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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 

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

ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

(ID ZZ01550.0001) 

 

 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 

 

Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 

IČO:    70890749 

zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 

k podpisu smlouvy pově en: Ing. Bc. Martin Hyský, radní kraje 
 (dále jen „Kraj“) 
bankovní spojení:  Sberbank CZ, a.s. 

číslo účtu:   4050004999/6800 

 

a 

 

Obec Cetoraz 

se sídlem:   Cetoraz 206, 394 11 Cetoraz  

IČO:   00247936 
zastoupen:  Lubošem Novotným, starostou obce  
(dále jen “P íjemce”):  
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:   3523-261/0100 

 

 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci projektu „Návrh územního plánu Cetoraz“, blíže specifikovaného 
v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1 
(dále jen „projektu“). 

 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

pospichalova
Textový rámeček
ZK-01-2016-37, př. 2počet stran: 168
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2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu: Krajský ú ad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního ádu, 
Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy 
zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 

1) P íjemce dotace za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje se, 
že bude projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u projektu, který byl realizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu apod.). 

3) P íjemce výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy na ve ejně 
p ístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 

 
Čl. 5 

Dotace 

 

1) Kraj poskytuje P íjemci na projekt dotaci ve výši 105 000 Kč (slovy: jedno sto pět tisíc 
korun českých). 

2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 
a) Celkové náklady projektu (základ pro stanovení výše dotace) jsou náklady 

tvo ené součtem dotace a vlastním podílem P íjemce. 
b) Vlastní podíl P íjemce jsou prost edky, které mohou být tvo eny vlastními 

prost edky P íjemce. P íjemce musí být schopen prokázat její výši.  

Celkové náklady projektu (bez DPH) 
140 000,- Kč  

Výše dotace z rozpočtu kraje v Kč 105 000,- Kč 

Výše dotace z rozpočtu kraje v % 75 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v % 25 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v Kč 35 000,- Kč 

3) Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady projektu p ekročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v Čl. 5 odst. 
2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů uvedená v tabulce Čl. 5 odst. 
2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se 
úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla 
zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento 
odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

5) Dotace není slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to v roce realizace projektu po doručení závěrečné zprávy dle Čl. Ř 
písm. h) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena dle p edchozí věty 
nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. Ř písm. h) této smlouvy, nárok na vyplacení 
dotace bez dalšího zaniká. 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 

1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejpozději do 5. prosince kalendá ního roku, v němž je dotace poskytnuta. 

2) Uznatelné náklady na realizaci projektu vznikají dnem 1. ledna kalendá ního roku, 
v němž je dotace poskytnuta. 

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

4) Podmínkou poskytnutí dotace a jejího p evodu na účet P íjemce je p edložení dokladů o 
výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě (podle výpisů z bankovních účtů nebo 
pokladních dokladů). 

5) Neuznatelné náklady projektu jsou: 
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. f) této smlouvy 
b) správní poplatky 
c) daň z p idané hodnoty (DPH) 
d) náklady (výdaje) bez p ímého vztahu k akci 
e) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní pot eby, které nesouvisejí s realizací projektu 
f) penále, pokuty 
g) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace projektu 
h) náklady (výdaje) na publicitu. 

6) Uznatelné náklady projektu jsou:  
a) zpracování návrhu územního plánu 
b) vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán 

ve svém stanovisku uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů 
na životní prost edí (SEA) včetně zpracování hodnocení důsledků na soustavu 
NATURA 2000 

c) zpracování ÚSES 
d) nezbytné náklady na po ízení mapových podkladů - digitalizace mapových podkladů 

7) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy a P ílohou této 
smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 
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Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 

 

P íjemce se zavazuje: 
a) p edložit grafickou a textovou část podporovaného projektu odboru územního 

plánování a stavebního ádu Krajského ú adu Kraje Vysočina (OÚPS ) 
v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu *.pdf a *.doc p i p edložení žádosti o 
proplacení dotace, 

b) p edat digitální data územního plánu (tzv. čistopisu) dle metodiky MINIS ve formátu 
ArcGIS do ř0 dnů po vydání územního plánu zastupitelstvem obce, 

c) dotaci p ijmout, 
d) realizovat projekt p i respektování zásad zdravého finančního ízení, zejména 

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

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na projekt a celkových 
nákladů na projekt. Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, 
a aby p edmětné doklady byly správné, plné, průkazné, srozumitelné, vedené 
v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby 
uskutečněné p íjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k projektu 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k dotovanému projektu) 
P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení originálních účetních 
dokladů prokazujících použití dotace uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje 
Vysočina ID ZZ01550.0001“, 

f) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v p ípadě, kdy P íjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u 
nichž P íjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě 
může P íjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako 
náklad, 

g) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými pokladními 
doklady, 

h) doručit Kraji do 10. prosince kalendá ního roku, v němž je dotace poskytnuta 
závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz > téma > portál 
územního plánování a stavebního ádu > oddělení územního plánování > financování 
ÚPD > Dotace na po ízení ÚPD > Zásady ZK pro poskytování dotací na územně 
plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina č 05/15, která bude zejména 
obsahovat: 
- název projektu, 
- finanční vyúčtování projektu,  
- kopie prvotních, resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich 

úhradě, 
i) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
j) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu 
- originály dokladů prokazujících celkové náklady projektu 

http://www.kr-vysocina.cz/
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- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování projektu, 
k) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
l) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 11 této smlouvy. 
m) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě, že dojde 

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

 

Čl. 9 

Kontrola 

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

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jejím dokončení, a to 
po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být 
splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. c) – písm. h) a písm. k) – písm. 
m) této smlouvy. 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

 

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

2) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o projektu uvést fakt, 
že projekt byl podpo en Krajem. 

3) Textovou a grafickou část územního plánu (tzv. čistopis) P íjemce označí „Sponzorským 
vzkazem - Podpo il Kraj Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke 
stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.  

 

Čl. 11 

Udržitelnost 
 

Udržitelnost u tohoto projektu není vyžadována. 
 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.   

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

 

Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Ing. Lenka Ryšavá, tel. 564 602 270, email: rysava.l@kr-
vysocina.cz 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných, postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. 

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

5) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje, 
že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných 
právních p edpisů, zejména zákona č. 106/1řřř Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svě eny druhou stranou, nezp ístupní t etím 
osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům 
než je plnění podmínek této smlouvy.  

6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé 
pro P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

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

8) Nedílnou součástí této smlouvy je P íloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace ze dne 
25. 9. 2015. 

9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
2. 2. 2016 usnesením č. xx/01/2016/ZK. 

 
 

 

V Cetorazi dne ……………… V Jihlavě dne ………… 

 

 

 

…………………………………………           ………………………………………. 
      Luboš Novotný Ing. Bc. Martin Hyský 

 starosta obce radní kraje 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 

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

ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

(ID ZZ01550.0002) 

 

 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 

 

Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 

IČO:    70890749 

zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 

k podpisu smlouvy pově en: Ing. Bc. Martin Hyský, radní kraje 
 (dále jen „Kraj“) 
bankovní spojení:  Sberbank CZ, a.s. 

číslo účtu:   4050004999/6800 

 

a 

 

Obec Dobronín 

se sídlem:   Polenská 221/2a, 5ŘŘ 12 Dobronín  

IČO:   00285749 
zastoupen:  Ivanem Sehnalem, starostou obce  
(dále jen “P íjemce”):  
bankovní spojení:   Česká spo itelna, a.s. 

číslo účtu:   0000001466051349/0800 

 

 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci projektu „Návrh územního plánu Dobronín“, blíže specifikovaného 
v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1 
(dále jen „projektu“). 

 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 
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2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu: Krajský ú ad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního ádu, 
Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy 
zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 

1) P íjemce dotace za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje se, 
že bude projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u projektu, který byl realizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu apod.). 

3) P íjemce výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy na ve ejně 
p ístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 

 
Čl. 5 

Dotace 

 

1) Kraj poskytuje P íjemci na projekt dotaci ve výši 170 000 Kč (slovy: jedno sto sedmdesát 
tisíc korun českých). 

2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 
a) Celkové náklady projektu (základ pro stanovení výše dotace) jsou náklady 

tvo ené součtem dotace a vlastním podílem P íjemce. 
b) Vlastní podíl P íjemce jsou prost edky, které mohou být tvo eny vlastními 

prost edky P íjemce. P íjemce musí být schopen prokázat její výši.  

Celkové náklady projektu (bez DPH) 340 000,- Kč  

Výše dotace z rozpočtu kraje v Kč 170 000,- Kč 

Výše dotace z rozpočtu kraje v % 50 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v % 50 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v Kč 170 000,- Kč 

3) Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady projektu p ekročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v Čl. 5 odst. 
2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů uvedená v tabulce Čl. 5 odst. 
2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se 
úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla 
zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento 
odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

5) Dotace není slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to v roce realizace projektu po doručení závěrečné zprávy dle Čl. Ř 
písm. h) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena dle p edchozí věty 
nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. Ř písm. h) této smlouvy, nárok na vyplacení 
dotace bez dalšího zaniká. 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 

1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejpozději do 5. prosince kalendá ního roku, v němž je dotace poskytnuta. 

2) Uznatelné náklady na realizaci projektu vznikají dnem 1. ledna kalendá ního roku, 
v němž je dotace poskytnuta. 

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

4) Podmínkou poskytnutí dotace a jejího p evodu na účet P íjemce je p edložení dokladů o 
výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě (podle výpisů z bankovních účtů nebo 
pokladních dokladů). 

5) Neuznatelné náklady projektu jsou: 
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. f) této smlouvy 
b) správní poplatky 
c) daň z p idané hodnoty (DPH) 
d) náklady (výdaje) bez p ímého vztahu k akci 
e) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní pot eby, které nesouvisejí s realizací projektu 
f) penále, pokuty 
g) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace projektu 
h) náklady (výdaje) na publicitu. 

6) Uznatelné náklady projektu jsou:  
a) zpracování návrhu územního plánu 
b) vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán 

ve svém stanovisku uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů 
na životní prost edí (SEA) včetně zpracování hodnocení důsledků na soustavu 
NATURA 2000 

c) zpracování ÚSES 
d) nezbytné náklady na po ízení mapových podkladů - digitalizace mapových podkladů 

7) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy a P ílohou této 
smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 
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Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 

 

P íjemce se zavazuje: 
a) p edložit grafickou a textovou část podporovaného projektu odboru územního 

plánování a stavebního ádu Krajského ú adu Kraje Vysočina (OÚPS ) 
v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu *.pdf a *.doc p i p edložení žádosti o 
proplacení dotace, 

b) p edat digitální data územního plánu (tzv. čistopisu) dle metodiky MINIS ve formátu 
ArcGIS do ř0 dnů po vydání územního plánu zastupitelstvem obce, 

c) dotaci p ijmout, 
d) realizovat projekt p i respektování zásad zdravého finančního ízení, zejména 

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

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na projekt a celkových 
nákladů na projekt. Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, 
a aby p edmětné doklady byly správné, plné, průkazné, srozumitelné, vedené 
v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby 
uskutečněné p íjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k projektu 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k dotovanému projektu) 
P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení originálních účetních 
dokladů prokazujících použití dotace uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje 
Vysočina ID ZZ01550.0002“, 

f) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v p ípadě, kdy P íjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u 
nichž P íjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě 
může P íjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako 
náklad, 

g) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými pokladními 
doklady, 

h) doručit Kraji do 10. prosince kalendá ního roku, v němž je dotace poskytnuta 
závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz > téma > portál 
územního plánování a stavebního ádu > oddělení územního plánování > financování 
ÚPD > Dotace na po ízení ÚPD > Zásady ZK pro poskytování dotací na územně 
plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina č 05/15, která bude zejména 
obsahovat: 
- název projektu, 
- finanční vyúčtování projektu,  
- kopie prvotních, resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich 

úhradě, 
i) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
j) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu 
- originály dokladů prokazujících celkové náklady projektu 

http://www.kr-vysocina.cz/
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- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování projektu, 
k) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
l) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 11 této smlouvy. 
m) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě, že dojde 

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

 

Čl. 9 

Kontrola 

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

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jejím dokončení, a to 
po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být 
splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. c) – písm. h) a písm. k) – písm. 
m) této smlouvy. 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

 

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

2) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o projektu uvést fakt, 
že projekt byl podpo en Krajem. 

3) Textovou a grafickou část územního plánu (tzv. čistopis) P íjemce označí „Sponzorským 
vzkazem - Podpo il Kraj Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke 
stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.  

 

Čl. 11 

Udržitelnost 
 

Udržitelnost u tohoto projektu není vyžadována. 
 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.   

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

 

Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Ing. Lenka Ryšavá, tel. 564 602 270, email: rysava.l@kr-
vysocina.cz 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných, postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. 

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

5) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje, 
že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných 
právních p edpisů, zejména zákona č. 106/1řřř Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svě eny druhou stranou, nezp ístupní t etím 
osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům 
než je plnění podmínek této smlouvy.  

6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé 
pro P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

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

8) Nedílnou součástí této smlouvy je P íloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace ze dne 
30. 9. 2015. 

9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
2. 2. 2016 usnesením č. xx/01/2016/ZK. 

 
 

 

V Dobroníně dne ……………… V Jihlavě dne ………… 

 

 

 

…………………………………………           ………………………………………. 
     Ivan Sehnal Ing. Bc. Martin Hyský 

 starosta obce radní kraje 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 

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

ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

(ID ZZ01550.0003) 

 

 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 

 

Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 

IČO:    70890749 

zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 

k podpisu smlouvy pově en: Ing. Bc. Martin Hyský, radní kraje 
 (dále jen „Kraj“) 
bankovní spojení:  Sberbank CZ, a.s. 

číslo účtu:   4050004999/6800 

 

a 

 

Obec Dolní Město 

se sídlem:   Dolní Město ř3, 5Ř2 33 Dolní Město  

IČO:   00267376 
zastoupen:  Pavlem Chládem, starostou obce  
(dále jen “P íjemce”):  
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:   2824521/0100 

 

 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci projektu „Návrh územního plánu Dolní Město“, blíže specifikovaného 
v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1 
(dále jen „projektu“). 

 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 
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2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu: Krajský ú ad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního ádu, 
Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy 
zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 

1) P íjemce dotace za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje se, 
že bude projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u projektu, který byl realizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu apod.). 

3) P íjemce výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy na ve ejně 
p ístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 

 
Čl. 5 

Dotace 

 

1) Kraj poskytuje P íjemci na projekt dotaci ve výši 108 750 Kč (slovy: jedno sto osm tisíc 
sedm set padesát korun českých). 

2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 
a) Celkové náklady projektu (základ pro stanovení výše dotace) jsou náklady 

tvo ené součtem dotace a vlastním podílem P íjemce. 
b) Vlastní podíl P íjemce jsou prost edky, které mohou být tvo eny vlastními 

prost edky P íjemce. P íjemce musí být schopen prokázat její výši.  

Celkové náklady projektu (bez DPH) 145 000,- Kč  

Výše dotace z rozpočtu kraje v Kč 108 750,- Kč 

Výše dotace z rozpočtu kraje v % 75 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v % 25 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v Kč 36 250,- Kč 

3) Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady projektu p ekročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v Čl. 5 odst. 
2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů uvedená v tabulce Čl. 5 odst. 
2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se 
úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla 
zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento 
odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

5) Dotace není slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to v roce realizace projektu po doručení závěrečné zprávy dle Čl. Ř 
písm. h) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena dle p edchozí věty 
nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. Ř písm. h) této smlouvy, nárok na vyplacení 
dotace bez dalšího zaniká. 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 

1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejpozději do 5. prosince kalendá ního roku, v němž je dotace poskytnuta. 

2) Uznatelné náklady na realizaci projektu vznikají dnem 1. ledna kalendá ního roku, 
v němž je dotace poskytnuta. 

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

4) Podmínkou poskytnutí dotace a jejího p evodu na účet P íjemce je p edložení dokladů o 
výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě (podle výpisů z bankovních účtů nebo 
pokladních dokladů). 

5) Neuznatelné náklady projektu jsou: 
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. f) této smlouvy 
b) správní poplatky 
c) daň z p idané hodnoty (DPH) 
d) náklady (výdaje) bez p ímého vztahu k akci 
e) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní pot eby, které nesouvisejí s realizací projektu 
f) penále, pokuty 
g) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace projektu 
h) náklady (výdaje) na publicitu. 

6) Uznatelné náklady projektu jsou:  
a) zpracování návrhu územního plánu 
b) vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán 

ve svém stanovisku uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů 
na životní prost edí (SEA) včetně zpracování hodnocení důsledků na soustavu 
NATURA 2000 

c) zpracování ÚSES 
d) nezbytné náklady na po ízení mapových podkladů - digitalizace mapových podkladů 

7) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy a P ílohou této 
smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 
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Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 

 

P íjemce se zavazuje: 
a) p edložit grafickou a textovou část podporovaného projektu odboru územního 

plánování a stavebního ádu Krajského ú adu Kraje Vysočina (OÚPS ) 
v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu *.pdf a *.doc p i p edložení žádosti o 
proplacení dotace, 

b) p edat digitální data územního plánu (tzv. čistopisu) dle metodiky MINIS ve formátu 
ArcGIS do ř0 dnů po vydání územního plánu zastupitelstvem obce, 

c) dotaci p ijmout, 
d) realizovat projekt p i respektování zásad zdravého finančního ízení, zejména 

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

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na projekt a celkových 
nákladů na projekt. Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, 
a aby p edmětné doklady byly správné, plné, průkazné, srozumitelné, vedené 
v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby 
uskutečněné p íjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k projektu 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k dotovanému projektu) 
P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení originálních účetních 
dokladů prokazujících použití dotace uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje 
Vysočina ID ZZ01550.0003“, 

f) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v p ípadě, kdy P íjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u 
nichž P íjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě 
může P íjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako 
náklad, 

g) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými pokladními 
doklady, 

h) doručit Kraji do 10. prosince kalendá ního roku, v němž je dotace poskytnuta 
závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz > téma > portál 
územního plánování a stavebního ádu > oddělení územního plánování > financování 
ÚPD > Dotace na po ízení ÚPD > Zásady ZK pro poskytování dotací na územně 
plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina č 05/15, která bude zejména 
obsahovat: 
- název projektu, 
- finanční vyúčtování projektu,  
- kopie prvotních, resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich 

úhradě, 
i) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
j) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu 
- originály dokladů prokazujících celkové náklady projektu 

http://www.kr-vysocina.cz/
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- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování projektu, 
k) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
l) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 11 této smlouvy. 
m) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě, že dojde 

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

 

Čl. 9 

Kontrola 

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

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jejím dokončení, a to 
po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být 
splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. c) – písm. h) a písm. k) – písm. 
m) této smlouvy. 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

 

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

2) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o projektu uvést fakt, 
že projekt byl podpo en Krajem. 

3) Textovou a grafickou část územního plánu (tzv. čistopis) P íjemce označí „Sponzorským 
vzkazem - Podpo il Kraj Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke 
stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.  

 

Čl. 11 

Udržitelnost 
 

Udržitelnost u tohoto projektu není vyžadována. 
 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.   

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

 

Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Ing. Lenka Ryšavá, tel. 564 602 270, email: rysava.l@kr-
vysocina.cz 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných, postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. 

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

5) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje, 
že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných 
právních p edpisů, zejména zákona č. 106/1řřř Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svě eny druhou stranou, nezp ístupní t etím 
osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům 
než je plnění podmínek této smlouvy.  

6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé 
pro P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

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

8) Nedílnou součástí této smlouvy je P íloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace ze dne 
18. 9. 2015. 

9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
2. 2. 2016 usnesením č. xx/01/2016/ZK. 

 
 

 

V Dolním Městě dne ……………… V Jihlavě dne ………… 

 

 

 

…………………………………………           ………………………………………. 
     Pavel Chlád Ing. Bc. Martin Hyský 

 starosta obce radní kraje 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 

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

ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

(ID ZZ01550.0004) 

 

 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 

 

Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 

IČO:    70890749 

zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 

k podpisu smlouvy pově en: Ing. Bc. Martin Hyský, radní kraje 
 (dále jen „Kraj“) 
bankovní spojení:  Sberbank CZ, a.s. 

číslo účtu:   4050004999/6800 

 

a 

 

Obec Jersín 

se sídlem:   Jersín 10, 5ŘŘ 25 Jersín  

IČO:   00373729 
zastoupen:  Lubošem Štěpničkou, starostou obce  
(dále jen “P íjemce”):  
bankovní spojení:   Česká spo itelna, a.s. 

číslo účtu:   994404-0348086001/0800 

 

 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci projektu „Návrh územního plánu Jersín“, blíže specifikovaného 
v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1 
(dále jen „projektu“). 

 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 
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2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu: Krajský ú ad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního ádu, 
Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy 
zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 

1) P íjemce dotace za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje se, 
že bude projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u projektu, který byl realizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu apod.). 

3) P íjemce výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy na ve ejně 
p ístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 

 
Čl. 5 

Dotace 

 

1) Kraj poskytuje P íjemci na projekt dotaci ve výši 112 500 Kč (slovy: jedno sto dvanáct 
tisíc pět set korun českých). 

2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 
a) Celkové náklady projektu (základ pro stanovení výše dotace) jsou náklady 

tvo ené součtem dotace a vlastním podílem P íjemce. 
b) Vlastní podíl P íjemce jsou prost edky, které mohou být tvo eny vlastními 

prost edky P íjemce. P íjemce musí být schopen prokázat její výši.  

Celkové náklady projektu (bez DPH) 150 000,- Kč  

Výše dotace z rozpočtu kraje v Kč 112 500,- Kč 

Výše dotace z rozpočtu kraje v % 75 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v % 25 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v Kč 37 500,- Kč 

3) Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady projektu p ekročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v Čl. 5 odst. 
2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů uvedená v tabulce Čl. 5 odst. 
2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se 
úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla 
zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento 
odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

5) Dotace není slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to v roce realizace projektu po doručení závěrečné zprávy dle Čl. Ř 
písm. h) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena dle p edchozí věty 
nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. Ř písm. h) této smlouvy, nárok na vyplacení 
dotace bez dalšího zaniká. 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 

1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejpozději do 5. prosince kalendá ního roku, v němž je dotace poskytnuta. 

2) Uznatelné náklady na realizaci projektu vznikají dnem 1. ledna kalendá ního roku, 
v němž je dotace poskytnuta. 

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

4) Podmínkou poskytnutí dotace a jejího p evodu na účet P íjemce je p edložení dokladů o 
výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě (podle výpisů z bankovních účtů nebo 
pokladních dokladů). 

5) Neuznatelné náklady projektu jsou: 
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. f) této smlouvy 
b) správní poplatky 
c) daň z p idané hodnoty (DPH) 
d) náklady (výdaje) bez p ímého vztahu k akci 
e) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní pot eby, které nesouvisejí s realizací projektu 
f) penále, pokuty 
g) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace projektu 
h) náklady (výdaje) na publicitu. 

6) Uznatelné náklady projektu jsou:  
a) zpracování návrhu územního plánu 
b) vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán 

ve svém stanovisku uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů 
na životní prost edí (SEA) včetně zpracování hodnocení důsledků na soustavu 
NATURA 2000 

c) zpracování ÚSES 
d) nezbytné náklady na po ízení mapových podkladů - digitalizace mapových podkladů 

7) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy a P ílohou této 
smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 
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Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

 

P íjemce se zavazuje: 
a) p edložit grafickou a textovou část podporovaného projektu odboru územního 

plánování a stavebního ádu Krajského ú adu Kraje Vysočina (OÚPS ) 
v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu *.pdf a *.doc p i p edložení žádosti o 
proplacení dotace, 

b) p edat digitální data územního plánu (tzv. čistopisu) dle metodiky MINIS ve formátu 
ArcGIS do ř0 dnů po vydání územního plánu zastupitelstvem obce, 

c) dotaci p ijmout, 
d) realizovat projekt p i respektování zásad zdravého finančního ízení, zejména 

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

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na projekt a celkových 
nákladů na projekt. Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, 
a aby p edmětné doklady byly správné, plné, průkazné, srozumitelné, vedené 
v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby 
uskutečněné p íjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k projektu 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k dotovanému projektu) 
P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení originálních účetních 
dokladů prokazujících použití dotace uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje 
Vysočina ID ZZ01550.0004“, 

f) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v p ípadě, kdy P íjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u 
nichž P íjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě 
může P íjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako 
náklad, 

g) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými pokladními 
doklady, 

h) doručit Kraji do 10. prosince kalendá ního roku, v němž je dotace poskytnuta 
závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz > téma > portál 
územního plánování a stavebního ádu > oddělení územního plánování > financování 
ÚPD > Dotace na po ízení ÚPD > Zásady ZK pro poskytování dotací na územně 
plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina č 05/15, která bude zejména 
obsahovat: 
- název projektu, 
- finanční vyúčtování projektu,  
- kopie prvotních, resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich 

úhradě, 
i) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
j) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu 

http://www.kr-vysocina.cz/
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- originály dokladů prokazujících celkové náklady projektu 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování projektu, 

k) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
l) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 11 této smlouvy. 
m) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě, že dojde 

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

 

Čl. 9 

Kontrola 

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

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jejím dokončení, a to 
po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být 
splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. c) – písm. h) a písm. k) – písm. 
m) této smlouvy. 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

 

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

2) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o projektu uvést fakt, 
že projekt byl podpo en Krajem. 

3) Textovou a grafickou část územního plánu (tzv. čistopis) P íjemce označí „Sponzorským 
vzkazem - Podpo il Kraj Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke 
stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.  

 

Čl. 11 

Udržitelnost 
 

Udržitelnost u tohoto projektu není vyžadována. 
 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.   

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


 

Strana 6 (celkem 6) 

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

 

Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Ing. Lenka Ryšavá, tel. 564 602 270, email: rysava.l@kr-
vysocina.cz 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných, postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. 

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

5) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje, 
že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných 
právních p edpisů, zejména zákona č. 106/1řřř Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svě eny druhou stranou, nezp ístupní t etím 
osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům 
než je plnění podmínek této smlouvy.  

6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé 
pro P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

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

8) Nedílnou součástí této smlouvy je P íloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace ze dne 
2. 9. 2015. 

9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
2. 2. 2016 usnesením č. xx/01/2016/ZK. 

 
 

 

 V Jersíně dne ……………… V Jihlavě dne ………… 

 

 

 

…………………………………………           ………………………………………. 
     Luboš Štěpnička Ing. Bc. Martin Hyský 

 starosta obce radní kraje 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 

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

ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

(ID ZZ01550.0005) 

 

 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 

 

Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 

IČO:    70890749 

zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 

k podpisu smlouvy pově en: Ing. Bc. Martin Hyský, radní kraje 
 (dále jen „Kraj“) 
bankovní spojení:  Sberbank CZ, a.s. 

číslo účtu:   4050004999/6800 

 

a 

 

Obec Jiratice 

se sídlem:   Jiratice 26, 675 32 T ebelovice  

IČO:   00377571 
zastoupen:  Josefem Simandlem, starostou obce  
(dále jen “P íjemce”):  
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:   11220711/0100 

 

 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci projektu „Návrh územního plánu Jiratice“, blíže specifikovaného 
v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1 
(dále jen „projektu“). 

 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 
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2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu: Krajský ú ad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního ádu, 
Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy 
zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 

1) P íjemce dotace za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje se, 
že bude projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u projektu, který byl realizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu apod.). 

3) P íjemce výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy na ve ejně 
p ístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 

 
Čl. 5 

Dotace 

 

1) Kraj poskytuje P íjemci na projekt dotaci ve výši 112 500 Kč (slovy: jedno sto dvanáct 
tisíc pět set korun českých). 

2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 
a) Celkové náklady projektu (základ pro stanovení výše dotace) jsou náklady 

tvo ené součtem dotace a vlastním podílem P íjemce. 
b) Vlastní podíl P íjemce jsou prost edky, které mohou být tvo eny vlastními 

prost edky P íjemce. P íjemce musí být schopen prokázat její výši.  

Celkové náklady projektu (bez DPH) 150 000,- Kč  

Výše dotace z rozpočtu kraje v Kč 112 500,- Kč 

Výše dotace z rozpočtu kraje v % 75 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v % 25 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v Kč 37 500,- Kč 

3) Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady projektu p ekročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v Čl. 5 odst. 
2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů uvedená v tabulce Čl. 5 odst. 
2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se 
úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla 
zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento 
odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

5) Dotace není slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to v roce realizace projektu po doručení závěrečné zprávy dle Čl. Ř 
písm. h) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena dle p edchozí věty 
nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. Ř písm. h) této smlouvy, nárok na vyplacení 
dotace bez dalšího zaniká. 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 

1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejpozději do 5. prosince kalendá ního roku, v němž je dotace poskytnuta. 

2) Uznatelné náklady na realizaci projektu vznikají dnem 1. ledna kalendá ního roku, 
v němž je dotace poskytnuta. 

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

4) Podmínkou poskytnutí dotace a jejího p evodu na účet P íjemce je p edložení dokladů o 
výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě (podle výpisů z bankovních účtů nebo 
pokladních dokladů). 

5) Neuznatelné náklady projektu jsou: 
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. f) této smlouvy 
b) správní poplatky 
c) daň z p idané hodnoty (DPH) 
d) náklady (výdaje) bez p ímého vztahu k akci 
e) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní pot eby, které nesouvisejí s realizací projektu 
f) penále, pokuty 
g) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace projektu 
h) náklady (výdaje) na publicitu. 

6) Uznatelné náklady projektu jsou:  
a) zpracování návrhu územního plánu 
b) vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán 

ve svém stanovisku uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů 
na životní prost edí (SEA) včetně zpracování hodnocení důsledků na soustavu 
NATURA 2000 

c) zpracování ÚSES 
d) nezbytné náklady na po ízení mapových podkladů - digitalizace mapových podkladů 

7) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy a P ílohou této 
smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 
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Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

 

P íjemce se zavazuje: 
a) p edložit grafickou a textovou část podporovaného projektu odboru územního 

plánování a stavebního ádu Krajského ú adu Kraje Vysočina (OÚPS ) 
v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu *.pdf a *.doc p i p edložení žádosti o 
proplacení dotace, 

b) p edat digitální data územního plánu (tzv. čistopisu) dle metodiky MINIS ve formátu 
ArcGIS do ř0 dnů po vydání územního plánu zastupitelstvem obce, 

c) dotaci p ijmout, 
d) realizovat projekt p i respektování zásad zdravého finančního ízení, zejména 

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

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na projekt a celkových 
nákladů na projekt. Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, 
a aby p edmětné doklady byly správné, plné, průkazné, srozumitelné, vedené 
v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby 
uskutečněné p íjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k projektu 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k dotovanému projektu) 
P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení originálních účetních 
dokladů prokazujících použití dotace uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje 
Vysočina ID ZZ01550.0005“, 

f) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v p ípadě, kdy P íjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u 
nichž P íjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě 
může P íjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako 
náklad, 

g) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými pokladními 
doklady, 

h) doručit Kraji do 10. prosince kalendá ního roku, v němž je dotace poskytnuta 
závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz > téma > portál 
územního plánování a stavebního ádu > oddělení územního plánování > financování 
ÚPD > Dotace na po ízení ÚPD > Zásady ZK pro poskytování dotací na územně 
plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina č 05/15, která bude zejména 
obsahovat: 
- název projektu, 
- finanční vyúčtování projektu,  
- kopie prvotních, resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich 

úhradě, 
i) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
j) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu 

http://www.kr-vysocina.cz/
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- originály dokladů prokazujících celkové náklady projektu 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování projektu, 

k) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
l) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 11 této smlouvy. 
m) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě, že dojde 

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

 

Čl. 9 

Kontrola 

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

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jejím dokončení, a to 
po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být 
splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. c) – písm. h) a písm. k) – písm. 
m) této smlouvy. 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

 

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

2) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o projektu uvést fakt, 
že projekt byl podpo en Krajem. 

3) Textovou a grafickou část územního plánu (tzv. čistopis) P íjemce označí „Sponzorským 
vzkazem - Podpo il Kraj Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke 
stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.  

 

Čl. 11 

Udržitelnost 
 

Udržitelnost u tohoto projektu není vyžadována. 
 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.   

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

 

Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Ing. Lenka Ryšavá, tel. 564 602 270, email: rysava.l@kr-
vysocina.cz 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných, postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. 

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

5) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje, 
že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných 
právních p edpisů, zejména zákona č. 106/1řřř Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svě eny druhou stranou, nezp ístupní t etím 
osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům 
než je plnění podmínek této smlouvy.  

6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé 
pro P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

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

8) Nedílnou součástí této smlouvy je P íloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace ze dne 
21. 9. 2015. 

9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
2. 2. 2016 usnesením č. xx/01/2016/ZK. 

 
 

 

V Jiraticích dne ……………… V Jihlavě dne ………… 

 

 

 

…………………………………………           ………………………………………. 
     Josef Simandl Ing. Bc. Martin Hyský 

 starosta obce radní kraje 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 

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

ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

(ID ZZ01550.0006) 

 

 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 

 

Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 

IČO:    70890749 

zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 

k podpisu smlouvy pově en: Ing. Bc. Martin Hyský, radní kraje 
 (dále jen „Kraj“) 
bankovní spojení:  Sberbank CZ, a.s. 

číslo účtu:   4050004999/6800 

 

a 

 

Obec Lesonice 

se sídlem:   Lesonice 117, 675 44 Lesonice  

IČO:   00289752 
zastoupen:  Mgr. Zbyňkem Nejezchlebou, starostou obce  
(dále jen “P íjemce”):  
bankovní spojení:   Československá obchodní banka, a.s. 

číslo účtu:   150293224/0300 

 

 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci projektu „Návrh územního plánu Lesonice“, blíže specifikovaného 
v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1 
(dále jen „projektu“). 

 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 



 

Strana 2 (celkem 6) 

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu: Krajský ú ad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního ádu, 
Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy 
zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 

1) P íjemce dotace za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje se, 
že bude projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u projektu, který byl realizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu apod.). 

3) P íjemce výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy na ve ejně 
p ístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 

 
Čl. 5 

Dotace 

 

1) Kraj poskytuje P íjemci na projekt dotaci ve výši 112 500 Kč (slovy: jedno sto dvanáct 
tisíc pět set korun českých). 

2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 
a) Celkové náklady projektu (základ pro stanovení výše dotace) jsou náklady 

tvo ené součtem dotace a vlastním podílem P íjemce. 
b) Vlastní podíl P íjemce jsou prost edky, které mohou být tvo eny vlastními 

prost edky P íjemce. P íjemce musí být schopen prokázat její výši.  

Celkové náklady projektu (bez DPH) 150 000,- Kč  

Výše dotace z rozpočtu kraje v Kč 112 500,- Kč 

Výše dotace z rozpočtu kraje v % 75 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v % 25 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v Kč 37 500,- Kč 

3) Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady projektu p ekročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v Čl. 5 odst. 
2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů uvedená v tabulce Čl. 5 odst. 
2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se 
úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla 
zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento 
odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

5) Dotace není slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to v roce realizace projektu po doručení závěrečné zprávy dle Čl. Ř 
písm. h) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena dle p edchozí věty 
nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. Ř písm. h) této smlouvy, nárok na vyplacení 
dotace bez dalšího zaniká. 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 

1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejpozději do 5. prosince kalendá ního roku, v němž je dotace poskytnuta. 

2) Uznatelné náklady na realizaci projektu vznikají dnem 1. ledna kalendá ního roku, 
v němž je dotace poskytnuta. 

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

4) Podmínkou poskytnutí dotace a jejího p evodu na účet P íjemce je p edložení dokladů o 
výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě (podle výpisů z bankovních účtů nebo 
pokladních dokladů). 

5) Neuznatelné náklady projektu jsou: 
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. f) této smlouvy 
b) správní poplatky 
c) daň z p idané hodnoty (DPH) 
d) náklady (výdaje) bez p ímého vztahu k akci 
e) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní pot eby, které nesouvisejí s realizací projektu 
f) penále, pokuty 
g) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace projektu 
h) náklady (výdaje) na publicitu. 

6) Uznatelné náklady projektu jsou:  
a) zpracování návrhu územního plánu 
b) vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán 

ve svém stanovisku uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů 
na životní prost edí (SEA) včetně zpracování hodnocení důsledků na soustavu 
NATURA 2000 

c) zpracování ÚSES 
d) nezbytné náklady na po ízení mapových podkladů - digitalizace mapových podkladů 

7) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy a P ílohou této 
smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 
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Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

 

P íjemce se zavazuje: 
a) p edložit grafickou a textovou část podporovaného projektu odboru územního 

plánování a stavebního ádu Krajského ú adu Kraje Vysočina (OÚPS ) 
v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu *.pdf a *.doc p i p edložení žádosti o 
proplacení dotace, 

b) p edat digitální data územního plánu (tzv. čistopisu) dle metodiky MINIS ve formátu 
ArcGIS do ř0 dnů po vydání územního plánu zastupitelstvem obce, 

c) dotaci p ijmout, 
d) realizovat projekt p i respektování zásad zdravého finančního ízení, zejména 

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

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na projekt a celkových 
nákladů na projekt. Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, 
a aby p edmětné doklady byly správné, plné, průkazné, srozumitelné, vedené 
v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby 
uskutečněné p íjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k projektu 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k dotovanému projektu) 
P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení originálních účetních 
dokladů prokazujících použití dotace uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje 
Vysočina ID ZZ01550.0006“, 

f) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v p ípadě, kdy P íjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u 
nichž P íjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě 
může P íjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako 
náklad, 

g) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými pokladními 
doklady, 

h) doručit Kraji do 10. prosince kalendá ního roku, v němž je dotace poskytnuta 
závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz > téma > portál 
územního plánování a stavebního ádu > oddělení územního plánování > financování 
ÚPD > Dotace na po ízení ÚPD > Zásady ZK pro poskytování dotací na územně 
plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina č 05/15, která bude zejména 
obsahovat: 
- název projektu, 
- finanční vyúčtování projektu,  
- kopie prvotních, resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich 

úhradě, 
i) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
j) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu 

http://www.kr-vysocina.cz/
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- originály dokladů prokazujících celkové náklady projektu 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování projektu, 

k) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
l) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 11 této smlouvy. 
m) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě, že dojde 

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

 

Čl. 9 

Kontrola 

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

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jejím dokončení, a to 
po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být 
splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. c) – písm. h) a písm. k) – písm. 
m) této smlouvy. 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

 

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

2) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o projektu uvést fakt, 
že projekt byl podpo en Krajem. 

3) Textovou a grafickou část územního plánu (tzv. čistopis) P íjemce označí „Sponzorským 
vzkazem - Podpo il Kraj Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke 
stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.  

 

Čl. 11 

Udržitelnost 
 

Udržitelnost u tohoto projektu není vyžadována. 
 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.   

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

 

Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Ing. Lenka Ryšavá, tel. 564 602 270, email: rysava.l@kr-
vysocina.cz 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných, postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. 

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

5) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje, 
že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných 
právních p edpisů, zejména zákona č. 106/1řřř Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svě eny druhou stranou, nezp ístupní t etím 
osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům 
než je plnění podmínek této smlouvy.  

6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé 
pro P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

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

8) Nedílnou součástí této smlouvy je P íloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace ze dne 
14. 9. 2015. 

9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
2. 2. 2016 usnesením č. xx/01/2016/ZK. 

 
 

 

V Lesonicích dne ……………… V Jihlavě dne ………… 

 

 

 

…………………………………………           ………………………………………. 
    Mgr. Zbyněk Nejezchleba Ing. Bc. Martin Hyský 

 starosta obce radní kraje 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 

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

ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

(ID ZZ01550.0007) 

 

 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 

 

Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 

IČO:    70890749 

zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 

k podpisu smlouvy pově en: Ing. Bc. Martin Hyský, radní kraje 
 (dále jen „Kraj“) 
bankovní spojení:  Sberbank CZ, a.s. 

číslo účtu:   4050004999/6800 

 

a 

 

Městys Libice nad Doubravou 

se sídlem:   Zámecká 47, 5Ř2 77 Libice nad Doubravou  

IČO:   00267791 
zastoupen:  Václavem Venhauerem, starostou městyse  
(dále jen “P íjemce”):  
bankovní spojení:   Československá obchodní banka, a.s. 

číslo účtu:   3012285/0300 

 

 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci projektu „Návrh územního plánu Libice nad Doubravou“, blíže 
specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako 
P íloha č. 1 (dále jen „projektu“). 

 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 
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2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu: Krajský ú ad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního ádu, 
Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy 
zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 

1) P íjemce dotace za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje se, 
že bude projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u projektu, který byl realizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu apod.). 

3) P íjemce výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy na ve ejně 
p ístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 

 
Čl. 5 

Dotace 

 

1) Kraj poskytuje P íjemci na projekt dotaci ve výši 112 500 Kč (slovy: jedno sto dvanáct 
tisíc pět set korun českých). 

2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 
a) Celkové náklady projektu (základ pro stanovení výše dotace) jsou náklady 

tvo ené součtem dotace a vlastním podílem P íjemce. 
b) Vlastní podíl P íjemce jsou prost edky, které mohou být tvo eny vlastními 

prost edky P íjemce. P íjemce musí být schopen prokázat její výši.  

Celkové náklady projektu (bez DPH) 150 000,- Kč  

Výše dotace z rozpočtu kraje v Kč 112 500,- Kč 

Výše dotace z rozpočtu kraje v % 75 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v % 25 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v Kč 37 500,- Kč 

3) Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady projektu p ekročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v Čl. 5 odst. 
2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů uvedená v tabulce Čl. 5 odst. 
2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se 
úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla 
zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento 
odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

5) Dotace není slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to v roce realizace projektu po doručení závěrečné zprávy dle Čl. Ř 
písm. h) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena dle p edchozí věty 
nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. Ř písm. h) této smlouvy, nárok na vyplacení 
dotace bez dalšího zaniká. 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 

1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejpozději do 5. prosince kalendá ního roku, v němž je dotace poskytnuta. 

2) Uznatelné náklady na realizaci projektu vznikají dnem 1. ledna kalendá ního roku, 
v němž je dotace poskytnuta. 

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

4) Podmínkou poskytnutí dotace a jejího p evodu na účet P íjemce je p edložení dokladů o 
výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě (podle výpisů z bankovních účtů nebo 
pokladních dokladů). 

5) Neuznatelné náklady projektu jsou: 
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. f) této smlouvy 
b) správní poplatky 
c) daň z p idané hodnoty (DPH) 
d) náklady (výdaje) bez p ímého vztahu k akci 
e) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní pot eby, které nesouvisejí s realizací projektu 
f) penále, pokuty 
g) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace projektu 
h) náklady (výdaje) na publicitu. 

6) Uznatelné náklady projektu jsou:  
a) zpracování návrhu územního plánu 
b) vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán 

ve svém stanovisku uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů 
na životní prost edí (SEA) včetně zpracování hodnocení důsledků na soustavu 
NATURA 2000 

c) zpracování ÚSES 
d) nezbytné náklady na po ízení mapových podkladů - digitalizace mapových podkladů 

7) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy a P ílohou této 
smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 
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Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

 

P íjemce se zavazuje: 

a) p edložit grafickou a textovou část podporovaného projektu odboru územního 
plánování a stavebního ádu Krajského ú adu Kraje Vysočina (OÚPS ) 
v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu *.pdf a *.doc p i p edložení žádosti o 
proplacení dotace, 

b) p edat digitální data územního plánu (tzv. čistopisu) dle metodiky MINIS ve formátu 
ArcGIS do ř0 dnů po vydání územního plánu zastupitelstvem obce, 

c) dotaci p ijmout, 
d) realizovat projekt p i respektování zásad zdravého finančního ízení, zejména 

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

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na projekt a celkových 
nákladů na projekt. Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, 
a aby p edmětné doklady byly správné, plné, průkazné, srozumitelné, vedené 
v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby 
uskutečněné p íjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k projektu 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k dotovanému projektu) 
P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení originálních účetních 
dokladů prokazujících použití dotace uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje 
Vysočina ID ZZ01550.0007“, 

f) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v p ípadě, kdy P íjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u 
nichž P íjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě 
může P íjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako 
náklad, 

g) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými pokladními 
doklady, 

h) doručit Kraji do 10. prosince kalendá ního roku, v němž je dotace poskytnuta 
závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz > téma > portál 
územního plánování a stavebního ádu > oddělení územního plánování > financování 
ÚPD > Dotace na po ízení ÚPD > Zásady ZK pro poskytování dotací na územně 
plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina č 05/15, která bude zejména 
obsahovat: 
- název projektu, 
- finanční vyúčtování projektu,  
- kopie prvotních, resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich 

úhradě, 
i) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
j) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu 

http://www.kr-vysocina.cz/
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- originály dokladů prokazujících celkové náklady projektu 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování projektu, 

k) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
l) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 11 této smlouvy. 
m) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě, že dojde 

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

 

Čl. 9 

Kontrola 

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

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jejím dokončení, a to 
po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být 
splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. c) – písm. h) a písm. k) – písm. 
m) této smlouvy. 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

 

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

2) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o projektu uvést fakt, 
že projekt byl podpo en Krajem. 

3) Textovou a grafickou část územního plánu (tzv. čistopis) P íjemce označí „Sponzorským 
vzkazem - Podpo il Kraj Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke 
stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.  

 

Čl. 11 

Udržitelnost 
 

Udržitelnost u tohoto projektu není vyžadována. 
 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.   

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

 

Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Ing. Lenka Ryšavá, tel. 564 602 270, email: rysava.l@kr-
vysocina.cz 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných, postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. 

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

5) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje, 
že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných 
právních p edpisů, zejména zákona č. 106/1řřř Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svě eny druhou stranou, nezp ístupní t etím 
osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům 
než je plnění podmínek této smlouvy.  

6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé 
pro P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

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

8) Nedílnou součástí této smlouvy je P íloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace ze dne 
29. 9. 2015. 

9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
2. 2. 2016 usnesením č. xx/01/2016/ZK. 

 
 

 

V Libici nad Doubravou dne ……………… V Jihlavě dne ………… 

 

 

 

…………………………………………           ………………………………………. 
     Václav Venhauer Ing. Bc. Martin Hyský 

 starosta městyse radní kraje 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 

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

ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

(ID ZZ01550.0008) 

 

 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 

 

Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 

IČO:    70890749 

zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 

k podpisu smlouvy pově en: Ing. Bc. Martin Hyský, radní kraje 
 (dále jen „Kraj“) 
bankovní spojení:  Sberbank CZ, a.s. 

číslo účtu:   4050004999/6800 

 

a 

 

Obec Litohoř 
se sídlem:   Litoho  155, 675 44 Lesonice  

IČO:   00378062 
zastoupen:  Hanou Bustovou, starostkou obce  
(dále jen “P íjemce”):  
bankovní spojení:   Česká národní banka 

číslo účtu:   94-6819711/0710 

 

 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci projektu „Návrh územního plánu Litoho “, blíže specifikovaného 
v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1 
(dále jen „projektu“). 

 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 
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2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu: Krajský ú ad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního ádu, 
Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy 
zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 

1) P íjemce dotace za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje se, 
že bude projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u projektu, který byl realizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu apod.). 

3) P íjemce výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy na ve ejně 
p ístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 

 
Čl. 5 

Dotace 

 

1) Kraj poskytuje P íjemci na projekt dotaci ve výši 112 500 Kč (slovy: jedno sto dvanáct 
tisíc pět set korun českých). 

2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 
a) Celkové náklady projektu (základ pro stanovení výše dotace) jsou náklady 

tvo ené součtem dotace a vlastním podílem P íjemce. 
b) Vlastní podíl P íjemce jsou prost edky, které mohou být tvo eny vlastními 

prost edky P íjemce. P íjemce musí být schopen prokázat její výši.  

Celkové náklady projektu (bez DPH) 
150 000,- Kč  

Výše dotace z rozpočtu kraje v Kč 112 500,- Kč 

Výše dotace z rozpočtu kraje v % 75 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v % 25 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v Kč 37 500,- Kč 

3) Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady projektu p ekročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v Čl. 5 odst. 
2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů uvedená v tabulce Čl. 5 odst. 
2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se 
úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla 
zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento 
odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

5) Dotace není slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to v roce realizace projektu po doručení závěrečné zprávy dle Čl. Ř 
písm. h) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena dle p edchozí věty 
nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. Ř písm. h) této smlouvy, nárok na vyplacení 
dotace bez dalšího zaniká. 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 

1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejpozději do 5. prosince kalendá ního roku, v němž je dotace poskytnuta. 

2) Uznatelné náklady na realizaci projektu vznikají dnem 1. ledna kalendá ního roku, 
v němž je dotace poskytnuta. 

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

4) Podmínkou poskytnutí dotace a jejího p evodu na účet P íjemce je p edložení dokladů o 
výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě (podle výpisů z bankovních účtů nebo 
pokladních dokladů). 

5) Neuznatelné náklady projektu jsou: 
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. f) této smlouvy 
b) správní poplatky 
c) daň z p idané hodnoty (DPH) 
d) náklady (výdaje) bez p ímého vztahu k akci 
e) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní pot eby, které nesouvisejí s realizací projektu 
f) penále, pokuty 
g) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace projektu 
h) náklady (výdaje) na publicitu. 

6) Uznatelné náklady projektu jsou:  
a) zpracování návrhu územního plánu 
b) vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán 

ve svém stanovisku uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů 
na životní prost edí (SEA) včetně zpracování hodnocení důsledků na soustavu 
NATURA 2000 

c) zpracování ÚSES 
d) nezbytné náklady na po ízení mapových podkladů - digitalizace mapových podkladů 

7) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy a P ílohou této 
smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 
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Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

 

P íjemce se zavazuje: 
a) p edložit grafickou a textovou část podporovaného projektu odboru územního 

plánování a stavebního ádu Krajského ú adu Kraje Vysočina (OÚPS ) 
v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu *.pdf a *.doc p i p edložení žádosti o 
proplacení dotace, 

b) p edat digitální data územního plánu (tzv. čistopisu) dle metodiky MINIS ve formátu 
ArcGIS do ř0 dnů po vydání územního plánu zastupitelstvem obce, 

c) dotaci p ijmout, 
d) realizovat projekt p i respektování zásad zdravého finančního ízení, zejména 

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

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na projekt a celkových 
nákladů na projekt. Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, 
a aby p edmětné doklady byly správné, plné, průkazné, srozumitelné, vedené 
v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby 
uskutečněné p íjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k projektu 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k dotovanému projektu) 
P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení originálních účetních 
dokladů prokazujících použití dotace uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje 
Vysočina ID ZZ01550.0008“, 

f) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v p ípadě, kdy P íjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u 
nichž P íjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě 
může P íjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako 
náklad, 

g) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými pokladními 
doklady, 

h) doručit Kraji do 10. prosince kalendá ního roku, v němž je dotace poskytnuta 
závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz > téma > portál 
územního plánování a stavebního ádu > oddělení územního plánování > financování 
ÚPD > Dotace na po ízení ÚPD > Zásady ZK pro poskytování dotací na územně 
plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina č 05/15, která bude zejména 
obsahovat: 
- název projektu, 
- finanční vyúčtování projektu,  
- kopie prvotních, resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich 

úhradě, 
i) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
j) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu 

http://www.kr-vysocina.cz/
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- originály dokladů prokazujících celkové náklady projektu 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování projektu, 

k) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
l) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 11 této smlouvy. 
m) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě, že dojde 

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

 

Čl. 9 

Kontrola 

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

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jejím dokončení, a to 
po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být 
splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. c) – písm. h) a písm. k) – písm. 
m) této smlouvy. 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

 

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

2) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o projektu uvést fakt, 
že projekt byl podpo en Krajem. 

3) Textovou a grafickou část územního plánu (tzv. čistopis) P íjemce označí „Sponzorským 
vzkazem - Podpo il Kraj Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke 
stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.  

 

Čl. 11 

Udržitelnost 
 

Udržitelnost u tohoto projektu není vyžadována. 
 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.   

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

 

Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Ing. Lenka Ryšavá, tel. 564 602 270, email: rysava.l@kr-
vysocina.cz 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných, postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. 

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

5) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje, 
že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných 
právních p edpisů, zejména zákona č. 106/1řřř Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svě eny druhou stranou, nezp ístupní t etím 
osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům 
než je plnění podmínek této smlouvy.  

6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé 
pro P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

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

8) Nedílnou součástí této smlouvy je P íloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace ze dne 
14. 9. 2015. 

9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
2. 2. 2016 usnesením č. xx/01/2016/ZK. 

 
 

 

 V Litoho i dne ……………… V Jihlavě dne ………… 

 

 

 

…………………………………………           ………………………………………. 
     Hana Bustová Ing. Bc. Martin Hyský 

 starostka obce radní kraje 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 

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

ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

(ID ZZ01550.0009) 

 

 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 

 

Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 

IČO:    70890749 

zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 

k podpisu smlouvy pově en: Ing. Bc. Martin Hyský, radní kraje 
 (dále jen „Kraj“) 
bankovní spojení:  Sberbank CZ, a.s. 

číslo účtu:   4050004999/6800 

 

a 

 

Obec Loukovice 

se sídlem:   Loukovice 43, 675 22 Sta eč  

IČO:   00378127 
zastoupen:  Davidem Nahodilem, starostou obce  
(dále jen “P íjemce”):  
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:   17622711/0100 

 

 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci projektu „Návrh územního plánu Loukovice“, blíže specifikovaného 
v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1 
(dále jen „projektu“). 

 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 
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2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu: Krajský ú ad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního ádu, 
Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy 
zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 

1) P íjemce dotace za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje se, 
že bude projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u projektu, který byl realizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu apod.). 

3) P íjemce výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy na ve ejně 
p ístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 

 
Čl. 5 

Dotace 

 

1) Kraj poskytuje P íjemci na projekt dotaci ve výši 96 750 Kč (slovy: devadesát šest tisíc 
sedm set padesát korun českých). 

2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 
a) Celkové náklady projektu (základ pro stanovení výše dotace) jsou náklady 

tvo ené součtem dotace a vlastním podílem P íjemce. 
b) Vlastní podíl P íjemce jsou prost edky, které mohou být tvo eny vlastními 

prost edky P íjemce. P íjemce musí být schopen prokázat její výši.  

Celkové náklady projektu (bez DPH) 129 000,- Kč  

Výše dotace z rozpočtu kraje v Kč 96 700,- Kč 

Výše dotace z rozpočtu kraje v % 75 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v % 25 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v Kč 32 250,- Kč 

3) Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady projektu p ekročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v Čl. 5 odst. 
2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů uvedená v tabulce Čl. 5 odst. 
2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se 
úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla 
zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento 
odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

5) Dotace není slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to v roce realizace projektu po doručení závěrečné zprávy dle Čl. Ř 
písm. h) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena dle p edchozí věty 
nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. Ř písm. h) této smlouvy, nárok na vyplacení 
dotace bez dalšího zaniká. 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 

1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejpozději do 5. prosince kalendá ního roku, v němž je dotace poskytnuta. 

2) Uznatelné náklady na realizaci projektu vznikají dnem 1. ledna kalendá ního roku, 
v němž je dotace poskytnuta. 

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

4) Podmínkou poskytnutí dotace a jejího p evodu na účet P íjemce je p edložení dokladů o 
výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě (podle výpisů z bankovních účtů nebo 
pokladních dokladů). 

5) Neuznatelné náklady projektu jsou: 
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. f) této smlouvy 
b) správní poplatky 
c) daň z p idané hodnoty (DPH) 
d) náklady (výdaje) bez p ímého vztahu k akci 
e) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní pot eby, které nesouvisejí s realizací projektu 
f) penále, pokuty 
g) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace projektu 
h) náklady (výdaje) na publicitu. 

6) Uznatelné náklady projektu jsou:  
a) zpracování návrhu územního plánu 
b) vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán 

ve svém stanovisku uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů 
na životní prost edí (SEA) včetně zpracování hodnocení důsledků na soustavu 
NATURA 2000 

c) zpracování ÚSES 
d) nezbytné náklady na po ízení mapových podkladů - digitalizace mapových podkladů 

7) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy a P ílohou této 
smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 
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Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

 

P íjemce se zavazuje: 
a) p edložit grafickou a textovou část podporovaného projektu odboru územního 

plánování a stavebního ádu Krajského ú adu Kraje Vysočina (OÚPS ) 
v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu *.pdf a *.doc p i p edložení žádosti o 
proplacení dotace, 

b) p edat digitální data územního plánu (tzv. čistopisu) dle metodiky MINIS ve formátu 
ArcGIS do ř0 dnů po vydání územního plánu zastupitelstvem obce, 

c) dotaci p ijmout, 
d) realizovat projekt p i respektování zásad zdravého finančního ízení, zejména 

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

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na projekt a celkových 
nákladů na projekt. Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, 
a aby p edmětné doklady byly správné, plné, průkazné, srozumitelné, vedené 
v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby 
uskutečněné p íjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k projektu 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k dotovanému projektu) 
P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení originálních účetních 
dokladů prokazujících použití dotace uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje 
Vysočina ID ZZ01550.0009“, 

f) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v p ípadě, kdy P íjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u 
nichž P íjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě 
může P íjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako 
náklad, 

g) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými pokladními 
doklady, 

h) doručit Kraji do 10. prosince kalendá ního roku, v němž je dotace poskytnuta 
závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz > téma > portál 
územního plánování a stavebního ádu > oddělení územního plánování > financování 
ÚPD > Dotace na po ízení ÚPD > Zásady ZK pro poskytování dotací na územně 
plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina č 05/15, která bude zejména 
obsahovat: 
- název projektu, 
- finanční vyúčtování projektu,  
- kopie prvotních, resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich 

úhradě, 
i) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
j) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu 

http://www.kr-vysocina.cz/
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- originály dokladů prokazujících celkové náklady projektu 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování projektu, 

k) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
l) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 11 této smlouvy. 
m) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě, že dojde 

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

 

Čl. 9 

Kontrola 

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

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jejím dokončení, a to 
po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být 
splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. c) – písm. h) a písm. k) – písm. 
m) této smlouvy. 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

 

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

2) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o projektu uvést fakt, 
že projekt byl podpo en Krajem. 

3) Textovou a grafickou část územního plánu (tzv. čistopis) P íjemce označí „Sponzorským 
vzkazem - Podpo il Kraj Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke 
stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.  

 

Čl. 11 

Udržitelnost 
 

Udržitelnost u tohoto projektu není vyžadována. 
 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.   

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

 

Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Ing. Lenka Ryšavá, tel. 564 602 270, email: rysava.l@kr-
vysocina.cz 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných, postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. 

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

5) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje, 
že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných 
právních p edpisů, zejména zákona č. 106/1řřř Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svě eny druhou stranou, nezp ístupní t etím 
osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům 
než je plnění podmínek této smlouvy.  

6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé 
pro P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

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

8) Nedílnou součástí této smlouvy je P íloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace ze dne 
21. 9. 2015. 

9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
2. 2. 2016 usnesením č. xx/01/2016/ZK. 

 
 

 

V Loukovicích dne ……………… V Jihlavě dne ………… 

 

 

 

…………………………………………           ………………………………………. 
     David Nahodil Ing. Bc. Martin Hyský 

 starosta obce radní kraje 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 

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

ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

(ID ZZ01550.0010) 

 

 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 

 

Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 

IČO:    70890749 

zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 

k podpisu smlouvy pově en: Ing. Bc. Martin Hyský, radní kraje 
 (dále jen „Kraj“) 
bankovní spojení:  Sberbank CZ, a.s. 

číslo účtu:   4050004999/6800 

 

a 

 

Obec Menhartice 

se sídlem:   Menhartice 23, 675 31 Jemnice  

IČO:   48527441 
zastoupen:  Boženou Gliganičovou, starostkou obce  
(dále jen “P íjemce”):  
bankovní spojení:   Česká spo itelna, a.s. 

číslo účtu:   1523971329/0800 

 

 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci projektu „Návrh územního plánu Menhartice“, blíže specifikovaného 
v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1 
(dále jen „projektu“). 

 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 
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2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu: Krajský ú ad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního ádu, 
Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy 
zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 

1) P íjemce dotace za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje se, 
že bude projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u projektu, který byl realizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu apod.). 

3) P íjemce výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy na ve ejně 
p ístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 

 
Čl. 5 

Dotace 

 

1) Kraj poskytuje P íjemci na projekt dotaci ve výši 88 263 Kč (slovy: osmdesát osm tisíc 
dvě stě šedesát t i koruny české). 

2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 
a) Celkové náklady projektu (základ pro stanovení výše dotace) jsou náklady 

tvo ené součtem dotace a vlastním podílem P íjemce. 
b) Vlastní podíl P íjemce jsou prost edky, které mohou být tvo eny vlastními 

prost edky P íjemce. P íjemce musí být schopen prokázat její výši.  

Celkové náklady projektu (bez DPH) 117 684,- Kč  

Výše dotace z rozpočtu kraje v Kč 88 263,- Kč 

Výše dotace z rozpočtu kraje v % 75 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v % 25 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v Kč 29 421,- Kč 

3) Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady projektu p ekročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v Čl. 5 odst. 
2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů uvedená v tabulce Čl. 5 odst. 
2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se 
úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla 
zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento 
odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

5) Dotace není slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to v roce realizace projektu po doručení závěrečné zprávy dle Čl. Ř 
písm. h) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena dle p edchozí věty 
nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. Ř písm. h) této smlouvy, nárok na vyplacení 
dotace bez dalšího zaniká. 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 

1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejpozději do 5. prosince kalendá ního roku, v němž je dotace poskytnuta. 

2) Uznatelné náklady na realizaci projektu vznikají dnem 1. ledna kalendá ního roku, 
v němž je dotace poskytnuta. 

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

4) Podmínkou poskytnutí dotace a jejího p evodu na účet P íjemce je p edložení dokladů o 
výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě (podle výpisů z bankovních účtů nebo 
pokladních dokladů). 

5) Neuznatelné náklady projektu jsou: 
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. f) této smlouvy 
b) správní poplatky 
c) daň z p idané hodnoty (DPH) 
d) náklady (výdaje) bez p ímého vztahu k akci 
e) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní pot eby, které nesouvisejí s realizací projektu 
f) penále, pokuty 
g) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace projektu 
h) náklady (výdaje) na publicitu. 

6) Uznatelné náklady projektu jsou:  
a) zpracování návrhu územního plánu 
b) vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán 

ve svém stanovisku uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů 
na životní prost edí (SEA) včetně zpracování hodnocení důsledků na soustavu 
NATURA 2000 

c) zpracování ÚSES 
d) nezbytné náklady na po ízení mapových podkladů - digitalizace mapových podkladů 

7) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy a P ílohou této 
smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 
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Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

 

P íjemce se zavazuje: 
a) p edložit grafickou a textovou část podporovaného projektu odboru územního 

plánování a stavebního ádu Krajského ú adu Kraje Vysočina (OÚPS ) 
v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu *.pdf a *.doc p i p edložení žádosti o 
proplacení dotace, 

b) p edat digitální data územního plánu (tzv. čistopisu) dle metodiky MINIS ve formátu 
ArcGIS do ř0 dnů po vydání územního plánu zastupitelstvem obce, 

c) dotaci p ijmout, 
d) realizovat projekt p i respektování zásad zdravého finančního ízení, zejména 

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

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na projekt a celkových 
nákladů na projekt. Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, 
a aby p edmětné doklady byly správné, plné, průkazné, srozumitelné, vedené 
v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby 
uskutečněné p íjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k projektu 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k dotovanému projektu) 
P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení originálních účetních 
dokladů prokazujících použití dotace uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje 
Vysočina ID ZZ01550.0010“, 

f) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v p ípadě, kdy P íjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u 
nichž P íjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě 
může P íjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako 
náklad, 

g) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými pokladními 
doklady, 

h) doručit Kraji do 10. prosince kalendá ního roku, v němž je dotace poskytnuta 
závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz > téma > portál 
územního plánování a stavebního ádu > oddělení územního plánování > financování 
ÚPD > Dotace na po ízení ÚPD > Zásady ZK pro poskytování dotací na územně 
plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina č 05/15, která bude zejména 
obsahovat: 
- název projektu, 
- finanční vyúčtování projektu,  
- kopie prvotních, resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich 

úhradě, 
i) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
j) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu 

http://www.kr-vysocina.cz/
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- originály dokladů prokazujících celkové náklady projektu 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování projektu, 

k) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
l) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 11 této smlouvy. 
m) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě, že dojde 

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

 

Čl. 9 

Kontrola 

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

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jejím dokončení, a to 
po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být 
splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. c) – písm. h) a písm. k) – písm. 
m) této smlouvy. 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

 

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

2) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o projektu uvést fakt, 
že projekt byl podpo en Krajem. 

3) Textovou a grafickou část územního plánu (tzv. čistopis) P íjemce označí „Sponzorským 
vzkazem - Podpo il Kraj Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke 
stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.  

 

Čl. 11 

Udržitelnost 
 

Udržitelnost u tohoto projektu není vyžadována. 
 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.   

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

 

Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Ing. Lenka Ryšavá, tel. 564 602 270, email: rysava.l@kr-
vysocina.cz 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných, postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. 

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

5) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje, 
že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných 
právních p edpisů, zejména zákona č. 106/1řřř Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svě eny druhou stranou, nezp ístupní t etím 
osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům 
než je plnění podmínek této smlouvy.  

6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé 
pro P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

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

8) Nedílnou součástí této smlouvy je P íloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace ze dne 
23. 9. 2015. 

9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
2. 2. 2016 usnesením č. xx/01/2016/ZK. 

 
 

 

V Menharticích dne ……………… V Jihlavě dne ………… 

 

 

 

…………………………………………           ………………………………………. 
     Božena Gliganičová Ing. Bc. Martin Hyský 

 starostka obce radní kraje 







 

Strana 1 (celkem 6) 

          

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 

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

ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

(ID ZZ01550.0011) 

 

 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 

 

Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 

IČO:    70890749 

zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 

k podpisu smlouvy pově en: Ing. Bc. Martin Hyský, radní kraje 
 (dále jen „Kraj“) 
bankovní spojení:  Sberbank CZ, a.s. 

číslo účtu:   4050004999/6800 

 

a 

 

Obec Milasín 

se sídlem:   Milasín 17, 5ř2 51 Dolní Rožínka  

IČO:   00599573 
zastoupen:  Marií Dvo ákovou, starostkou obce  
(dále jen “P íjemce”):  
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:   31423751/0100 

 

 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci projektu „Návrh územního plánu Milasín“, blíže specifikovaného 
v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1 
(dále jen „projektu“). 

 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 
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2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu: Krajský ú ad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního ádu, 
Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy 
zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 

1) P íjemce dotace za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje se, 
že bude projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u projektu, který byl realizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu apod.). 

3) P íjemce výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy na ve ejně 
p ístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 

 
Čl. 5 

Dotace 

 

1) Kraj poskytuje P íjemci na projekt dotaci ve výši 73 500 Kč (slovy: sedmdesát t i tisíce 
pět set korun českých). 

2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 
a) Celkové náklady projektu (základ pro stanovení výše dotace) jsou náklady 

tvo ené součtem dotace a vlastním podílem P íjemce. 
b) Vlastní podíl P íjemce jsou prost edky, které mohou být tvo eny vlastními 

prost edky P íjemce. P íjemce musí být schopen prokázat její výši.  

Celkové náklady projektu (bez DPH) 98 000,- Kč  

Výše dotace z rozpočtu kraje v Kč 73 500,- Kč 

Výše dotace z rozpočtu kraje v % 75 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v % 25 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v Kč 24 500,- Kč 

3) Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady projektu p ekročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v Čl. 5 odst. 
2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů uvedená v tabulce Čl. 5 odst. 
2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se 
úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla 
zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento 
odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

5) Dotace není slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to v roce realizace projektu po doručení závěrečné zprávy dle Čl. Ř 
písm. h) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena dle p edchozí věty 
nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. Ř písm. h) této smlouvy, nárok na vyplacení 
dotace bez dalšího zaniká. 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 

1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejpozději do 5. prosince kalendá ního roku, v němž je dotace poskytnuta. 

2) Uznatelné náklady na realizaci projektu vznikají dnem 1. ledna kalendá ního roku, 
v němž je dotace poskytnuta. 

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

4) Podmínkou poskytnutí dotace a jejího p evodu na účet P íjemce je p edložení dokladů o 
výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě (podle výpisů z bankovních účtů nebo 
pokladních dokladů). 

5) Neuznatelné náklady projektu jsou: 
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. f) této smlouvy 
b) správní poplatky 
c) daň z p idané hodnoty (DPH) 
d) náklady (výdaje) bez p ímého vztahu k akci 
e) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní pot eby, které nesouvisejí s realizací projektu 
f) penále, pokuty 
g) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace projektu 
h) náklady (výdaje) na publicitu. 

6) Uznatelné náklady projektu jsou:  
a) zpracování návrhu územního plánu 
b) vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán 

ve svém stanovisku uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů 
na životní prost edí (SEA) včetně zpracování hodnocení důsledků na soustavu 
NATURA 2000 

c) zpracování ÚSES 
d) nezbytné náklady na po ízení mapových podkladů - digitalizace mapových podkladů 

7) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy a P ílohou této 
smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 
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Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

 

P íjemce se zavazuje: 
a) p edložit grafickou a textovou část podporovaného projektu odboru územního 

plánování a stavebního ádu Krajského ú adu Kraje Vysočina (OÚPS ) 
v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu *.pdf a *.doc p i p edložení žádosti o 
proplacení dotace, 

b) p edat digitální data územního plánu (tzv. čistopisu) dle metodiky MINIS ve formátu 
ArcGIS do ř0 dnů po vydání územního plánu zastupitelstvem obce, 

c) dotaci p ijmout, 
d) realizovat projekt p i respektování zásad zdravého finančního ízení, zejména 

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

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na projekt a celkových 
nákladů na projekt. Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, 
a aby p edmětné doklady byly správné, plné, průkazné, srozumitelné, vedené 
v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby 
uskutečněné p íjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k projektu 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k dotovanému projektu) 
P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení originálních účetních 
dokladů prokazujících použití dotace uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje 
Vysočina ID ZZ01550.0011“, 

f) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v p ípadě, kdy P íjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u 
nichž P íjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě 
může P íjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako 
náklad, 

g) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými pokladními 
doklady, 

h) doručit Kraji do 10. prosince kalendá ního roku, v němž je dotace poskytnuta 
závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz > téma > portál 
územního plánování a stavebního ádu > oddělení územního plánování > financování 
ÚPD > Dotace na po ízení ÚPD > Zásady ZK pro poskytování dotací na územně 
plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina č 05/15, která bude zejména 
obsahovat: 
- název projektu, 
- finanční vyúčtování projektu,  
- kopie prvotních, resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich 

úhradě, 
i) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
j) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu 

http://www.kr-vysocina.cz/
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- originály dokladů prokazujících celkové náklady projektu 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování projektu, 

k) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
l) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 11 této smlouvy. 
m) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě, že dojde 

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

 

Čl. 9 

Kontrola 

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

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jejím dokončení, a to 
po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být 
splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. c) – písm. h) a písm. k) – písm. 
m) této smlouvy. 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

 

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

2) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o projektu uvést fakt, 
že projekt byl podpo en Krajem. 

3) Textovou a grafickou část územního plánu (tzv. čistopis) P íjemce označí „Sponzorským 
vzkazem - Podpo il Kraj Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke 
stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.  

 

Čl. 11 

Udržitelnost 
 

Udržitelnost u tohoto projektu není vyžadována. 
 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.   

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

 

Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Ing. Lenka Ryšavá, tel. 564 602 270, email: rysava.l@kr-
vysocina.cz 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných, postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. 

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

5) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje, 
že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných 
právních p edpisů, zejména zákona č. 106/1řřř Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svě eny druhou stranou, nezp ístupní t etím 
osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům 
než je plnění podmínek této smlouvy.  

6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé 
pro P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

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

8) Nedílnou součástí této smlouvy je P íloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace ze dne 
24. 9. 2015. 

9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
2. 2. 2016 usnesením č. xx/01/2016/ZK. 

 
 

 

V Milasíně dne ……………… V Jihlavě dne ………… 

 

 

 

…………………………………………           ………………………………………. 
     Marie Dvo áková Ing. Bc. Martin Hyský 

 starostka obce radní kraje 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 

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

ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

(ID ZZ01550.0012) 

 

 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 

 

Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 

IČO:    70890749 

zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 

k podpisu smlouvy pově en: Ing. Bc. Martin Hyský, radní kraje 
 (dále jen „Kraj“) 
bankovní spojení:  Sberbank CZ, a.s. 

číslo účtu:   4050004999/6800 

 

a 

 

Obec Nevcehle 

se sídlem:   Nevcehle 54, 588 62 Urbanov  

IČO:   00286303 
zastoupen:  Karlem Hiršem, starostou obce  
(dále jen “P íjemce”):  
bankovní spojení:   GE Money, a.s. 

číslo účtu:   0246210000000514/0600 

 

 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci projektu „Návrh územního plánu Nevcehle“, blíže specifikovaného 
v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1 
(dále jen „projektu“). 

 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 
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2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu: Krajský ú ad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního ádu, 
Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy 
zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 

1) P íjemce dotace za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje se, 
že bude projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u projektu, který byl realizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu apod.). 

3) P íjemce výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy na ve ejně 
p ístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 

 
Čl. 5 

Dotace 

 

1) Kraj poskytuje P íjemci na projekt dotaci ve výši 74 374 Kč (slovy: sedmdesát čty i tisíce 
t i sta sedmdesát čty i koruny české). 

2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 
a) Celkové náklady projektu (základ pro stanovení výše dotace) jsou náklady 

tvo ené součtem dotace a vlastním podílem P íjemce. 
b) Vlastní podíl P íjemce jsou prost edky, které mohou být tvo eny vlastními 

prost edky P íjemce. P íjemce musí být schopen prokázat její výši.  

Celkové náklady projektu (bez DPH) 99 165,- Kč  

Výše dotace z rozpočtu kraje v Kč 74 374,- Kč 

Výše dotace z rozpočtu kraje v % 75 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v % 25 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v Kč 24 791,- Kč 

3) Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady projektu p ekročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v Čl. 5 odst. 
2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů uvedená v tabulce Čl. 5 odst. 
2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se 
úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla 
zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento 
odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

5) Dotace není slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to v roce realizace projektu po doručení závěrečné zprávy dle Čl. Ř 
písm. h) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena dle p edchozí věty 
nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. Ř písm. h) této smlouvy, nárok na vyplacení 
dotace bez dalšího zaniká. 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 

1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejpozději do 5. prosince kalendá ního roku, v němž je dotace poskytnuta. 

2) Uznatelné náklady na realizaci projektu vznikají dnem 1. ledna kalendá ního roku, 
v němž je dotace poskytnuta. 

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

4) Podmínkou poskytnutí dotace a jejího p evodu na účet P íjemce je p edložení dokladů o 
výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě (podle výpisů z bankovních účtů nebo 
pokladních dokladů). 

5) Neuznatelné náklady projektu jsou: 
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. f) této smlouvy 
b) správní poplatky 
c) daň z p idané hodnoty (DPH) 
d) náklady (výdaje) bez p ímého vztahu k akci 
e) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní pot eby, které nesouvisejí s realizací projektu 
f) penále, pokuty 
g) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace projektu 
h) náklady (výdaje) na publicitu. 

6) Uznatelné náklady projektu jsou:  
a) zpracování návrhu územního plánu 
b) vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán 

ve svém stanovisku uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů 
na životní prost edí (SEA) včetně zpracování hodnocení důsledků na soustavu 
NATURA 2000 

c) zpracování ÚSES 
d) nezbytné náklady na po ízení mapových podkladů - digitalizace mapových podkladů 

7) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy a P ílohou této 
smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 
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Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

 

P íjemce se zavazuje: 

a) p edložit grafickou a textovou část podporovaného projektu odboru územního 
plánování a stavebního ádu Krajského ú adu Kraje Vysočina (OÚPS ) 
v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu *.pdf a *.doc p i p edložení žádosti o 
proplacení dotace, 

b) p edat digitální data územního plánu (tzv. čistopisu) dle metodiky MINIS ve formátu 
ArcGIS do ř0 dnů po vydání územního plánu zastupitelstvem obce, 

c) dotaci p ijmout, 
d) realizovat projekt p i respektování zásad zdravého finančního ízení, zejména 

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

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na projekt a celkových 
nákladů na projekt. Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, 
a aby p edmětné doklady byly správné, plné, průkazné, srozumitelné, vedené 
v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby 
uskutečněné p íjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k projektu 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k dotovanému projektu) 
P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení originálních účetních 
dokladů prokazujících použití dotace uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje 
Vysočina ID ZZ01550.0012“, 

f) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v p ípadě, kdy P íjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u 
nichž P íjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě 
může P íjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako 
náklad, 

g) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými pokladními 
doklady, 

h) doručit Kraji do 10. prosince kalendá ního roku, v němž je dotace poskytnuta 
závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz > téma > portál 
územního plánování a stavebního ádu > oddělení územního plánování > financování 
ÚPD > Dotace na po ízení ÚPD > Zásady ZK pro poskytování dotací na územně 
plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina č 05/15, která bude zejména 
obsahovat: 
- název projektu, 
- finanční vyúčtování projektu,  
- kopie prvotních, resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich 

úhradě, 
i) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
j) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu 

http://www.kr-vysocina.cz/
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- originály dokladů prokazujících celkové náklady projektu 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování projektu, 

k) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
l) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 11 této smlouvy. 
m) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě, že dojde 

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

 

Čl. 9 

Kontrola 

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

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jejím dokončení, a to 
po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být 
splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. c) – písm. h) a písm. k) – písm. 
m) této smlouvy. 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

 

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

2) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o projektu uvést fakt, 
že projekt byl podpo en Krajem. 

3) Textovou a grafickou část územního plánu (tzv. čistopis) P íjemce označí „Sponzorským 
vzkazem - Podpo il Kraj Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke 
stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.  

 

Čl. 11 

Udržitelnost 
 

Udržitelnost u tohoto projektu není vyžadována. 
 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.   

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

 

Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Ing. Lenka Ryšavá, tel. 564 602 270, email: rysava.l@kr-
vysocina.cz 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných, postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. 

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

5) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje, 
že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných 
právních p edpisů, zejména zákona č. 106/1řřř Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svě eny druhou stranou, nezp ístupní t etím 
osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům 
než je plnění podmínek této smlouvy.  

6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé 
pro P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

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

8) Nedílnou součástí této smlouvy je P íloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace ze dne 
29. 9. 2015. 

9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
2. 2. 2016 usnesením č. xx/01/2016/ZK. 

 
 

 

V Nevcehli dne ……………… V Jihlavě dne ………… 

 

 

 

…………………………………………           ………………………………………. 
     Karel Hirš Ing. Bc. Martin Hyský 

 starosta obce radní kraje 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 

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

ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

(ID ZZ01550.0013) 

 

 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 

 

Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 

IČO:    70890749 

zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 

k podpisu smlouvy pově en: Ing. Bc. Martin Hyský, radní kraje 
 (dále jen „Kraj“) 
bankovní spojení:  Sberbank CZ, a.s. 

číslo účtu:   4050004999/6800 

 

a 

 

Obec Nové Dvory 

se sídlem:   Nové Dvory 70, 5ř2 12 Nížkov  

IČO:   00842231 
zastoupen:  Naděždou Šmerousovou, starostkou obce  
(dále jen “P íjemce”):  
bankovní spojení:   Česká spo itelna, a.s. 

číslo účtu:   1625282399/0800 

 

 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci projektu „Návrh územního plánu Nové Dvory“, blíže specifikovaného 
v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1 
(dále jen „projektu“). 

 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 
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2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu: Krajský ú ad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního ádu, 
Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy 
zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 

1) P íjemce dotace za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje se, 
že bude projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u projektu, který byl realizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu apod.). 

3) P íjemce výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy na ve ejně 
p ístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 

 
Čl. 5 

Dotace 

 

1) Kraj poskytuje P íjemci na projekt dotaci ve výši 112 500 Kč (slovy: jedno sto dvanáct 
tisíc pět set korun českých). 

2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 
a) Celkové náklady projektu (základ pro stanovení výše dotace) jsou náklady 

tvo ené součtem dotace a vlastním podílem P íjemce. 
b) Vlastní podíl P íjemce jsou prost edky, které mohou být tvo eny vlastními 

prost edky P íjemce. P íjemce musí být schopen prokázat její výši.  

Celkové náklady projektu (bez DPH) 150 000,- Kč  

Výše dotace z rozpočtu kraje v Kč 112 500,- Kč 

Výše dotace z rozpočtu kraje v % 75 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v % 25 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v Kč 37 500,- Kč 

3) Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady projektu p ekročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v Čl. 5 odst. 
2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů uvedená v tabulce Čl. 5 odst. 
2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se 
úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla 
zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento 
odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

5) Dotace není slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to v roce realizace projektu po doručení závěrečné zprávy dle Čl. Ř 
písm. h) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena dle p edchozí věty 
nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. Ř písm. h) této smlouvy, nárok na vyplacení 
dotace bez dalšího zaniká. 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 

1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejpozději do 5. prosince kalendá ního roku, v němž je dotace poskytnuta. 

2) Uznatelné náklady na realizaci projektu vznikají dnem 1. ledna kalendá ního roku, 
v němž je dotace poskytnuta. 

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

4) Podmínkou poskytnutí dotace a jejího p evodu na účet P íjemce je p edložení dokladů o 
výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě (podle výpisů z bankovních účtů nebo 
pokladních dokladů). 

5) Neuznatelné náklady projektu jsou: 
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. f) této smlouvy 
b) správní poplatky 
c) daň z p idané hodnoty (DPH) 
d) náklady (výdaje) bez p ímého vztahu k akci 
e) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní pot eby, které nesouvisejí s realizací projektu 
f) penále, pokuty 
g) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace projektu 
h) náklady (výdaje) na publicitu. 

6) Uznatelné náklady projektu jsou:  
a) zpracování návrhu územního plánu 
b) vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán 

ve svém stanovisku uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů 
na životní prost edí (SEA) včetně zpracování hodnocení důsledků na soustavu 
NATURA 2000 

c) zpracování ÚSES 
d) nezbytné náklady na po ízení mapových podkladů - digitalizace mapových podkladů 

7) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy a P ílohou této 
smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 
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Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

 

P íjemce se zavazuje: 
a) p edložit grafickou a textovou část podporovaného projektu odboru územního 

plánování a stavebního ádu Krajského ú adu Kraje Vysočina (OÚPS ) 
v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu *.pdf a *.doc p i p edložení žádosti o 
proplacení dotace, 

b) p edat digitální data územního plánu (tzv. čistopisu) dle metodiky MINIS ve formátu 
ArcGIS do ř0 dnů po vydání územního plánu zastupitelstvem obce, 

c) dotaci p ijmout, 
d) realizovat projekt p i respektování zásad zdravého finančního ízení, zejména 

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

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na projekt a celkových 
nákladů na projekt. Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, 
a aby p edmětné doklady byly správné, plné, průkazné, srozumitelné, vedené 
v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby 
uskutečněné p íjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k projektu 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k dotovanému projektu) 
P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení originálních účetních 
dokladů prokazujících použití dotace uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje 
Vysočina ID ZZ01550.0013“, 

f) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v p ípadě, kdy P íjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u 
nichž P íjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě 
může P íjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako 
náklad, 

g) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými pokladními 
doklady, 

h) doručit Kraji do 10. prosince kalendá ního roku, v němž je dotace poskytnuta 
závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz > téma > portál 
územního plánování a stavebního ádu > oddělení územního plánování > financování 
ÚPD > Dotace na po ízení ÚPD > Zásady ZK pro poskytování dotací na územně 
plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina č 05/15, která bude zejména 
obsahovat: 
- název projektu, 
- finanční vyúčtování projektu,  
- kopie prvotních, resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich 

úhradě, 
i) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
j) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu 

http://www.kr-vysocina.cz/
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- originály dokladů prokazujících celkové náklady projektu 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování projektu, 

k) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
l) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 11 této smlouvy. 
m) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě, že dojde 

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

 

Čl. 9 

Kontrola 

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

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jejím dokončení, a to 
po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být 
splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. c) – písm. h) a písm. k) – písm. 
m) této smlouvy. 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

 

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

2) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o projektu uvést fakt, 
že projekt byl podpo en Krajem. 

3) Textovou a grafickou část územního plánu (tzv. čistopis) P íjemce označí „Sponzorským 
vzkazem - Podpo il Kraj Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke 
stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.  

 

Čl. 11 

Udržitelnost 
 

Udržitelnost u tohoto projektu není vyžadována. 
 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.   

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

 

Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Ing. Lenka Ryšavá, tel. 564 602 270, email: rysava.l@kr-
vysocina.cz 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných, postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. 

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

5) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje, 
že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných 
právních p edpisů, zejména zákona č. 106/1řřř Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svě eny druhou stranou, nezp ístupní t etím 
osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům 
než je plnění podmínek této smlouvy.  

6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé 
pro P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

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

8) Nedílnou součástí této smlouvy je P íloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace ze dne 
16. 9. 2015. 

9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
2. 2. 2016 usnesením č. xx/01/2016/ZK. 

 
 

 

V Nových Dvorech dne ……………… V Jihlavě dne ………… 

 

 

 

…………………………………………           ………………………………………. 
     Naděžda Šmerousová Ing. Bc. Martin Hyský 

 starostka obce radní kraje 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 

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

ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

(ID ZZ01550.0014) 

 

 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 

 

Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 

IČO:    70890749 

zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 

k podpisu smlouvy pově en: Ing. Bc. Martin Hyský, radní kraje 
 (dále jen „Kraj“) 
bankovní spojení:  Sberbank CZ, a.s. 

číslo účtu:   4050004999/6800 

 

a 

 

Obec Polnička 

se sídlem:   Polnička 225, 5ř1 02 Žďár nad Sázavou  

IČO:   00840670 
zastoupen:  Bohumilem Cempírkem, starostou obce  
(dále jen “P íjemce”):  
bankovní spojení:   Česká národní banka 

číslo účtu:   94-1013751/0710 

 

 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci projektu „Návrh územního plánu Polnička“, blíže specifikovaného 
v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1 
(dále jen „projektu“). 

 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 
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2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu: Krajský ú ad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního ádu, 
Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy 
zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 

1) P íjemce dotace za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje se, 
že bude projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u projektu, který byl realizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu apod.). 

3) P íjemce výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy na ve ejně 
p ístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 

 
Čl. 5 

Dotace 

 

1) Kraj poskytuje P íjemci na projekt dotaci ve výši 112 500 Kč (slovy: jedno sto dvanáct 
tisíc pět set korun českých). 

2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 
a) Celkové náklady projektu (základ pro stanovení výše dotace) jsou náklady 

tvo ené součtem dotace a vlastním podílem P íjemce. 
b) Vlastní podíl P íjemce jsou prost edky, které mohou být tvo eny vlastními 

prost edky P íjemce. P íjemce musí být schopen prokázat její výši.  

Celkové náklady projektu (bez DPH) 150 000,- Kč  

Výše dotace z rozpočtu kraje v Kč 112 500,- Kč 

Výše dotace z rozpočtu kraje v % 75 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v % 25 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v Kč 37 500,- Kč 

3) Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady projektu p ekročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v Čl. 5 odst. 
2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů uvedená v tabulce Čl. 5 odst. 
2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se 
úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla 
zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento 
odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

5) Dotace není slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to v roce realizace projektu po doručení závěrečné zprávy dle Čl. Ř 
písm. h) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena dle p edchozí věty 
nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. Ř písm. h) této smlouvy, nárok na vyplacení 
dotace bez dalšího zaniká. 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 

1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejpozději do 5. prosince kalendá ního roku, v němž je dotace poskytnuta. 

2) Uznatelné náklady na realizaci projektu vznikají dnem 1. ledna kalendá ního roku, 
v němž je dotace poskytnuta. 

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

4) Podmínkou poskytnutí dotace a jejího p evodu na účet P íjemce je p edložení dokladů o 
výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě (podle výpisů z bankovních účtů nebo 
pokladních dokladů). 

5) Neuznatelné náklady projektu jsou: 
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. f) této smlouvy 
b) správní poplatky 
c) daň z p idané hodnoty (DPH) 
d) náklady (výdaje) bez p ímého vztahu k akci 
e) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní pot eby, které nesouvisejí s realizací projektu 
f) penále, pokuty 
g) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace projektu 
h) náklady (výdaje) na publicitu. 

6) Uznatelné náklady projektu jsou:  
a) zpracování návrhu územního plánu 
b) vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán 

ve svém stanovisku uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů 
na životní prost edí (SEA) včetně zpracování hodnocení důsledků na soustavu 
NATURA 2000 

c) zpracování ÚSES 
d) nezbytné náklady na po ízení mapových podkladů - digitalizace mapových podkladů 

7) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy a P ílohou této 
smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 
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Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

 

P íjemce se zavazuje: 
a) p edložit grafickou a textovou část podporovaného projektu odboru územního 

plánování a stavebního ádu Krajského ú adu Kraje Vysočina (OÚPS ) 
v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu *.pdf a *.doc p i p edložení žádosti o 
proplacení dotace, 

b) p edat digitální data územního plánu (tzv. čistopisu) dle metodiky MINIS ve formátu 
ArcGIS do ř0 dnů po vydání územního plánu zastupitelstvem obce, 

c) dotaci p ijmout, 
d) realizovat projekt p i respektování zásad zdravého finančního ízení, zejména 

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

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na projekt a celkových 
nákladů na projekt. Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, 
a aby p edmětné doklady byly správné, plné, průkazné, srozumitelné, vedené 
v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby 
uskutečněné p íjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k projektu 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k dotovanému projektu) 
P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení originálních účetních 
dokladů prokazujících použití dotace uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje 
Vysočina ID ZZ01550.0014“, 

f) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v p ípadě, kdy P íjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u 
nichž P íjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě 
může P íjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako 
náklad, 

g) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými pokladními 
doklady, 

h) doručit Kraji do 10. prosince kalendá ního roku, v němž je dotace poskytnuta 
závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz > téma > portál 
územního plánování a stavebního ádu > oddělení územního plánování > financování 
ÚPD > Dotace na po ízení ÚPD > Zásady ZK pro poskytování dotací na územně 
plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina č 05/15, která bude zejména 
obsahovat: 
- název projektu, 
- finanční vyúčtování projektu,  
- kopie prvotních, resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich 

úhradě, 
i) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
j) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu 

http://www.kr-vysocina.cz/
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- originály dokladů prokazujících celkové náklady projektu 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování projektu, 

k) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
l) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 11 této smlouvy. 
m) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě, že dojde 

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

 

Čl. 9 

Kontrola 

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

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jejím dokončení, a to 
po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být 
splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. c) – písm. h) a písm. k) – písm. 
m) této smlouvy. 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

 

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

2) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o projektu uvést fakt, 
že projekt byl podpo en Krajem. 

3) Textovou a grafickou část územního plánu (tzv. čistopis) P íjemce označí „Sponzorským 
vzkazem - Podpo il Kraj Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke 
stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.  

 

Čl. 11 

Udržitelnost 
 

Udržitelnost u tohoto projektu není vyžadována. 
 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.   

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

 

Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Ing. Lenka Ryšavá, tel. 564 602 270, email: rysava.l@kr-
vysocina.cz 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných, postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. 

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

5) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje, 
že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných 
právních p edpisů, zejména zákona č. 106/1řřř Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svě eny druhou stranou, nezp ístupní t etím 
osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům 
než je plnění podmínek této smlouvy.  

6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé 
pro P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

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

8) Nedílnou součástí této smlouvy je P íloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace ze dne 
25. 9. 2015. 

9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
2. 2. 2016 usnesením č. xx/01/2016/ZK. 

 
 

 

V Polničce dne ……………… V Jihlavě dne ………… 

 

 

 

…………………………………………           ………………………………………. 
     Bohumil Cempírek Ing. Bc. Martin Hyský 

 starosta obce radní kraje 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 

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

ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

(ID ZZ01550.0015) 

 

 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 

 

Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 

IČO:    70890749 

zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 

k podpisu smlouvy pově en: Ing. Bc. Martin Hyský, radní kraje 
 (dále jen „Kraj“) 
bankovní spojení:  Sberbank CZ, a.s. 

číslo účtu:   4050004999/6800 

 

a 

 

Obec Popůvky 

se sídlem:   Popůvky 17, 675 75 Mohelno  

IČO:   00378453 
zastoupen:  Marcelou Rouskovou, starostkou obce  
(dále jen “P íjemce”):  
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:   10922711/0100 

 

 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci projektu „Návrh územního plánu Popůvky“, blíže specifikovaného 
v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1 
(dále jen „projektu“). 

 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 
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2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu: Krajský ú ad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního ádu, 
Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy 
zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 

1) P íjemce dotace za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje se, 
že bude projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u projektu, který byl realizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu apod.). 

3) P íjemce výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy na ve ejně 
p ístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 

 
Čl. 5 

Dotace 

 

1) Kraj poskytuje P íjemci na projekt dotaci ve výši 71 250 Kč (slovy: sedmdesát jeden tisíc 
dvě stě padesát korun českých). 

2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 
a) Celkové náklady projektu (základ pro stanovení výše dotace) jsou náklady 

tvo ené součtem dotace a vlastním podílem P íjemce. 
b) Vlastní podíl P íjemce jsou prost edky, které mohou být tvo eny vlastními 

prost edky P íjemce. P íjemce musí být schopen prokázat její výši.  

Celkové náklady projektu (bez DPH) 95 000,- Kč  

Výše dotace z rozpočtu kraje v Kč 71 250,- Kč 

Výše dotace z rozpočtu kraje v % 75 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v % 25 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v Kč 23 750,- Kč 

3) Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady projektu p ekročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v Čl. 5 odst. 
2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů uvedená v tabulce Čl. 5 odst. 
2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se 
úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla 
zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento 
odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

5) Dotace není slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to v roce realizace projektu po doručení závěrečné zprávy dle Čl. Ř 
písm. h) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena dle p edchozí věty 
nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. Ř písm. h) této smlouvy, nárok na vyplacení 
dotace bez dalšího zaniká. 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 

1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejpozději do 5. prosince kalendá ního roku, v němž je dotace poskytnuta. 

2) Uznatelné náklady na realizaci projektu vznikají dnem 1. ledna kalendá ního roku, 
v němž je dotace poskytnuta. 

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

4) Podmínkou poskytnutí dotace a jejího p evodu na účet P íjemce je p edložení dokladů o 
výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě (podle výpisů z bankovních účtů nebo 
pokladních dokladů). 

5) Neuznatelné náklady projektu jsou: 
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. f) této smlouvy 
b) správní poplatky 
c) daň z p idané hodnoty (DPH) 
d) náklady (výdaje) bez p ímého vztahu k akci 
e) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní pot eby, které nesouvisejí s realizací projektu 
f) penále, pokuty 
g) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace projektu 
h) náklady (výdaje) na publicitu. 

6) Uznatelné náklady projektu jsou:  
a) zpracování návrhu územního plánu 
b) vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán 

ve svém stanovisku uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů 
na životní prost edí (SEA) včetně zpracování hodnocení důsledků na soustavu 
NATURA 2000 

c) zpracování ÚSES 
d) nezbytné náklady na po ízení mapových podkladů - digitalizace mapových podkladů 

7) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy a P ílohou této 
smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 
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Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

 

P íjemce se zavazuje: 

a) p edložit grafickou a textovou část podporovaného projektu odboru územního 
plánování a stavebního ádu Krajského ú adu Kraje Vysočina (OÚPS ) 
v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu *.pdf a *.doc p i p edložení žádosti o 
proplacení dotace, 

b) p edat digitální data územního plánu (tzv. čistopisu) dle metodiky MINIS ve formátu 
ArcGIS do ř0 dnů po vydání územního plánu zastupitelstvem obce, 

c) dotaci p ijmout, 
d) realizovat projekt p i respektování zásad zdravého finančního ízení, zejména 

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

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na projekt a celkových 
nákladů na projekt. Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, 
a aby p edmětné doklady byly správné, plné, průkazné, srozumitelné, vedené 
v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby 
uskutečněné p íjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k projektu 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k dotovanému projektu) 
P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení originálních účetních 
dokladů prokazujících použití dotace uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje 
Vysočina ID ZZ01550.0015“, 

f) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v p ípadě, kdy P íjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u 
nichž P íjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě 
může P íjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako 
náklad, 

g) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými pokladními 
doklady, 

h) doručit Kraji do 10. prosince kalendá ního roku, v němž je dotace poskytnuta 
závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz > téma > portál 
územního plánování a stavebního ádu > oddělení územního plánování > financování 
ÚPD > Dotace na po ízení ÚPD > Zásady ZK pro poskytování dotací na územně 
plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina č 05/15, která bude zejména 
obsahovat: 
- název projektu, 
- finanční vyúčtování projektu,  
- kopie prvotních, resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich 

úhradě, 
i) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
j) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu 

http://www.kr-vysocina.cz/
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- originály dokladů prokazujících celkové náklady projektu 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování projektu, 

k) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
l) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 11 této smlouvy. 
m) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě, že dojde 

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

 

Čl. 9 

Kontrola 

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

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jejím dokončení, a to 
po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být 
splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. c) – písm. h) a písm. k) – písm. 
m) této smlouvy. 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

 

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

2) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o projektu uvést fakt, 
že projekt byl podpo en Krajem. 

3) Textovou a grafickou část územního plánu (tzv. čistopis) P íjemce označí „Sponzorským 
vzkazem - Podpo il Kraj Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke 
stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.  

 

Čl. 11 

Udržitelnost 
 

Udržitelnost u tohoto projektu není vyžadována. 
 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.   

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

 

Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Ing. Lenka Ryšavá, tel. 564 602 270, email: rysava.l@kr-
vysocina.cz 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných, postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. 

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

5) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje, 
že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných 
právních p edpisů, zejména zákona č. 106/1řřř Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svě eny druhou stranou, nezp ístupní t etím 
osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům 
než je plnění podmínek této smlouvy.  

6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé 
pro P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

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

8) Nedílnou součástí této smlouvy je P íloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace ze dne 
29. 9. 2015. 

9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
2. 2. 2016 usnesením č. xx/01/2016/ZK. 

 
 

 

V Popůvkách dne ……………… V Jihlavě dne ………… 

 

 

 

…………………………………………           ………………………………………. 
     Marcela Rousková Ing. Bc. Martin Hyský 

 starostka obce radní kraje 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 

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

ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

(ID ZZ01550.0016) 

 

 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 

 

Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 

IČO:    70890749 

zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 

k podpisu smlouvy pově en: Ing. Bc. Martin Hyský, radní kraje 
 (dále jen „Kraj“) 
bankovní spojení:  Sberbank CZ, a.s. 

číslo účtu:   4050004999/6800 

 

a 

 

Obec Slavíkovice 

se sídlem:   Slavíkovice 7, 675 31 Jemnice  

IČO:   48527483 
zastoupen:  Davidem Habrem, starostou obce  
(dále jen “P íjemce”):  
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:   86-3527270297/0100 

 

 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci projektu „Návrh územního plánu Slavíkovice“, blíže specifikovaného 
v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1 
(dále jen „projektu“). 

 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 



 

Strana 2 (celkem 6) 

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu: Krajský ú ad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního ádu, 
Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy 
zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 

1) P íjemce dotace za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje se, 
že bude projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u projektu, který byl realizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu apod.). 

3) P íjemce výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy na ve ejně 
p ístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 

 
Čl. 5 

Dotace 

 

1) Kraj poskytuje P íjemci na projekt dotaci ve výši 111 000 Kč (slovy: jedno sto jedenáct 
tisíc korun českých). 

2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 
a) Celkové náklady projektu (základ pro stanovení výše dotace) jsou náklady 

tvo ené součtem dotace a vlastním podílem P íjemce. 
b) Vlastní podíl P íjemce jsou prost edky, které mohou být tvo eny vlastními 

prost edky P íjemce. P íjemce musí být schopen prokázat její výši.  

Celkové náklady projektu (bez DPH) 148 000,- Kč  

Výše dotace z rozpočtu kraje v Kč 111 000,- Kč 

Výše dotace z rozpočtu kraje v % 75 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v % 25 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v Kč 37 000,- Kč 

3) Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady projektu p ekročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v Čl. 5 odst. 
2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů uvedená v tabulce Čl. 5 odst. 
2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se 
úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla 
zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento 
odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

5) Dotace není slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to v roce realizace projektu po doručení závěrečné zprávy dle Čl. Ř 
písm. h) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena dle p edchozí věty 
nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. Ř písm. h) této smlouvy, nárok na vyplacení 
dotace bez dalšího zaniká. 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 

1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejpozději do 5. prosince kalendá ního roku, v němž je dotace poskytnuta. 

2) Uznatelné náklady na realizaci projektu vznikají dnem 1. ledna kalendá ního roku, 
v němž je dotace poskytnuta. 

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

4) Podmínkou poskytnutí dotace a jejího p evodu na účet P íjemce je p edložení dokladů o 
výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě (podle výpisů z bankovních účtů nebo 
pokladních dokladů). 

5) Neuznatelné náklady projektu jsou: 
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. f) této smlouvy 
b) správní poplatky 
c) daň z p idané hodnoty (DPH) 
d) náklady (výdaje) bez p ímého vztahu k akci 
e) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní pot eby, které nesouvisejí s realizací projektu 
f) penále, pokuty 
g) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace projektu 
h) náklady (výdaje) na publicitu. 

6) Uznatelné náklady projektu jsou:  
a) zpracování návrhu územního plánu 
b) vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán 

ve svém stanovisku uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů 
na životní prost edí (SEA) včetně zpracování hodnocení důsledků na soustavu 
NATURA 2000 

c) zpracování ÚSES 
d) nezbytné náklady na po ízení mapových podkladů - digitalizace mapových podkladů 

7) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy a P ílohou této 
smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 
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Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

 

P íjemce se zavazuje: 

a) p edložit grafickou a textovou část podporovaného projektu odboru územního 
plánování a stavebního ádu Krajského ú adu Kraje Vysočina (OÚPS ) 
v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu *.pdf a *.doc p i p edložení žádosti o 
proplacení dotace, 

b) p edat digitální data územního plánu (tzv. čistopisu) dle metodiky MINIS ve formátu 
ArcGIS do ř0 dnů po vydání územního plánu zastupitelstvem obce, 

c) dotaci p ijmout, 
d) realizovat projekt p i respektování zásad zdravého finančního ízení, zejména 

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

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na projekt a celkových 
nákladů na projekt. Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, 
a aby p edmětné doklady byly správné, plné, průkazné, srozumitelné, vedené 
v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby 
uskutečněné p íjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k projektu 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k dotovanému projektu) 
P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení originálních účetních 
dokladů prokazujících použití dotace uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje 
Vysočina ID ZZ01550.0016“, 

f) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v p ípadě, kdy P íjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u 
nichž P íjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě 
může P íjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako 
náklad, 

g) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými pokladními 
doklady, 

h) doručit Kraji do 10. prosince kalendá ního roku, v němž je dotace poskytnuta 
závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz > téma > portál 
územního plánování a stavebního ádu > oddělení územního plánování > financování 
ÚPD > Dotace na po ízení ÚPD > Zásady ZK pro poskytování dotací na územně 
plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina č 05/15, která bude zejména 
obsahovat: 
- název projektu, 
- finanční vyúčtování projektu,  
- kopie prvotních, resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich 

úhradě, 
i) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
j) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu 

http://www.kr-vysocina.cz/
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- originály dokladů prokazujících celkové náklady projektu 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování projektu, 

k) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
l) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 11 této smlouvy. 
m) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě, že dojde 

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

 

Čl. 9 

Kontrola 

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

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jejím dokončení, a to 
po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být 
splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. c) – písm. h) a písm. k) – písm. 
m) této smlouvy. 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

 

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

2) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o projektu uvést fakt, 
že projekt byl podpo en Krajem. 

3) Textovou a grafickou část územního plánu (tzv. čistopis) P íjemce označí „Sponzorským 
vzkazem - Podpo il Kraj Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke 
stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.  

 

Čl. 11 

Udržitelnost 
 

Udržitelnost u tohoto projektu není vyžadována. 
 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.   

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

 

Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Ing. Lenka Ryšavá, tel. 564 602 270, email: rysava.l@kr-
vysocina.cz 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných, postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. 

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

5) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje, 
že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných 
právních p edpisů, zejména zákona č. 106/1řřř Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svě eny druhou stranou, nezp ístupní t etím 
osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům 
než je plnění podmínek této smlouvy.  

6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé 
pro P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

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

8) Nedílnou součástí této smlouvy je P íloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace ze dne 
22. 9. 2015. 

9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
2. 2. 2016 usnesením č. xx/01/2016/ZK. 

 
 

 

Ve Slavíkovicích dne ……………… V Jihlavě dne ………… 

 

 

 

…………………………………………           ………………………………………. 
     David Habr Ing. Bc. Martin Hyský 

 starosta obce radní kraje 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 

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

ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

(ID ZZ01550.0017) 

 

 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 

 

Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 

IČO:    70890749 

zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 

k podpisu smlouvy pově en: Ing. Bc. Martin Hyský, radní kraje 
 (dále jen „Kraj“) 
bankovní spojení:  Sberbank CZ, a.s. 

číslo účtu:   4050004999/6800 

 

a 

 

Městys Stonařov 

se sídlem:   Stona ov 232, 5ŘŘ 33 Stona ov  

IČO:   00286656 
zastoupen:  Františkem Plavcem, starostou městyse  
(dále jen “P íjemce”):  
bankovní spojení:   Česká národní banka 

číslo účtu:   94-7412681/0710 

 

 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci projektu „Návrh územního plánu Stona ov“, blíže specifikovaného 
v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1 
(dále jen „projektu“). 

 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 
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2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu: Krajský ú ad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního ádu, 
Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy 
zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 

1) P íjemce dotace za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje se, 
že bude projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u projektu, který byl realizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu apod.). 

3) P íjemce výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy na ve ejně 
p ístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 

 
Čl. 5 

Dotace 

 

1) Kraj poskytuje P íjemci na projekt dotaci ve výši 112 140 Kč (slovy: jedno sto dvanáct 
tisíc jedno sto čty icet korun českých). 

2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 
a) Celkové náklady projektu (základ pro stanovení výše dotace) jsou náklady 

tvo ené součtem dotace a vlastním podílem P íjemce. 
b) Vlastní podíl P íjemce jsou prost edky, které mohou být tvo eny vlastními 

prost edky P íjemce. P íjemce musí být schopen prokázat její výši.  

Celkové náklady projektu (bez DPH) 149 520,- Kč  

Výše dotace z rozpočtu kraje v Kč 112 140,- Kč 

Výše dotace z rozpočtu kraje v % 75 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v % 25 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v Kč 37 380,- Kč 

3) Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady projektu p ekročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v Čl. 5 odst. 
2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů uvedená v tabulce Čl. 5 odst. 
2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se 
úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla 
zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento 
odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

5) Dotace není slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to v roce realizace projektu po doručení závěrečné zprávy dle Čl. Ř 
písm. h) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena dle p edchozí věty 
nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. Ř písm. h) této smlouvy, nárok na vyplacení 
dotace bez dalšího zaniká. 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 

1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejpozději do 5. prosince kalendá ního roku, v němž je dotace poskytnuta. 

2) Uznatelné náklady na realizaci projektu vznikají dnem 1. ledna kalendá ního roku, 
v němž je dotace poskytnuta. 

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

4) Podmínkou poskytnutí dotace a jejího p evodu na účet P íjemce je p edložení dokladů o 
výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě (podle výpisů z bankovních účtů nebo 
pokladních dokladů). 

5) Neuznatelné náklady projektu jsou: 
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. f) této smlouvy 
b) správní poplatky 
c) daň z p idané hodnoty (DPH) 
d) náklady (výdaje) bez p ímého vztahu k akci 
e) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní pot eby, které nesouvisejí s realizací projektu 
f) penále, pokuty 
g) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace projektu 
h) náklady (výdaje) na publicitu. 

6) Uznatelné náklady projektu jsou:  
a) zpracování návrhu územního plánu 
b) vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán 

ve svém stanovisku uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů 
na životní prost edí (SEA) včetně zpracování hodnocení důsledků na soustavu 
NATURA 2000 

c) zpracování ÚSES 
d) nezbytné náklady na po ízení mapových podkladů - digitalizace mapových podkladů 

7) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy a P ílohou této 
smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 
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Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

 

P íjemce se zavazuje: 

a) p edložit grafickou a textovou část podporovaného projektu odboru územního 
plánování a stavebního ádu Krajského ú adu Kraje Vysočina (OÚPS ) 
v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu *.pdf a *.doc p i p edložení žádosti o 
proplacení dotace, 

b) p edat digitální data územního plánu (tzv. čistopisu) dle metodiky MINIS ve formátu 
ArcGIS do ř0 dnů po vydání územního plánu zastupitelstvem obce, 

c) dotaci p ijmout, 
d) realizovat projekt p i respektování zásad zdravého finančního ízení, zejména 

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

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na projekt a celkových 
nákladů na projekt. Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, 
a aby p edmětné doklady byly správné, plné, průkazné, srozumitelné, vedené 
v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby 
uskutečněné p íjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k projektu 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k dotovanému projektu) 
P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení originálních účetních 
dokladů prokazujících použití dotace uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje 
Vysočina ID ZZ01550.0017“, 

f) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v p ípadě, kdy P íjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u 
nichž P íjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě 
může P íjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako 
náklad, 

g) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými pokladními 
doklady, 

h) doručit Kraji do 10. prosince kalendá ního roku, v němž je dotace poskytnuta 
závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz > téma > portál 
územního plánování a stavebního ádu > oddělení územního plánování > financování 
ÚPD > Dotace na po ízení ÚPD > Zásady ZK pro poskytování dotací na územně 
plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina č 05/15, která bude zejména 
obsahovat: 
- název projektu, 
- finanční vyúčtování projektu,  
- kopie prvotních, resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich 

úhradě, 
i) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
j) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu 

http://www.kr-vysocina.cz/
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- originály dokladů prokazujících celkové náklady projektu 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování projektu, 

k) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
l) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 11 této smlouvy. 
m) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě, že dojde 

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

 

Čl. 9 

Kontrola 

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

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jejím dokončení, a to 
po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být 
splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. c) – písm. h) a písm. k) – písm. 
m) této smlouvy. 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

 

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

2) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o projektu uvést fakt, 
že projekt byl podpo en Krajem. 

3) Textovou a grafickou část územního plánu (tzv. čistopis) P íjemce označí „Sponzorským 
vzkazem - Podpo il Kraj Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke 
stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.  

 

Čl. 11 

Udržitelnost 
 

Udržitelnost u tohoto projektu není vyžadována. 
 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.   

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

 

Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Ing. Lenka Ryšavá, tel. 564 602 270, email: rysava.l@kr-
vysocina.cz 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných, postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. 

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

5) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje, 
že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných 
právních p edpisů, zejména zákona č. 106/1řřř Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svě eny druhou stranou, nezp ístupní t etím 
osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům 
než je plnění podmínek této smlouvy.  

6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé 
pro P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

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

8) Nedílnou součástí této smlouvy je P íloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace ze dne 
29. 9. 2015. 

9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
2. 2. 2016 usnesením č. xx/01/2016/ZK. 

 
 

 

Ve Stona ově dne ……………… V Jihlavě dne ………… 

 

 

 

…………………………………………           ………………………………………. 
     František Plavec Ing. Bc. Martin Hyský 

 starosta městyse radní kraje 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 

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

ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

(ID ZZ01550.0018) 

 

 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 

 

Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 

IČO:    70890749 

zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 

k podpisu smlouvy pově en: Ing. Bc. Martin Hyský, radní kraje 
 (dále jen „Kraj“) 
bankovní spojení:  Sberbank CZ, a.s. 

číslo účtu:   4050004999/6800 

 

a 

 

Obec Trnava 

se sídlem:   Trnava 32, 674 01 Trnava  

IČO:   00290599 
zastoupen:  B etislavem Česnekem, starostou obce  
(dále jen “P íjemce”):  
bankovní spojení:   Česká národní banka 

číslo účtu:   94-8515711/0710 

 

 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci projektu „Návrh územního plánu Trnava“, blíže specifikovaného 
v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1 
(dále jen „projektu“). 

 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 
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2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu: Krajský ú ad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního ádu, 
Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy 
zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 

1) P íjemce dotace za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje se, 
že bude projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u projektu, který byl realizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu apod.). 

3) P íjemce výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy na ve ejně 
p ístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 

 
Čl. 5 

Dotace 

 

1) Kraj poskytuje P íjemci na projekt dotaci ve výši 112 500 Kč (slovy: jedno sto dvanáct 
tisíc pět set korun českých). 

2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 
a) Celkové náklady projektu (základ pro stanovení výše dotace) jsou náklady 

tvo ené součtem dotace a vlastním podílem P íjemce. 
b) Vlastní podíl P íjemce jsou prost edky, které mohou být tvo eny vlastními 

prost edky P íjemce. P íjemce musí být schopen prokázat její výši.  

Celkové náklady projektu (bez DPH) 150 00,- Kč  

Výše dotace z rozpočtu kraje v Kč 112 500,- Kč 

Výše dotace z rozpočtu kraje v % 75 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v % 25 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v Kč 37 500,- Kč 

3) Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady projektu p ekročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v Čl. 5 odst. 
2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů uvedená v tabulce Čl. 5 odst. 
2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se 
úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla 
zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento 
odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

5) Dotace není slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství.  

 

 
 



 

Strana 3 (celkem 6) 

Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to v roce realizace projektu po doručení závěrečné zprávy dle Čl. Ř 
písm. h) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena dle p edchozí věty 
nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. Ř písm. h) této smlouvy, nárok na vyplacení 
dotace bez dalšího zaniká. 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 

1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejpozději do 5. prosince kalendá ního roku, v němž je dotace poskytnuta. 

2) Uznatelné náklady na realizaci projektu vznikají dnem 1. ledna kalendá ního roku, 
v němž je dotace poskytnuta. 

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

4) Podmínkou poskytnutí dotace a jejího p evodu na účet P íjemce je p edložení dokladů o 
výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě (podle výpisů z bankovních účtů nebo 
pokladních dokladů). 

5) Neuznatelné náklady projektu jsou: 
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. f) této smlouvy 
b) správní poplatky 
c) daň z p idané hodnoty (DPH) 
d) náklady (výdaje) bez p ímého vztahu k akci 
e) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní pot eby, které nesouvisejí s realizací projektu 
f) penále, pokuty 
g) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace projektu 
h) náklady (výdaje) na publicitu. 

6) Uznatelné náklady projektu jsou:  
a) zpracování návrhu územního plánu 
b) vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán 

ve svém stanovisku uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů 
na životní prost edí (SEA) včetně zpracování hodnocení důsledků na soustavu 
NATURA 2000 

c) zpracování ÚSES 
d) nezbytné náklady na po ízení mapových podkladů - digitalizace mapových podkladů 

7) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy a P ílohou této 
smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 
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Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

 

P íjemce se zavazuje: 

a) p edložit grafickou a textovou část podporovaného projektu odboru územního 
plánování a stavebního ádu Krajského ú adu Kraje Vysočina (OÚPS ) 
v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu *.pdf a *.doc p i p edložení žádosti o 
proplacení dotace, 

b) p edat digitální data územního plánu (tzv. čistopisu) dle metodiky MINIS ve formátu 
ArcGIS do ř0 dnů po vydání územního plánu zastupitelstvem obce, 

c) dotaci p ijmout, 
d) realizovat projekt p i respektování zásad zdravého finančního ízení, zejména 

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

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na projekt a celkových 
nákladů na projekt. Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, 
a aby p edmětné doklady byly správné, plné, průkazné, srozumitelné, vedené 
v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby 
uskutečněné p íjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k projektu 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k dotovanému projektu) 
P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení originálních účetních 
dokladů prokazujících použití dotace uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje 
Vysočina ID ZZ01550.0018“, 

f) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v p ípadě, kdy P íjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u 
nichž P íjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě 
může P íjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako 
náklad, 

g) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými pokladními 
doklady, 

h) doručit Kraji do 10. prosince kalendá ního roku, v němž je dotace poskytnuta 
závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz > téma > portál 
územního plánování a stavebního ádu > oddělení územního plánování > financování 
ÚPD > Dotace na po ízení ÚPD > Zásady ZK pro poskytování dotací na územně 
plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina č 05/15, která bude zejména 
obsahovat: 
- název projektu, 
- finanční vyúčtování projektu,  
- kopie prvotních, resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich 

úhradě, 
i) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
j) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu 

http://www.kr-vysocina.cz/
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- originály dokladů prokazujících celkové náklady projektu 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování projektu, 

k) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
l) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 11 této smlouvy. 
m) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě, že dojde 

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

 

Čl. 9 

Kontrola 

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

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jejím dokončení, a to 
po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být 
splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. c) – písm. h) a písm. k) – písm. 
m) této smlouvy. 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

 

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

2) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o projektu uvést fakt, 
že projekt byl podpo en Krajem. 

3) Textovou a grafickou část územního plánu (tzv. čistopis) P íjemce označí „Sponzorským 
vzkazem - Podpo il Kraj Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke 
stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.  

 

Čl. 11 

Udržitelnost 
 

Udržitelnost u tohoto projektu není vyžadována. 
 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.   

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

 

Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Ing. Lenka Ryšavá, tel. 564 602 270, email: rysava.l@kr-
vysocina.cz 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných, postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. 

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

5) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje, 
že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných 
právních p edpisů, zejména zákona č. 106/1řřř Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svě eny druhou stranou, nezp ístupní t etím 
osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům 
než je plnění podmínek této smlouvy.  

6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé 
pro P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

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

8) Nedílnou součástí této smlouvy je P íloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace ze dne 
25. 9. 2015. 

9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
2. 2. 2016 usnesením č. xx/01/2016/ZK. 

 
 

 

V Trnavě dne ……………… V Jihlavě dne ………… 

 

 

 

…………………………………………           ………………………………………. 
     B etislav Česnek Ing. Bc. Martin Hyský 

 starosta obce radní kraje 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 

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

ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

(ID ZZ01550.0019) 

 

 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 

 

Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 

IČO:    70890749 

zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 

k podpisu smlouvy pově en: Ing. Bc. Martin Hyský, radní kraje 
 (dále jen „Kraj“) 
bankovní spojení:  Sberbank CZ, a.s. 

číslo účtu:   4050004999/6800 

 

a 

 

Městys Větrný Jeníkov 

se sídlem:   Větrný Jeníkov 5, 5ŘŘ 42 Větrný Jeníkov  

IČO:   00286842 
zastoupen:  Mgr. Martinou Lisovou, starostkou městyse  
(dále jen “P íjemce”):  
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:   2427681/0100 

 

 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci projektu „Návrh územního plánu Větrný Jeníkov“, blíže specifikovaného 
v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1 
(dále jen „projektu“). 

 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 
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2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu: Krajský ú ad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního ádu, 
Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy 
zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 

1) P íjemce dotace za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje se, 
že bude projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u projektu, který byl realizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu apod.). 

3) P íjemce výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy na ve ejně 
p ístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 

 
Čl. 5 

Dotace 

 

1) Kraj poskytuje P íjemci na projekt dotaci ve výši 175 000 Kč (slovy: jedno sto sedmdesát 
pět tisíc korun českých). 

2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 
a) Celkové náklady projektu (základ pro stanovení výše dotace) jsou náklady 

tvo ené součtem dotace a vlastním podílem P íjemce. 
b) Vlastní podíl P íjemce jsou prost edky, které mohou být tvo eny vlastními 

prost edky P íjemce. P íjemce musí být schopen prokázat její výši.  

Celkové náklady projektu (bez DPH) 350 000,- Kč  

Výše dotace z rozpočtu kraje v Kč 175 000,- Kč 

Výše dotace z rozpočtu kraje v % 50 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v % 50 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v Kč 175 000,- Kč 

3) Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady projektu p ekročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v Čl. 5 odst. 
2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů uvedená v tabulce Čl. 5 odst. 
2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se 
úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla 
zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento 
odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

5) Dotace není slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to v roce realizace projektu po doručení závěrečné zprávy dle Čl. Ř 
písm. h) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena dle p edchozí věty 
nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. Ř písm. h) této smlouvy, nárok na vyplacení 
dotace bez dalšího zaniká. 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 

1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejpozději do 5. prosince kalendá ního roku, v němž je dotace poskytnuta. 

2) Uznatelné náklady na realizaci projektu vznikají dnem 1. ledna kalendá ního roku, 
v němž je dotace poskytnuta. 

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

4) Podmínkou poskytnutí dotace a jejího p evodu na účet P íjemce je p edložení dokladů o 
výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě (podle výpisů z bankovních účtů nebo 
pokladních dokladů). 

5) Neuznatelné náklady projektu jsou: 
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. f) této smlouvy 
b) správní poplatky 
c) daň z p idané hodnoty (DPH) 
d) náklady (výdaje) bez p ímého vztahu k akci 
e) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní pot eby, které nesouvisejí s realizací projektu 
f) penále, pokuty 
g) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace projektu 
h) náklady (výdaje) na publicitu. 

6) Uznatelné náklady projektu jsou:  
a) zpracování návrhu územního plánu 
b) vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán 

ve svém stanovisku uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů 
na životní prost edí (SEA) včetně zpracování hodnocení důsledků na soustavu 
NATURA 2000 

c) zpracování ÚSES 
d) nezbytné náklady na po ízení mapových podkladů - digitalizace mapových podkladů 

7) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy a P ílohou této 
smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 
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Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

 

P íjemce se zavazuje: 
a) p edložit grafickou a textovou část podporovaného projektu odboru územního 

plánování a stavebního ádu Krajského ú adu Kraje Vysočina (OÚPS ) 
v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu *.pdf a *.doc p i p edložení žádosti o 
proplacení dotace, 

b) p edat digitální data územního plánu (tzv. čistopisu) dle metodiky MINIS ve formátu 
ArcGIS do ř0 dnů po vydání územního plánu zastupitelstvem obce, 

c) dotaci p ijmout, 
d) realizovat projekt p i respektování zásad zdravého finančního ízení, zejména 

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

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na projekt a celkových 
nákladů na projekt. Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, 
a aby p edmětné doklady byly správné, plné, průkazné, srozumitelné, vedené 
v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby 
uskutečněné p íjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k projektu 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k dotovanému projektu) 
P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení originálních účetních 
dokladů prokazujících použití dotace uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje 
Vysočina ID ZZ01550.0019“, 

f) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v p ípadě, kdy P íjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u 
nichž P íjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě 
může P íjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako 
náklad, 

g) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými pokladními 
doklady, 

h) doručit Kraji do 10. prosince kalendá ního roku, v němž je dotace poskytnuta 
závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz > téma > portál 
územního plánování a stavebního ádu > oddělení územního plánování > financování 
ÚPD > Dotace na po ízení ÚPD > Zásady ZK pro poskytování dotací na územně 
plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina č 05/15, která bude zejména 
obsahovat: 
- název projektu, 
- finanční vyúčtování projektu,  
- kopie prvotních, resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich 

úhradě, 
i) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
j) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu 

http://www.kr-vysocina.cz/
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- originály dokladů prokazujících celkové náklady projektu 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování projektu, 

k) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
l) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 11 této smlouvy. 
m) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě, že dojde 

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

 

Čl. 9 

Kontrola 

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

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jejím dokončení, a to 
po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být 
splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. c) – písm. h) a písm. k) – písm. 
m) této smlouvy. 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

 

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

2) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o projektu uvést fakt, 
že projekt byl podpo en Krajem. 

3) Textovou a grafickou část územního plánu (tzv. čistopis) P íjemce označí „Sponzorským 
vzkazem - Podpo il Kraj Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke 
stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.  

 

Čl. 11 

Udržitelnost 
 

Udržitelnost u tohoto projektu není vyžadována. 
 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.   

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

 

Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Ing. Lenka Ryšavá, tel. 564 602 270, email: rysava.l@kr-
vysocina.cz 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných, postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. 

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

5) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje, 
že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných 
právních p edpisů, zejména zákona č. 106/1řřř Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svě eny druhou stranou, nezp ístupní t etím 
osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům 
než je plnění podmínek této smlouvy.  

6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé 
pro P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

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

8) Nedílnou součástí této smlouvy je P íloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace ze dne 
29. 9. 2015. 

9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
2. 2. 2016 usnesením č. xx/01/2016/ZK. 

 
 

 

Ve Větrném Jeníkově dne ……………… V Jihlavě dne ………… 

 

 

 

…………………………………………           ………………………………………. 
     Mgr. Martina Lisová Ing. Bc. Martin Hyský 

 starostka městyse radní kraje 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 

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

ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

(ID ZZ01550.0020) 

 

 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 

 

Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 

IČO:    70890749 

zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 

k podpisu smlouvy pově en: Ing. Bc. Martin Hyský, radní kraje 
 (dále jen „Kraj“) 
bankovní spojení:  Sberbank CZ, a.s. 

číslo účtu:   4050004999/6800 

 

a 

 

Obec Vidonín 

se sídlem:   Vidonín 36, 5ř4 57 Vidonín  

IČO:   00295736 
zastoupen:  Karlem Kubou, starostou obce  
(dále jen “P íjemce”):  
bankovní spojení:   Česká spo itelna, a.s. 
číslo účtu:   1623771359/0800 

 

 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci projektu „Návrh územního plánu Vidonín“, blíže specifikovaného 
v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1 
(dále jen „projektu“). 

 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 
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2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu: Krajský ú ad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního ádu, 
Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy 
zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 

1) P íjemce dotace za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje se, 
že bude projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u projektu, který byl realizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu apod.). 

3) P íjemce výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy na ve ejně 
p ístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 

 
Čl. 5 

Dotace 

 

1) Kraj poskytuje P íjemci na projekt dotaci ve výši 108 825 Kč (slovy: jedno sto osm tisíc 
osm set dvacet pět korun českých). 

2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 
a) Celkové náklady projektu (základ pro stanovení výše dotace) jsou náklady 

tvo ené součtem dotace a vlastním podílem P íjemce. 
b) Vlastní podíl P íjemce jsou prost edky, které mohou být tvo eny vlastními 

prost edky P íjemce. P íjemce musí být schopen prokázat její výši.  

Celkové náklady projektu (bez DPH) 
145 100,- Kč  

Výše dotace z rozpočtu kraje v Kč 108 825,- Kč 

Výše dotace z rozpočtu kraje v % 75 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v % 25 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v Kč 36 275,- Kč 

3) Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady projektu p ekročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v Čl. 5 odst. 
2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů uvedená v tabulce Čl. 5 odst. 
2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se 
úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla 
zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento 
odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

5) Dotace není slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to v roce realizace projektu po doručení závěrečné zprávy dle Čl. Ř 
písm. h) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena dle p edchozí věty 
nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. Ř písm. h) této smlouvy, nárok na vyplacení 
dotace bez dalšího zaniká. 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 

1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejpozději do 5. prosince kalendá ního roku, v němž je dotace poskytnuta. 

2) Uznatelné náklady na realizaci projektu vznikají dnem 1. ledna kalendá ního roku, 
v němž je dotace poskytnuta. 

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

4) Podmínkou poskytnutí dotace a jejího p evodu na účet P íjemce je p edložení dokladů o 
výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě (podle výpisů z bankovních účtů nebo 
pokladních dokladů). 

5) Neuznatelné náklady projektu jsou: 
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. f) této smlouvy 
b) správní poplatky 
c) daň z p idané hodnoty (DPH) 
d) náklady (výdaje) bez p ímého vztahu k akci 
e) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní pot eby, které nesouvisejí s realizací projektu 
f) penále, pokuty 
g) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace projektu 
h) náklady (výdaje) na publicitu. 

6) Uznatelné náklady projektu jsou:  
a) zpracování návrhu územního plánu 
b) vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán 

ve svém stanovisku uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů 
na životní prost edí (SEA) včetně zpracování hodnocení důsledků na soustavu 
NATURA 2000 

c) zpracování ÚSES 
d) nezbytné náklady na po ízení mapových podkladů - digitalizace mapových podkladů 

7) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy a P ílohou této 
smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 
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Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

 

P íjemce se zavazuje: 
a) p edložit grafickou a textovou část podporovaného projektu odboru územního 

plánování a stavebního ádu Krajského ú adu Kraje Vysočina (OÚPS ) 
v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu *.pdf a *.doc p i p edložení žádosti o 
proplacení dotace, 

b) p edat digitální data územního plánu (tzv. čistopisu) dle metodiky MINIS ve formátu 
ArcGIS do ř0 dnů po vydání územního plánu zastupitelstvem obce, 

c) dotaci p ijmout, 
d) realizovat projekt p i respektování zásad zdravého finančního ízení, zejména 

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

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na projekt a celkových 
nákladů na projekt. Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, 
a aby p edmětné doklady byly správné, plné, průkazné, srozumitelné, vedené 
v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby 
uskutečněné p íjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k projektu 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k dotovanému projektu) 
P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení originálních účetních 
dokladů prokazujících použití dotace uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje 
Vysočina ID ZZ01550.0020“, 

f) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v p ípadě, kdy P íjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u 
nichž P íjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě 
může P íjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako 
náklad, 

g) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými pokladními 
doklady, 

h) doručit Kraji do 10. prosince kalendá ního roku, v němž je dotace poskytnuta 
závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz > téma > portál 
územního plánování a stavebního ádu > oddělení územního plánování > financování 
ÚPD > Dotace na po ízení ÚPD > Zásady ZK pro poskytování dotací na územně 
plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina č 05/15, která bude zejména 
obsahovat: 
- název projektu, 
- finanční vyúčtování projektu,  
- kopie prvotních, resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich 

úhradě, 
i) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
j) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu 

http://www.kr-vysocina.cz/
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- originály dokladů prokazujících celkové náklady projektu 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování projektu, 

k) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
l) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 11 této smlouvy. 
m) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě, že dojde 

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

 

Čl. 9 

Kontrola 

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

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jejím dokončení, a to 
po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být 
splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. c) – písm. h) a písm. k) – písm. 
m) této smlouvy. 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

 

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

2) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o projektu uvést fakt, 
že projekt byl podpo en Krajem. 

3) Textovou a grafickou část územního plánu (tzv. čistopis) P íjemce označí „Sponzorským 
vzkazem - Podpo il Kraj Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke 
stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.  

 

Čl. 11 

Udržitelnost 
 

Udržitelnost u tohoto projektu není vyžadována. 
 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.   

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

 

Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Ing. Lenka Ryšavá, tel. 564 602 270, email: rysava.l@kr-
vysocina.cz 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných, postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. 

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

5) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje, 
že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných 
právních p edpisů, zejména zákona č. 106/1řřř Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svě eny druhou stranou, nezp ístupní t etím 
osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům 
než je plnění podmínek této smlouvy.  

6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé 
pro P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

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

8) Nedílnou součástí této smlouvy je P íloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace ze dne 
19. 8. 2015. 

9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
2. 2. 2016 usnesením č. xx/01/2016/ZK. 

 
 

 

Ve Vidoníně dne ……………… V Jihlavě dne ………… 

 

 

 

…………………………………………           ………………………………………. 
     Karel Kuba Ing. Bc. Martin Hyský 

 starosta obce radní kraje 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 

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

ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

(ID ZZ01550.0021) 

 

 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 

 

Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 

IČO:    70890749 

zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 

k podpisu smlouvy pově en: Ing. Bc. Martin Hyský, radní kraje 
 (dále jen „Kraj“) 
bankovní spojení:  Sberbank CZ, a.s. 

číslo účtu:   4050004999/6800 

 

a 

 

Městys Vladislav 

se sídlem:   Vladislav 76, 675 01 Vladislav  

IČO:   00290661 
zastoupen:  Janem Havlenou, starostou městyse  
(dále jen “P íjemce”):  
bankovní spojení:   UniCredit Bank, a.s. 

číslo účtu:   2107763824/2700 

 

 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci projektu „Návrh územního plánu Vladislav“, blíže specifikovaného 
v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1 
(dále jen „projektu“). 

 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 
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2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu: Krajský ú ad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního ádu, 
Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy 
zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 

1) P íjemce dotace za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje se, 
že bude projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u projektu, který byl realizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu apod.). 

3) P íjemce výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy na ve ejně 
p ístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 

 
Čl. 5 

Dotace 

 

1) Kraj poskytuje P íjemci na projekt dotaci ve výši 175 000 Kč (slovy: jedno sto sedmdesát 
pět tisíc korun českých). 

2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 
a) Celkové náklady projektu (základ pro stanovení výše dotace) jsou náklady 

tvo ené součtem dotace a vlastním podílem P íjemce. 
b) Vlastní podíl P íjemce jsou prost edky, které mohou být tvo eny vlastními 

prost edky P íjemce. P íjemce musí být schopen prokázat její výši.  

Celkové náklady projektu (bez DPH) 
350 000,- Kč  

Výše dotace z rozpočtu kraje v Kč 175 000,- Kč 

Výše dotace z rozpočtu kraje v % 50 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v % 50 % z celkových nákladů na akci 
Podíl P íjemce v Kč 175 000,- Kč 

3) Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady projektu p ekročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v Čl. 5 odst. 
2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů uvedená v tabulce Čl. 5 odst. 
2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se 
úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla 
zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento 
odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

5) Dotace není slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to v roce realizace projektu po doručení závěrečné zprávy dle Čl. Ř 
písm. h) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena dle p edchozí věty 
nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. Ř písm. h) této smlouvy, nárok na vyplacení 
dotace bez dalšího zaniká. 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 

1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejpozději do 5. prosince kalendá ního roku, v němž je dotace poskytnuta. 

2) Uznatelné náklady na realizaci projektu vznikají dnem 1. ledna kalendá ního roku, 
v němž je dotace poskytnuta. 

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

4) Podmínkou poskytnutí dotace a jejího p evodu na účet P íjemce je p edložení dokladů o 
výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě (podle výpisů z bankovních účtů nebo 
pokladních dokladů). 

5) Neuznatelné náklady projektu jsou: 
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. f) této smlouvy 
b) správní poplatky 
c) daň z p idané hodnoty (DPH) 
d) náklady (výdaje) bez p ímého vztahu k akci 
e) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní pot eby, které nesouvisejí s realizací projektu 
f) penále, pokuty 
g) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace projektu 
h) náklady (výdaje) na publicitu. 

6) Uznatelné náklady projektu jsou:  
a) zpracování návrhu územního plánu 
b) vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán 

ve svém stanovisku uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů 
na životní prost edí (SEA) včetně zpracování hodnocení důsledků na soustavu 
NATURA 2000 

c) zpracování ÚSES 
d) nezbytné náklady na po ízení mapových podkladů - digitalizace mapových podkladů 

7) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy a P ílohou této 
smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 
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Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

 

P íjemce se zavazuje: 
a) p edložit grafickou a textovou část podporovaného projektu odboru územního 

plánování a stavebního ádu Krajského ú adu Kraje Vysočina (OÚPS ) 
v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu *.pdf a *.doc p i p edložení žádosti o 
proplacení dotace, 

b) p edat digitální data územního plánu (tzv. čistopisu) dle metodiky MINIS ve formátu 
ArcGIS do ř0 dnů po vydání územního plánu zastupitelstvem obce, 

c) dotaci p ijmout, 
d) realizovat projekt p i respektování zásad zdravého finančního ízení, zejména 

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

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na projekt a celkových 
nákladů na projekt. Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, 
a aby p edmětné doklady byly správné, plné, průkazné, srozumitelné, vedené 
v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby 
uskutečněné p íjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k projektu 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k dotovanému projektu) 
P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení originálních účetních 
dokladů prokazujících použití dotace uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje 
Vysočina ID ZZ01550.0021“, 

f) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v p ípadě, kdy P íjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u 
nichž P íjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě 
může P íjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako 
náklad, 

g) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými pokladními 
doklady, 

h) doručit Kraji do 10. prosince kalendá ního roku, v němž je dotace poskytnuta 
závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz > téma > portál 
územního plánování a stavebního ádu > oddělení územního plánování > financování 
ÚPD > Dotace na po ízení ÚPD > Zásady ZK pro poskytování dotací na územně 
plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina č 05/15, která bude zejména 
obsahovat: 
- název projektu, 
- finanční vyúčtování projektu,  
- kopie prvotních, resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich 

úhradě, 
i) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
j) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu 

http://www.kr-vysocina.cz/
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- originály dokladů prokazujících celkové náklady projektu 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování projektu, 

k) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
l) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 11 této smlouvy. 
m) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě, že dojde 

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

 

Čl. 9 

Kontrola 

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

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jejím dokončení, a to 
po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být 
splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. c) – písm. h) a písm. k) – písm. 
m) této smlouvy. 

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

 

Čl. 10 

Publicita 

 

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

2) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o projektu uvést fakt, 
že projekt byl podpo en Krajem. 

3) Textovou a grafickou část územního plánu (tzv. čistopis) P íjemce označí „Sponzorským 
vzkazem - Podpo il Kraj Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke 
stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.  

 

Čl. 11 

Udržitelnost 
 

Udržitelnost u tohoto projektu není vyžadována. 
 

Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.   
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2) V p ípadě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 

Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Ing. Lenka Ryšavá, tel. 564 602 270, email: rysava.l@kr-
vysocina.cz 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných, postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. 

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

5) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje, 
že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných 
právních p edpisů, zejména zákona č. 106/1řřř Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svě eny druhou stranou, nezp ístupní t etím 
osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům 
než je plnění podmínek této smlouvy.  

6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé 
pro P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

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

8) Nedílnou součástí této smlouvy je P íloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace ze dne 
22. 9. 2015. 

9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
2. 2. 2016 usnesením č. xx/01/2016/ZK. 

 
 

 

Ve Vladislavi  dne ……………… V Jihlavě dne ………… 

 

 

 

…………………………………………           ………………………………………. 
     Jan Havlena Ing. Bc. Martin Hyský 

 starosta městyse radní kraje 








