňová Zdeněk Chlád 

starostka radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1348/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 2014-2023 516419 0 / 0 61A4 0    B.f.2.H. 12.5.2015 0,28 0,000 3 200,00 896,00

0 2014-2023 516419 0 / 0 61F3 0    B.f.2.H. 19.6.2015 0,59 0,000 3 200,00 1 888,00

0 2014-2023 516419 0 / 0 61F4 0    B.f.2.H. 5.6.2015 1,18 0,000 3 200,00 3 776,00

0 2014-2023 516419 0 / 0 6,10E+04 0    B.f.2.H. 2.7.2015 0,37 0,000 3 200,00 1 184,00

Celkem 7 744,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

ZZ00905-11.0092 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:                   Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Obec Přešovice  
adresa: 675 57  Přešovice 29 
datum narození / IČO:             /00378348 
zástupce: Miloslav Polpelka, starosta 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 14026711/0100   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 16.7.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1349/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1891/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     15750,00  Kč (slovy: 

patnácttisícsedmsetpadesát  korun českých). 
 
2)  Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

3)  Souběh dotace z dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. 
Souběh dotace s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje. 
 

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
 

Čl. 9 

Kontrola 

 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu realizace akce i po jejím dokončení, a to po dobu 
deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna 
poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této 
smlouvy.  

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.   

 

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina  dne    

usnesením č.  
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Miloslav Polpelka Zdeněk Chlád 

starosta radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1349/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 2010-2019 605406 0 / 0 1D11 2K BK B.b.1.H. 4.5.2015 0,18 1 750,000 9,00 15 750,00

Celkem 15 750,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

ZZ00905-11.0093 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:                   Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Město Hrotovice  
adresa: 675 55  Hrotovice, nám. 8. května 1 
datum narození / IČO:             /00289426 
zástupce: Mgr. Hana Škodová, starostka 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 1524522349/0800   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 16.7.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1350/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1892/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     17850,00  Kč (slovy: 

sedmnácttisícosmsetpadesát  korun českých). 
 
2)  Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

3)  Souběh dotace z dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. 
Souběh dotace s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje. 
 

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
 

Čl. 9 

Kontrola 

 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu realizace akce i po jejím dokončení, a to po dobu 
deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna 
poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této 
smlouvy.  

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.   

 

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina  dne    

usnesením č.  
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Mgr. Hana Škodová Zdeněk Chlád 

starostka radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1350/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 2010-2019 605811 0 / 0 342Ca11 2S JD B.b.1.1. 20.4.2015 0,19 950,000 9,00 8 550,00

0 2010-2019 605811 0 / 0 342Ca11 2S BO B.b.2.1. 20.4.2015 0,17 1 550,000 6,00 9 300,00

Celkem 17 850,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1



Strana 1 (celkem 4) 
 

 
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

ZZ00905-11.0099 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:                   Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Obec Ujčov  
adresa: 592 62  Ujčov 19 
datum narození / IČO:             /00599891 
zástupce: Vladislav Mitáš, starosta 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 31829751/0100   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 17.7.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1356/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1903/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     45770,00  Kč (slovy: 

čtyřicetpěttisícsedmsetsedmdesát  korun českých). 
 
2)  Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

3)  Souběh dotace z dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. 
Souběh dotace s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje. 
 

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
 

Čl. 9 

Kontrola 

 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu realizace akce i po jejím dokončení, a to po dobu 
deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna 
poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této 
smlouvy.  

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.   

 

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina  dne    

usnesením č.  
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Vladislav Mitáš Zdeněk Chlád 

starosta radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1356/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 2012-2021 607402 0 / 0 2D9 4S BK B.b.1.H. 15.5.2015 0,07 625,000 9,00 5 625,00

0 2012-2021 607402 0 / 0 2,00E+09 4S BK B.b.1.H. 15.5.2015 0,05 450,000 9,00 4 050,00

0 2012-2021 607402 0 / 0 2,00E+09 4S DB B.b.1.H. 15.5.2015 0,01 130,000 9,00 1 170,00

0 2012-2021 607402 0 / 0 2F7 3J BK B.b.1.1. 15.5.2015 0,06 525,000 9,00 4 725,00

0 2012-2021 607402 0 / 0 2F7 3J DB B.b.1.1. 15.5.2015 0,05 500,000 9,00 4 500,00

0 2012-2021 607402 0 / 0 2F7 3J JV B.b.1.1. 15.5.2015 0,04 250,000 9,00 2 250,00

0 2012-2021 607402 0 / 0 4B10 4N SM B.b.2.2. 15.5.2015 0,33 1 333,000 5,00 6 665,00

0 2012-2021 607402 0 / 0 4B10 4N BK B.b.1.2. 15.5.2015 0,11 920,000 9,00 8 280,00

0 2012-2021 607402 0 / 0 4B10 4N DB B.b.1.2. 15.5.2015 0,11 945,000 9,00 8 505,00

Celkem 45 770,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

ZZ00905-11.0109 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:                   Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Městys Štěpánov nad Svratkou  
adresa: 592 63  Štěpánov nad Svratkou 23 
datum narození / IČO:             /00295558 
zástupce: PaedDr. Šárka Kunčíková, starostka 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 1622075319/0800   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 21.7.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1366/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1925/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      3800,00  Kč (slovy: třitisíceosmset  

korun českých). 
 
2)  Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

3)  Souběh dotace z dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. 
Souběh dotace s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje. 
 

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
 

Čl. 9 

Kontrola 

 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu realizace akce i po jejím dokončení, a to po dobu 
deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna 
poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této 
smlouvy.  

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.   

 

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina  dne    

usnesením č.  
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

PaedDr. Šárka Kunčíková Zdeněk Chlád 

starostka radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1366/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

763462 Štěpánov nad Svratkou 2012-2021 607424 0 / 0 1B13 4A SM B.b.2.U. 30.4.2015 0,16 800,000 4,00 3 200,00

763462 Štěpánov nad Svratkou 2012-2021 607424 0 / 0 2B14 4S SM B.b.2.U. 30.4.2015 0,03 150,000 4,00 600,00

Celkem 3 800,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

ZZ00905-11.0110 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:                   Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Obec Bačkovice  
adresa: 675 32  Bačkovice 19 
datum narození / IČO:             /48527408 
zástupce: Miroslava Raabová, starostka 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 700229711/0100   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 21.7.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1368/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1927/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     13560,00  Kč (slovy: 

třinácttisícepětsetšedesát  korun českých). 
 
2)  Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

3)  Souběh dotace z dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. 
Souběh dotace s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje. 
 

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
 

Čl. 9 

Kontrola 

 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu realizace akce i po jejím dokončení, a to po dobu 
deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna 
poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této 
smlouvy.  

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.   

 

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina  dne    

usnesením č.  
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Miroslava Raabová Zdeněk Chlád 

starostka radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1368/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 2006-2015 615803 0 / 0 215Lg9 3S DB B.b.1.H. 23.4.2015 0,12 1 200,000 9,00 10 800,00

0 2006-2015 615803 0 / 0 215Pt1 3S SM B.f.1.H. 21.5.2015 0,69 0,000 4 000,00 2 760,00

Celkem 13 560,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

ZZ00905-11.0112 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:                   Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Obec Lomy  
adresa: 675 31  Lomy 45 
datum narození / IČO:             /44065493 
zástupce: Miroslav Kopeček, starosta 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 1523973359/0800   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 21.7.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1370/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1948/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      8424,00  Kč (slovy: 

osmtisícčtyřistadvacetčtyři  korun českých). 
 
2)  Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

3)  Souběh dotace z dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. 
Souběh dotace s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje. 
 

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
 

Čl. 9 

Kontrola 

 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu realizace akce i po jejím dokončení, a to po dobu 
deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna 
poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této 
smlouvy.  

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.   

 

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina  dne    

usnesením č.  
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Miroslav Kopeček Zdeněk Chlád 

starosta radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1370/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 2015-2024 614406 0 / 0 1D12 4S BK B.b.1.H. 6.5.2015 0,08 936,000 9,00 8 424,00

Celkem 8 424,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

ZZ00905-11.0115 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:                   Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Obec Dlouhé  
adresa: 592 55  Dlouhé 72 
datum narození / IČO:             /00599361 
zástupce: Pavel Tulis, starosta 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 1472744379/0800   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 22.7.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1373/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1964/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      8100,00  Kč (slovy: osmtisícjednosto  

korun českých). 
 
2)  Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

3)  Souběh dotace z dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. 
Souběh dotace s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje. 
 

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
 

Čl. 9 

Kontrola 

 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu realizace akce i po jejím dokončení, a to po dobu 
deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna 
poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této 
smlouvy.  

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.   

 

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina  dne    

usnesením č.  
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Pavel Tulis Zdeněk Chlád 

starosta radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1373/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 2007-2016 610802 0 / 0 126Da13a 5P JD B.b.1.H. 6.5.2015 0,15 900,000 9,00 8 100,00

Celkem 8 100,00

Počet technických

jednotek
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

ZZ00905-11.0116 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:                   Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Obec Dlouhé  
adresa: 592 55  Dlouhé 72 
datum narození / IČO:             /00599361 
zástupce: Pavel Tulis, starosta 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 1472744379/0800   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 22.7.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1374/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1965/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      2620,00  Kč (slovy: 

dvatisícešestsetdvacet  korun českých). 
 
2)  Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

3)  Souběh dotace z dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. 
Souběh dotace s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje. 
 

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
 

Čl. 9 

Kontrola 

 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu realizace akce i po jejím dokončení, a to po dobu 
deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna 
poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této 
smlouvy.  

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.   

 

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina  dne    

usnesením č.  
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Pavel Tulis Zdeněk Chlád 

starosta radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1374/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 2007-2016 610802 0 / 0 126Da13a 0    D.c.1.H. 10.7.2015 0,00 131,000 20,00 2 620,00

Celkem 2 620,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

ZZ00905-11.0123 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:                   Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Obec Rudolec  
adresa: 592 14  Rudolec 47 
datum narození / IČO:             /00599786 
zástupce: Dana Pavlasová, starostka 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 1473282399/0800   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 24.7.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1381/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1985/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     10820,00  Kč (slovy: 

desettisícosmsetdvacet  korun českých). 
 
2)  Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

3)  Souběh dotace z dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. 
Souběh dotace s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje. 
 

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
 

Čl. 9 

Kontrola 

 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu realizace akce i po jejím dokončení, a to po dobu 
deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna 
poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této 
smlouvy.  

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.   

 

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina  dne    

usnesením č.  
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Dana Pavlasová Zdeněk Chlád 

starostka radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1381/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 2014-2023 606430 0 / 0 2D11 0    D.c.1.H. 30.4.2015 0,00 83,000 20,00 1 660,00

0 2014-2023 606430 0 / 0 2B12 0    D.c.1.H. 30.4.2015 0,00 208,000 20,00 4 160,00

0 2014-2023 606430 0 / 0 1C11 0    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 27,000 20,00 540,00

0 2014-2023 606430 0 / 0 2A10 0    D.c.1.H. 31.5.2015 0,00 51,000 20,00 1 020,00

0 2014-2023 606430 0 / 0 1C10 0    D.c.1.H. 30.6.2015 0,00 50,000 20,00 1 000,00

0 2014-2023 606430 0 / 0 2D11 0    D.c.1.H. 30.6.2015 0,00 122,000 20,00 2 440,00

Celkem 10 820,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

ZZ00905-11.0126 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:                   Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
OBEC RAPOTICE  
adresa: 675 73  Rapotice, Hlavní 55 
datum narození / IČO:             /00290335 
zástupce: Ing. Jiří Bechný, starosta 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 
číslo účtu: 94-6317711/0710   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 27.7.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1385/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1989/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     38320,00  Kč (slovy: 

třicetosmtisíctřistadvacet  korun českých). 
 
2)  Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

3)  Souběh dotace z dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. 
Souběh dotace s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje. 
 

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
 

Čl. 9 

Kontrola 

 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu realizace akce i po jejím dokončení, a to po dobu 
deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna 
poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této 
smlouvy.  

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.   

 

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  



 
 

Strana 4 (celkem 4) 
 

 

 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina  dne    

usnesením č.  
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Ing. Jiří Bechný Zdeněk Chlád 

starosta radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1385/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 2013-2022 609408 0 / 0 1Ca2 0    B.f.1.H. 23.5.2015 2,81 0,000 4 000,00 11 240,00

0 2013-2022 609408 0 / 0 1Ca1 0    B.f.1.H. 26.5.2015 1,45 0,000 4 000,00 5 800,00

0 2013-2022 609408 0 / 0 2Ba2 0    B.f.1.H. 3.5.2015 1,47 0,000 4 000,00 5 880,00

0 2013-2022 609408 0 / 0 2Ba3 0    B.f.1.H. 12.5.2015 0,38 0,000 4 000,00 1 520,00

0 2013-2022 609408 0 / 0 2Ca1d 0    B.f.1.H. 15.7.2015 1,82 0,000 4 000,00 7 280,00

0 2013-2022 609408 0 / 0 2Ca2 0    B.f.1.H. 20.7.2015 1,65 0,000 4 000,00 6 600,00

Celkem 38 320,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

ZZ00905-11.0128 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:                   Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Obec Zubří  
adresa: 592 31  Zubří 37 
datum narození / IČO:             /00842656 
zástupce: Jiří Havlíček, starosta 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 37526751/0100   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 27.7.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1387/2015 a číslem spisu OŽPZ 
1991/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      9140,00  Kč (slovy: 

devěttisícjednostočtyřicet  korun českých). 
 
2)  Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

3)  Souběh dotace z dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. 
Souběh dotace s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje. 
 

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
 

Čl. 9 

Kontrola 

 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu realizace akce i po jejím dokončení, a to po dobu 
deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna 
poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této 
smlouvy.  

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.   

 

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina  dne    

usnesením č.  
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Jiří Havlíček Zdeněk Chlád 

starosta radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1387/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 2007-2016 610802 0 / 0 123Dl11 6K    B.b.1.H. 27.4.2015 0,1 500,000 9,00 4 500,00

0 2007-2016 610802 0 / 0 123Dh2 0    B.f.2.H. 19.6.2015 0,24 0,000 3 200,00 768,00

0 2007-2016 610802 0 / 0 123Dl2b 0    B.f.2.H. 17.6.2015 0,59 0,000 3 200,00 1 888,00

0 2007-2016 610802 0 / 0 123Dl3b 0    B.f.2.H. 25.6.2015 0,62 0,000 3 200,00 1 984,00

Celkem 9 140,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

ZZ00905-11.0130 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:                   Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Společnost obcí pro lesní hospodaření v Náměšti nad Oslavou, s.r.o. 
adresa: 675 71  Náměšť nad Oslavou, Žerotínova 386 
datum narození / IČO:             /64511341 
zástupce: Ing. PAVEL HORKÝ, jednatel 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 6694110227/0100   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 28.7.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1391/2015 a číslem spisu OŽPZ 
2014/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši    200388,00  Kč (slovy: 

dvěstatisíctřistaosmdesátosm  korun českých). 
 
2)  Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

3)  Souběh dotace z dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. 
Souběh dotace s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje. 
 

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
 

Čl. 9 

Kontrola 

 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu realizace akce i po jejím dokončení, a to po dobu 
deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna 
poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této 
smlouvy.  

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.   

 

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina  dne    

usnesením č.  
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Ing. PAVEL HORKÝ Zdeněk Chlád 

jednatel radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1391/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

725889 Popůvky nad Jihlavou .2013-31.12.2 609304 0 / 0 12Aa09 3K BK B.b.1.H. 30.4.2015 0,13 1 250,000 9,00 11 250,00

725889 Popůvky nad Jihlavou .2013-31.12.2 609304 0 / 0 11Ea02 2K DB B.b.1.H. 30.4.2015 0,03 300,000 9,00 2 700,00

725889 Popůvky nad Jihlavou .2013-31.12.2 609304 0 / 0 11Ea02 2K BK B.b.1.H. 30.4.2015 0,04 350,000 9,00 3 150,00

758744 Sudice u Náměště nad Oslavou .2013-31.12.2 609304 0 / 0 25Ba12 3S BK B.b.1.H. 30.4.2015 0,15 1 500,000 9,00 13 500,00

658146 Jedov .2013-31.12.2 609304 0 / 0 31Ba12 2S BK B.b.1.H. 30.4.2015 0,05 500,000 9,00 4 500,00

658146 Jedov .2013-31.12.2 609304 0 / 0 31Ba09 2S BK B.b.1.H. 30.4.2015 0,05 500,000 9,00 4 500,00

680851 Lhánice .2013-31.12.2 609304 0 / 0 21Ca02 0    B.f.1.H. 30.4.2015 0,4 0,000 4 000,00 1 600,00

680851 Lhánice .2013-31.12.2 609304 0 / 0 19Aa02 0    B.f.1.H. 30.4.2015 0,7 0,000 4 000,00 2 800,00

669041 Koněšín .2013-31.12.2 609304 0 / 0 2Ca03b 0    B.f.1.H. 31.5.2015 7,75 0,000 4 000,00 31 000,00

790222 Zahrádka na Moravě .2013-31.12.2 609304 0 / 0 34Ea04 0    B.f.2.H. 31.5.2015 1,85 0,000 3 200,00 5 920,00

669041 Koněšín .2013-31.12.2 609304 0 / 0 4Aa08 2K DB B.b.1.H. 30.4.2015 0,16 1 600,000 9,00 14 400,00

671592 Kozlany .2013-31.12.2 609304 0 / 0 7Ba11 2K DB B.b.1.H. 30.4.2015 0,26 2 600,000 9,00 23 400,00

737011 Vaneč .2013-31.12.2 609304 0 / 0 37Aa8 3S DB B.b.1.H. 30.4.2015 0,29 2 900,000 9,00 26 100,00

671592 Kozlany .2013-31.12.2 609304 0 / 0 7Ca08 3S BK B.b.1.H. 30.4.2015 0,05 500,000 9,00 4 500,00

790222 Zahrádka na Moravě .2013-31.12.2 609304 0 / 0 34Ba8 3K BK B.b.1.H. 31.5.2015 0,05 500,000 9,00 4 500,00

737011 Vaneč .2013-31.12.2 609304 0 / 0 37Ba10 3S DB B.b.1.H. 31.5.2015 0,19 1 750,000 9,00 15 750,00

790222 Zahrádka na Moravě .2013-31.12.2 609304 0 / 0 35Ca10 3K BK B.b.1.H. 31.5.2015 0,05 450,000 9,00 4 050,00

790222 Zahrádka na Moravě .2013-31.12.2 609304 0 / 0 35Ca10 3K DB B.b.1.H. 31.5.2015 0,04 400,000 9,00 3 600,00

737011 Vaneč .2013-31.12.2 609304 0 / 0 36Aa03 0    B.f.2.H. 30.4.2015 4,18 0,000 3 200,00 13 376,00

669041 Koněšín .2013-31.12.2 609304 0 / 0 1Ba03 0    B.f.2.H. 30.4.2015 2,21 0,000 3 200,00 7 072,00

669041 Koněšín .2013-31.12.2 609304 0 / 0 1Ca03 0    B.f.2.H. 30.4.2015 0,85 0,000 3 200,00 2 720,00

Celkem 200 388,00

Počet technických

jednotek
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

ZZ00905-11.0141 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:                   Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Obec Střítež pod Křemešníkem  
adresa: 393 01  Střítež pod Křemešníkem 7 
datum narození / IČO:             /00583553 
zástupce: Jaroslav Palán, starosta 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 18522261/0100   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 31.7.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1405/2015 a číslem spisu OŽPZ 
2055/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši      9900,00  Kč (slovy: devěttisícdevětset  

korun českých). 
 
2)  Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

3)  Souběh dotace z dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. 
Souběh dotace s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje. 
 

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
 

Čl. 9 

Kontrola 

 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu realizace akce i po jejím dokončení, a to po dobu 
deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna 
poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této 
smlouvy.  

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.   

 

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina  dne    

usnesením č.  
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Jaroslav Palán Zdeněk Chlád 

starosta radní kraje 

  

  

  

  

  

  

 



1405/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 2009-2018 205808 0 / 0 122He11 6O JD B.b.1.H. 15.5.2015 0,1 500,000 9,00 4 500,00

0 2009-2018 205808 0 / 0 122He11 6O BK B.b.1.H. 15.5.2015 0,12 600,000 9,00 5 400,00

Celkem 9 900,00

Počet technických

jednotek

Stránka 1 z 1
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

ZZ00905-11.0146 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:                   Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Zdeněk Chlád, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 9 
  

a 
 
Obec Lesůňky  
adresa: 675 51  Lesůňky 2 
datum narození / IČO:             /00378046 
zástupce: Ing. Chrástecká Hana, starostka  
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 2179273349/0800   
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 
akci v porostech specifikovaných v žádosti Příjemce ze dne 3.8.2015  registrované na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina pod registračním číslem 1411/2015 a číslem spisu OŽPZ 
2063/2015. 

Předmět příspěvku je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a prohlašuje, že  akci 

realizoval svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami danými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
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finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 (dále jen 
„Zásady“). 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši     14850,00  Kč (slovy: 

čtrnácttisíceosmsetpadesát  korun českých). 
 
2)  Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

3)  Souběh dotace z dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. 
Souběh dotace s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje. 
 

4)  Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení 
podepsané smlouvy Kraji.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
Příjemce akci zrealizoval v souladu se Zásadami, což osvědčil odborný lesní hospodář svým 
potvrzením v žádosti o dotaci.  
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
c) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů prokazující skutečnosti související s oprávněností přijetí dotace 

(např. lesní hospodářský plán, lesní hospodářskou osnovu, lesní hospodářskou 
evidenci) 

d) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta k 
přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
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předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
 

Čl. 9 

Kontrola 

 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu realizace akce i po jejím dokončení, a to po dobu 
deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna 
poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) a písm. d) této smlouvy.  

 

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této 
smlouvy.  

 

Čl. 10 

Publicita 

U akce se nevyžaduje publicita.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

  

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  

 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.   

 

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.  
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy  rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina  dne    

usnesením č.  
 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  

Ing. Chrástecká Hana  Zdeněk Chlád 

starostka radní kraje 

  

  

  

  

   

   

 



1411/2015     Příloha č.1

Katastrální území LHP LHC Číslo Jednotka SLT Dřev. Předmět Datum Sazba Schválený

(číslo,název) parcely příspěvku ukončení příspěvku příspěvek

prací ha v Kč v Kč

0 2010-2019 605811 0 / 0 298Aa10 4S DB B.b.1.H. 15.5.2015 0,13 1 650,000 9,00 14 850,00

Celkem 14 850,00

Počet technických

jednotek
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