
/oíuÚ,,a la Y eilD

Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje v roce 2020

(dále jen ,,smlouva")
uzavřená ve smyslu § í59 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

a § 10a odsť, 5 zákona č, 250/2000 Sb,, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů

(číslo smlouvy SDO/OREG l 165120)

I.

obecná ustanovení

Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 106l2020lZK-27 ze dne 2,1. 5.2020 podle
§ 36 písm. d) zákona č. 12912000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem
č. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů"), ve smyslu směrnice Zastupitelstva Jihočeského
kraje č. SMl107lZK, Zásady Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory a dle Pravidel
Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020, o poskytnutí dotace ve výši a za podmínek
dále uvedených v této smlouvě.

ll.
Poskytovatel a příjemce dotace

1. Poskytovatelem dotace podle této smlouvy je:

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 195212, 370 76 České Budějovice
lčo 70890650, Dlč cz7o890650
zastoupený: Pavlem Hrochem, náměstkem hejtmanky Jihočeského kraje, na základě plné moci Mgr, lvany
Stráské, hejtmanky Jihočeského krďle ze dne 3,1 , 5,2017

dále jako,,poskytovatel"

2, Příjemcem dotace podle této smlouvy je:

obec probulov
Probulov 32, 398 04 Čimelice (okr. Písek),
lČo 00582930
zastoupená: Janem Němcem, starostou

dále jako,,příjemce"

lll.
Účel a charakter dotace, doba, v nížmá být účelu dosaženo

1. Účelem neinvestiční dotace je poskytnutí peněžních prostředků na realizaci ,,Oprava obecní
komunikace" (dále jen ,,akce").

Příjemce je povinen užít peněžní prostředky dotace k účelu uvedenému v čl. lll. odst. 1 této smlouvy
a pouze za podmínek uvedených v Pravidlech Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce
2020 (dále jen ,,pravidla"), Zásadách Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory
a v žádosti evidenční óíslo 24232 (dále jen ,,žádost"). Dotace nesmí být použita k jinému účelu.

Peněžní prostředky dotace nesmí příjemce poskytnout jiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud
nejde o úhrady spojené s realizací akce, na kterou byly poskytnuty,

Dotace je poskytována k užití v období od 1. 1 .2020 do 31. 12.2020 v souladu s pravidly a podléhá
vyúčtování a finančnímu vypořádání s rozpočtem Jihočeského krale za rok 2020. Akce bude
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realizována v termínu od 1. 1. 2020 do 31.12.2020. Ukončení akce nejpozději 31, 12, 2020 je rovněŽ

konečným termínem, kdy má být dosaženo účelu dotace v souladu s pravidly,

výše a e"lláni dotace

Dotace búde poskytnuta jednorázově formou zálohové platby ve výši 200 000 Kc. a t_o_bezhotovostním

převodem z Úetu poskytóvatele č. 17032024210300 na účet příjemce č. 642978369/0800, uvedený

v zaoosti (nebo upraváný dle sdělení po schválení dotace před uzavřením smlouvy), do 60 dnŮ

po nabytí piatnosti a účinnostitéto smlouvy. K platbě nebude zasláno avizo.

příjemce je povinen zařaditdotaci do příjmů pod účelovým znakem poskytovatele neinvestiČní dotace
(účelový Žnáxllo1a sledovat pod tímto účelovým znakem ijednotlivé realizované výdaje jejího uŽitÍ.

příjemce je povinen dodržet minimální procentuální podíl vlastních peněŽních ProstředkŮ na realizaci

akóe k posrýtnute dotaci. Dotace ve výši 2OO OOO Kč činí max, 60 % z celkových uznatelných výdajŮ

akce.

V.
Podmínky užití dotace

1. příjemce je oprávněn požádato změnu charakteru dotace návazně na konkrétnÍ PodmínkY realizace

akóe. Změna charakteru dotace je prováděna dodatkem smlouvy.

2. Nedílnousoučástítétosmlouvyječestnéproh|ášení,kdepříjemcedotaceuvede,zdajeČineníPlátcem
DpH a zároveň v případě plát-có DpH čestně prohlásí, zdamůže v rámci akce dle jeho aktivit uPlatnit

odpočet DpH navstupu či nikoliv a v jaké výši, Pokud příjemcev době obdrŽenÍ dotace není plátce

DpH, ale v průběhu berpání dotace Še plátcem DPH stane, je povinen písemně nahlásit správci
progiamu, kieným je odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu Krajského

úřaóu JihočesŘenó kraje (dálě jen ,,správce programu"), změnu v plátce DPH, Dále musí sdělit,

zdapřizměně v plátce bpH ouoe moci v rámci akce dle jeho aktivit uplatnit odpoČet DPH na vstuPu

či niŘolivavjakévýši,popř.zdavsouladusustanovením§79zákonaodanizpřidanéhodnotyuplatnÍ
nárok odpočiu daně pii registraci. Příjemce je povinen, pokud mu to ustanovení§ 77 až§78dzákona
o dani z prioane hodňoty umožňuje, uplatnit nárok na odpočet DPH u majetku pořízeného z PoskYtnuté
dotace j průběhu s let'od pořízení, v případě pozemků, staveb, bytŮ a nebytových prostor v prŮběhu

10 let, a vrátit poměrnou bást dotace, kterou předtím použil na úhradu DPH PřÍsluŠného majetku

a která byla způiobilým výdajem akce. DpH, které si příjemce může uplatnit, musí neProdleně vrátit

poskytováteli dotace na iréet i:. 17032024210300 se stejným variabilním symbolem, Pod kteným dotaci

obdrŽel. V případě, že aktivity v rámci akce nebudou ekonomickými činnostmi, u kterých by si mohl

příjemce 1piatce DpH) uplatňóvat odpočet DPH na vstupu, nebude mít změna z neplátce v plátce DPH

2aány vliv' na výši dotace, pouze toto písemné oznámení příjemce o 1měně bude založeno v rámci

podkíadů o poskytnuté dotaci u správce programu. Jestliže zákon o DPH příjemci umožní při změně

) neplátce na plátce uplatňovat odpočet DPH na vstupu, je vždy povinen informovat poskytovatele

programu o výŠi vratky DpH a ze stiany poskytovatele na základě této změny v přidělené dotaCi bude

vyrrótoven dodatek kó smlouvě, ve kterém bude snížen nárok na dotaci o výŠi DPH, jeŽ si Příjemce
bude uplatňovat u místně příslušného finančního úřadu.

3. V případě, že v rámct akce budou zadávány veřejné zakázky,je příjemce povinen postupovat Podle
zákona ó. 13412016 Sb., o zadávání veřejňých zakázek, ve znění pozdějŠÍch předpisŮ. Vpřípadě,
že se jedná o zakázky malého rozsahu, na které se tento zákon vztahuje pouze v obecných zásadách,

1e povinen příjemce Ú plnění přesahujících částku 100 OOO Kč bez DPH, které jsou zvíce neŽ 50 %

financované z dotace, provesi výběr áodavatele v jednoduchém výběrovém řízení. NabídkY musí být

vyžádány nejméně u 3 dodavatei,l alelict,, nabídky musíbýt učiněny písemně (např. e-mailem, faxem),

jó nutno loriáit písemný záznamo vyb8ru dodavatele, lze rovněž využít ceníky zveřejněné na internetu.
'Záznam'z výběrového řízení včetně cenových nabídek nebo prŮzkumŮ a korespondence musÍ'být

uloženy u dokumentace k akci a spolu s ní archivovány,

4. Ustanoveníodst, 3 neplatí, má-li příjemce vlastní pravidla prozadáváníveřejných zakázek; v takovém

případě postupuje podte nictr. Na výzvu poskytovatele je příjemce povinen tato Pravidla kraji PředloŽit
a doložit dodržení podmínek stanovených zákonem o veřejných zakázkách a jeho PravidlY.

5. o užití dotace vede příjemce samostatnou průkaznou účetní evidenci. Dále se zavazuje uchovávat tuto

účetní evidenci po dobu deseti let ode dne podánívyúČtování správci programu.



6. Příjemce musí po ukončení akce zabezpečovat podmínky, které jsou nezbytné pro řádné užívání
a provozování investice, pořízené s přispěním dotace z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje
v roce 2020 (dále jen ,,POV"). Majetek pořízený, zhodnocený nebo opravený s přispěním dotace
poskytnuté z POV, nesmí příjemce po dobu 3 let od podání vyúčtování převést na jinou právnickou
nebo fyzickou osobu, poskytnout jej jako předmět zástavy či zatížit směnkou. Příjemce garantuje
udržitelnost efektŮ realizované akce v období 3let od podánívyúčtování, v případě dotačního titulu 2
je udržitelnost realizované akce snížena na 2 roky. Udržitelnost nenípožadována u opatření2.

Vl.
Vyúčtování a vypořádání dotace

Po ukončení akce je příjemce povinen podat do 30 dnů po ukončení akce, případně do 30
dnŮ po obdržení dotace (byla-li akce dokončena před obdržením dotace) správci programu poštou
nebo na podatelnu Krajského úřadu Jihočeského kraje, případně přes lnformační systém datových
schránek - |SDS vyúčtování poskytnuté dotace. U akcí ukončených 16. 12.2020 a déle (nejpozději
31,12.2020v souladuspravidly) musí býtvyúčtování podánonejpozději do15. 1.2021 (rozhoduje
razítko pošty nebo podatelny krajského úřadu či datum dodání do datové schránky Krajského úřadu
Jihočeského kraje). Vyúčtování podá příjemce na vyplněném formuláři,,Vyúčtování poskytnuté dotace
z rozpočtu Jihočeského kraje v roce2020" (příloha č, 4 pravidel) včetně povinných příloh.

Pokud příjemce nevyčerpá všechny prostředky dotace na stanovený účel, je povinen vrátit
poskytovateli nevyčerpanou částku nejpozději do 30 dnů po uzavření vyúčtování dotace
bezhotovostním převodem na účet poskytovatele č. 17032024210300, Totéž platí i v případě, že
celkové uznatelné výdaje na akcijsou nižší a příjemce dotace by tak nedodržel povinný minimální podíl
vlastních peněžních prostředků na realizaci akce k poskytnuté dotaci, příjemce je tak povinen vrátit
poskytovateli takovou část dotace, aby konečná výše vyčerpané dotace činila maximálně 60 %
z celkových uznatelných výdajů akce. Toto ustanovení se nedotýká povinnosti finančního vypořádání
s poskytovatelem za kalendářní rok.

Vl!.
Výpověd'smIouvy, porušení rozpočtové kázné a krácení dotace

Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět z důvodů na straně příjemce, a to zejména v případě,
že po uzavření této smlouvy nastane nebo vyjde najevo skutečnost, která poskytovatele opravňuje
dotaci nebo její část odejmout. Takovou skutečností je například zjištění poskytov,atele,
že údaje, které mu sdělil příjemce, a které měly vliv na rozhodnutí o poskytnutí dotace, jsou nepravdivé.

Výpovědní lhůta činí 10 dní azačíná běžet dnem doručení písemné výpovědi příjemci.

V písemné výpovědi poskytovatel uvede zjištěné skutečnosti, které jej prokazatelně vedly k výpovědi
smlouvy, a vyzve příjemce k vrácení celé dotace nebo její části, pokud již byla poskytnuta. Příjemce je
povinen vrátit tyto prostředky do 15 dnů od ukončení smlouvy na účet poskytovatele
uvedený ve výpovědi. Pokud dotace ještě nebyla převedena na účet příjemce, přestože byla uzavřena
smlouva, má poskytovatel právo dotaci neposkytnout.

V případě porušení povinností stanovených pro čerpání dotace, zjištěných na základě provedené
kontroly, může být příjemce vyzván k provedeníopatření k nápravě zjištěného pochybenítehdy, jestliže
porušil méně závažnou podmínku, u které je stanovena možnost sníženého odvodu dle odst, 5 tohoto
ustanovení. Vrozsahu, vjakém příjemce provedl opatření knápravě, platí, že nedošlo kporušení
rozpočtové kázně.

Nižšíodvod za pochybení při čerpání dotace a nesplnění podmínek veřejnoprávní smlouvy je stanoven
v těchto případech:

a) za nedodržení termínů jednotlivých administrativních úkonů příjemce, jejichž povaha umožňuje
nápravu v náhradní lhůtě až do výše 5 % dotace,

b) za nedodržení povinné publicity až do výše 5 % dotace,
c) za nedoloženívšech požadovaných podkladů k vyúčtování až do výše 5 % dotace,
d) za nedodržení termínu odevzdání vyúčtování a závěrečné zprávy až do výše 5 o/o z dotace; toto

neplatí, pokud příjemce prokáže, že k nedodržení termínu došlo z reálných a objektivních důvodů,

1.

2.

1.
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6.

e) za nedodržení případně nastavených kritérií poskytnuté dotace - poměrná Část celkové PodPory

k naplněným kritériím,
f) za porušení zákona o veřejných zakázkách:

1. neprovedení výběrového řízení 100 Yo výdajů tétro zakázky
2. dist<riminace piivýběrovém řízení 10 _25% výdajů tétozakázky
3. dělenípředmětu zakázky 10-25 % výdajů télozakázky
4. nezveřbjneniverá.lne ,.rka.uy zákonem sianovenlim způsobem 5 % výdajů této zakázkY (naPŤ,

nezveřejnění smlóuvy na veřelnou zakázku maléiro rozsahu, jejíž cena přesáhne 500 000 KČ

bez DPH atd.)
5. méně závažná porušení při zadávání veřejných zakázek až do výŠe 5 % výdajŮ této zakázkY

(např. nedodržení zákonem stanovených lhůt atd,)

g) za porušení povinnosti uvedené v čl. V odst, 3 a 4 smlouvy 1o0 % výdajů zakázky.

Jednotlivá porušení zákona o veřejných zakázkách se nesčítajÍ, ale krácení uznatelných výdajŮ

se posuzuje podle nejzávažnějšího pochybení ve stejné zakázce.

V případě, kdy není možné postupovat podle odst. 4 a 5 tohoto ustanovenÍ, mŮŽe vyzvat poskytovatel

přiiem;; k vrácení ooňe ieno j'eji eadti, zjistí-li, že příjemce dotace porušil povinnost, která souvisí

š 1ie"t"r, na ktený nyly penezňí' prostředky poskytnúty, nedodržel účel dotace nebo Podmínku,

za které byla dotace po'sxytnuta, a u níž neňi moZňe vyzvat k provedení opatření k náPravě a nelÍ

možné uložit sníženli'oovoo V rozsahu, v jakém vrátil přijemce dotaci nebo její Část, PlatÍ, Že nedoŠlo

k porušení rozpočtové kázně.

V případě, že příjemce bude vyzván k vrácení dotace nebo její poměrné Části a svou Povinnost k jejímu

vrácáni ne.ptní v jemu stánovené náhradní lhůtě, bude považována neČinnost Příjemce

za porušení rozpočtové kázně ve formě zadržení dotace,

""rliiřrt, 
;;,";'i;;ná akce byla podpo.řena peněžními pro_středky Jihočeského kraje a informovat

. _-_.r._l,.,\ hy.i^-^^ r..ara na rráÁnmí ža nnrlinnnqti
fi!?riwářl;'; [;.á.i Ji" t.áři,á!Ěňi. pozvánky)'rifT:_" 9:]: 11J,:1?x,=1" 

p"JJT:;:

fiř,á-;;ř"" 
"i.", ;;;;y ,uil"ioo,čxám 

por<vnu 
, 

jihoeešxeno 
,!:?i:, y?:1íilr_;"|jiilŤf

pro publicitu, která je dostupná na r

Ťenio metodický pokyn se považuje za součást této smlouvy,

poskytovatel dává příjemci souhlas k užití znaku a logotypu Jihočeského kraje na informačních

a propagačních materiblech akce v souladu se směrnicí e. SMl+Olnr -Zásady jednotného vizuálního

stviu á přauidla pro užíNánísymbolů a logotypu Jihočeského kraje, která je dostuPná na httP:/1wvwl,ktQj:

iiňoceskv.czi88lpravidla smernice zasadv,htm,

poskytovatelje oprávněn provádět u příjemce kontrolu Účetnictví, příp. dalších skutečností, v rozsahu

potřebném k posouzení , .aa oyl^ doorzóna tato smlouva. Příjemce se zavazuje umoŽnit PoskYtovateli
4
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B. porušení jiných povinností příjemce než těch, které jsou upraveny ,v odst, 5 tohoto ustanovení

a v případě, z" poiusáni povinhosti nebude napraveno dle odst, 4 a 6 smlouvy, bude považováno

ia porušení roz§očtové kázněs tím, že bude požadován odvod ve výši neoprávněného PouŽití dotace

a zároveň i rirrraáá penále za porušení rózpočtové kázné ve výši ,1 promile denně ve vztahu

k uloženému odvodu.

Vlll.
Ostatní ujednání

Dotace nenaplňuje kritéria veřejné podpory.

pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy na straně příjemce, ke změně podmínek, za ktených byla

d;ta;; pósxytnuta 1veátlre změny kontaktní Ósony uvedené v žádosti nebo sídla Příjemce), je Př'tjemce

ÓÓvineri oznámit toio písemně poskytovateli neprodleně po zjištění změny,

př.rjemce nere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna na úřední desce zpŮsobem umoŽňujícím

oal'r<Óvli přístup. příjemce prohlašuje, že tato smloúva neobsahuje úda!e, které tvoří Předmět jeho

obchodního tajemstvi Óoorá s 50+ zakona ó. Bgl2o12 Sb., občanský zákoník, ve znění PozdějŠÍch

předpisů.

př,rjemce se zavazuje plnit pravidla publicity, která se váže k poskytnuté dotaci, PředevŠÍm zveřejnit

ve vlastní režii nezbyti,,e ni,tne infórmace" o akci, na kterou dotaci gno;ze| ,? ,3l]:ll ]lp.ry:1l

1.

2.
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5.

6.
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nebo jím pověřeným osobám provést kdykoli (i v průběhu realizace) komplexní kontrolu postupu
a výsledkŮ realizace akce, včetně použití peněžních prostředků a zpřístupnit na požádání veškeré
doklady související s realizací akce a s plněním této smlouvy. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani
omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky.

lx.
Závéreéná ujednání

Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech majících povahu originálu, z nichžkaždá ze smluvních stran
obdrží 1 výtisk.

Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků,
podepsaných oběma smluvními stranami. Upřesnění ói změny údajů (zejména adresa, číslo
bankovního účtu, kontaktní osoba) stačí písemně sdělit poskytovateli dotace, pokud tento
netrvá na uzavření dodatku ke smlouvě.

V případech neřešených touto smlouvou se užijí ustanovení Pravidel Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje v roce2020, obecně závazných předpisů a podpůrně rovněž směrnice Jihočeského
kraje č. SMl107lZK, Zásady Jihočeského kraje pro poskytování veřejné íinanční podpory, která je
dostupná na http://www.kraj-jihocesky ,czlBBlpravidla_smernice_zasady.htm. Tato zveřejněná
směrnice, jakož i žádost o poskytnutí dotace se považují za součást této smlouvy. Příjemce prohlašuje,
že je mu obsah této smlouvy, pravidel a Zásad pro poskytování veřejné finanční podpory dostatečně
jasný a jednotlivá ustanovení dostatečně určitá, Pokud existuje rozpol mezi smlouvou, pravidly
a směrnicí, použijí se primárně ustanovení smlouvy.

Příjemce bere na vědomí, že v případě zjištění závažných nedostatků při realizaci akce, včetně
nedodržení termínu odevzdání vyúčtování poskytnutých peněžních prostředků za uplynulý kalendářní
rok, je poskytovatel oprávněn vyloučit v následujících 5 letech jeho žádosti o poskytnutí účelových
prostředkŮ z prostředkŮ poskytovatele, případně při výběru žádostí určených k poskytnutí dotace k této
skutečnosti přihlédnout.

Na dŮkaz výslovného souhlasu s obsahem a všemi ustanoveními této smlouvy a své pravé, svobodné
avážné vŮle, je tato smlouva po jejím přečtení smluvními stranami vlastnoručně podepsána.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnýmizástupci obou smluvních stran.
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