
SMLoUvA
O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ptOZP OČrU .IIHOMORAVSXÉHO KRAJE

Smlouva č. JMK053 570lI8lOK

JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje
Žerotinovo nám,44913. 601 82 Brno
70888337
CZ70888337, je plátce DPH

kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. SimonaZezulová

Smluvní strany:
1. Jihomoravský kraj
zastoupený:
sídlo:
IČ:
DIČ:

tel.:
e-mail:

54165 2370
zezulova. simona@kr-j ihomoravsky. cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
dotační výdajový účet: 35-1416620267/0100 (slouží i pro vratky dotace)
(dále také,,poskytovatel")

a

2. Obec Úsuší
zastoupena: Karlem Plevou, starostou
sídlo: Úsuší 3,666 01 p. Tišnov
IČ: 00366005
kontaktní osoba: karel pleva
tel.: 724185 239
e-mail: ususi2r,o1n.,.cz
bankovní spojení: Českánarodní banka
č.ú.: 94-1161564110710
není plátce DPH
(dále jen ,,příjemce")

uzavírají tuto

sMLoUvU
o POSKYTNUTÍ DOTACE Z F(O.ZP očru .rrrroMoRAvsxÉrro KRAJE

Clánek I.
účel dotace

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory zrczpoětu
poskýovatele ve formě dotace (dále.|en ,,dotace") na

realizaci projektu Úsuší - oprava kííže na základě žád,osti evidované pod čj. JMK
3344412018 (dále jen ,,projekt").

2. Dotace je poskytovánanazékladě dotačního programu Podpora památek místního významu
vJihomoravském kraji vroce 2018, schváleného Radou Jihomoravského kraje na 47.
schůzi dne 08.01.2018 usnesením č. 3388/18lR4] (dále jen,,Dotační program").



3.

4.

5.

6.

7.

8.

Příjemce dotaci Přijímá a zavazqe se, že bude projekt realizovat na vlastní zodpovědnost,
v souladu s Právními předpisy, veřejným zqmem, podmínkami této smlouvy a Dotačním
Programem, který je zveřejněn na http:l/dotace.kr,-jihomoravsky.cz a to nejpozději do
3LI2,20I8. V PříPadě, že krealizaci projektu došlo před uzavřením smlouvy, prohlašuje
příjemce, že toto ustanovení smlour,y bylo naplněno.

PoskYtnutí dotace je v souladu se zákonem č. 12912000 Sb., o krajích (krajskó zŤízení), ve
zněníPozdějŠÍchPředPisŮ azákonemč.25012000 Sb., o rozpočtovýchpravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále také ,,zákon e . zsotzooošb...).

Dotace je ve smYslu zákona ě. 32012001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonŮ (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějšícň přeápisů,
veřejnou ťrnanČní podporou avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

Dotace je sluČitelná s podporou poskytnutou zrozpočtu jiných územních samosprávných
celkŮ, státního rozPočtu nebo strukturálních fondů Evroisťe unie, pokud to pravidla pro
PoskYtnutí těchto podpor nevylučují. Vpřípadě souběhu dotací .rá;"d"., p-jett ,iír,
dotaČních ProgramŮ a grantŮ vyhlášených Jihomoravským k aj.m ,ráoi přípustné
naltrazovat vlastní PodÍI Žadatele na realizaci akce zprostředků jiné dotace zrozpočtu
Jihomoravského kraje.

ProkaŽe-li se Po Poskytnutí dotace, že tato naplňuje zn*y veřejné podporl.dle čl. 107 až
109 SmlouvY o fungování Evropské unie (dříve čl. 87 až 89 Smloloy^o zaloiení Eyropského
sPoleČenstvÍ), zavanlje se pňjemce poskytnutou dotaci neprodláně vrátit zpět na účet
poskytovatele, a to včetně úroků stanovených Komisí (EU).

VPříPadě, Že Příjemce.bude poskytovat výhody třetím subjektům atyto výhody budou
naPlňovat znakY veřejné Podpory, je pffjemce povinen postupovat v souladu s pristusnymi
předpisy v oblasti veřejné podpory.

1. Příjemci je poskytována dotace ve
realizaci projektu uvedeného v čl.

Clánek II.
Výše dotace

výši: 20 000 Kč (sloqz: dvacet tisíc korun českých) na
I. této smlouvy,

2, PoskYtovaná dotace představuje max. 50"Á (slor,y: padesát procent) uznatelných výdajů
projektu.

ČHnek III.
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude Poukázána jednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený
v záhlaví smlouvy nejpozději do 30 dnů ode dné účinnosti této smlouvy. Dotace je
poskyována formou zálohy s povinností následného vypořádání.



1.

Clánek IV.
Podmínky použití dotace, práva a povinnosti příjemce

Příjemce je oprávněn čerpat dotaci krealizaci projektu nejpozději do 31. 12. 2018.
Prostředky dotace nelze převádět do roku následujícího, pokud orgán poskýovatele do
3I.I2.20I8 na základě písemné žádosti příjemce podané u poskytovatele do 31.10.2018
nerozhodne jinak. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů projektu
htazených zdotace avzniklých pii realizaci projektu převodem finančních prostředků
v hotovosti nebo bankovním převodem ve prospěch jiné oprávněné právnické či fyzické
osoby. Uznatelnými výdaji se rozumí výdaje projektu, které jsou jako uznatelné označeny
v této smlouvě, příp. v Dotačním programu, a které j sou hrazeny z dotace, příp. i z jiných
zdrojů.

Pokud uznatelné výdaje projektu překročí předložený rozpočet projektu, uhradí příjemce
částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou uznatelné výdaje projektu nižší
než součet poskýnuté dotace a částky povinného spolufinancování příjemce, je příjemce
povinen vrátit poskytovateli finanční prostředky dotace, které přesáhnou částku
odpovídající 50oÁ uznatelných výdajů projektu, a to způsobem a v termínu určeném pro
předložení závérečné zprávy a finančního vypořádání dotace v č1. IV. odst. 15 této smlouvy.

Dodavatelem (dodávek, služeb nebo stavebních prací) v rámci akce nesmí blt:
a) ťyzickáosoba, kterámáuzavŤenpracovně-právnívztah s příjemcem avýdqe na ni jsou

fi nancovány z rozpočtu akce,
b) právnická osoba, jejíž zaměstnanec přímo podílející se na předmětné dodávce, člen

statutámího or_qánu nebo společnílďakcionář má uzavíen pracovně-právní vztah
s pňjemcem. a r-ýdaje na něj jsou financor.,tliiy: z rozpočfu atrice.

Příjemce je oprávněn provádět změny projektu jen s předchozím písemným souhlasem
poskytovatele; jedná se zejména o změny účelu dotace apod. Zmény projektu nelze
provádět, pokud orgán poskytovatele do 31.12.2018 na základě písemné žádosti příjemce
podané u poskytovatele do 31.10.2018 nerozhodne jinak. Zapisemný souhlas se považuje
uzavíení dodatku k této smlouvě, jehož předmětem je požadovanázměna.
Bez písemného souhlasu poskytovatele je možné měnit uznatelné ýdaje projektu
maximálně do výše 30 oÁ píedloženého rozpočtu projektu.

Příjemce je povinen použit dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně k účelu
uvedenému v č1. I. této smlouvy.

Dotace je poskytována výhradně na uznatelné ýdaje, tj. výdaje, které nejsou uvedeny jako
neuznatelné v odst. 7 tohoto článku smlouvy.

Neuznatelnými výdaji se rozumí:
a) úhrada mezd a souvisejících odvodů (zejm, sociální azdtavotni pojištění zaměstnanců

příjemce, daně),
b) úhrada výdajů na pohoštění a stravování,
c) peněžní a věcné dary,
d) odpisy dlouhodobého majetku,
e) nákup nemovitostí,
0 úhradacestovníchnáhrad dlezák.č.26212006 Sb.,zákoníkupráce, veznénipozdějších

předpisů,

2.

3.

4.

5.

6.

7.



g) dotace jiným fyzickým a právnickým osobám,
h) úhrada daně z přidané hodnoty v případě, že žadatel má
D nákup technických zaŤízení vč. mobilních telefonů

hovomého, úhrada poštovného,

právo najejí odpočet,
a souvisejících poplatků vč.

j) nákup pohonných hmot,
k) úhrada úvěrů a půjček, penále, pokuty, správní a místní poplatky,
l) Úhrada externě zqlšt'ovaných účetních, právních a dalšíóh poraáenských služeb,
m) investiční výdaje (poŤízeni investičního majetku),

8. Uznatelné výdaje projektu musí vzniknout v době od 1 . 1 . 2018 do dne uvedeného v odst.
1 tohoto článku.

9. Výdaj na Úhradu záIohové faktury, která nejpozději do dne uvedeného v odst. 1 tohoto
Článku nebYla vyúčtována, není uznatelným výdajem. V případě, že konečná cena po
vYÚČtování zálohy bude nižší nežzaplacenázáloha(přeplatek iazálohách) nebo rl.šší než
zaPlacená záloha (doplatek na zálohách), bude ýd,aj považován zauznatelný maximálně
do qfše konečné ceny uvedené ve vyúčtovací faktuře.

10. Pokud příjemce:
a) je Plátcem DPH nebo se jím stane v pruběhu realizace projektu. tj. do data ur-edeného

vodst. 1 tohoto článku nebo po ukončení rcalizace projektu. alé do data uredeného
v odst. 15 tohoto Článku, a vznikne mu ve váahuk uznatelným lýdajům projektu nárok
na uPlatnění odpoČtu DPH na vstupu podle zákona 235/2004 Sb., o-dani z přidané
hodnotY, ve znění pozdějších předpisů, uvede všechny uznatelné výdaje bez daně
zpřidané hodnoty (DPH není pro příjemce uznatelnýmvýdajem),

b) je Plátcem DPH a nevznikne mu ve vÁahu k uznatelným výdajům projektu nárok na
odPoČet DPH na vstupu, mŮže dotaci využíti na finanční pokrýtí DPH vztahující se ke
konkrétním lznatelnýmvýdajům projektu (DPH je pro příjemce uznatelným výdajem),

c) není Plátcem DPH, mŮže dotaci využít i na finanční pokryí DPH vztahujicí se
ke konkrétním uznatelným výdajům projektu (DPH je pro příjemce uznaielným
výdajem),

d) není Plátcem DPH, ale stane se jím po datu uvedeném v odst. 15 tohoto článku a vznikne
mu ve vztahukuznatelným výdajŮm projektu nárok nauplatnění odpočtu DPH na
vstuPu Podle zákona 23512004 Sb., o dani zpřidané hodnoty, ve zn8ní pozdějších
PředPisŮ, je povinen do 30 dnů od data registrace plátce DPH předložit poikytovateli
novou závěreČnou zprávu a finanční r,rypořádání dotace a uvést všechny uznatelné
výdqe Projektu bez daně zpřidané hodnoty (DPH není pro příjemce uznatelným
l}dajem).

11. Je-li Příjemce veřejným zaďavatelem nebo splní-li příjemce definici zadavatele podle
zákona Č. 13412016 Sb., o zaďávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je
dále povinen postupovat při výběru dodavatele podle tohoto zákona.

12. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem
Č. 56311991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon Ó úč.t.ri.trrí;,
azajistitřádné a oddělené sledování čerpání dotace v účetnictví (např. formou analytického
členění, členění po dle středi sek, zakázek apod. )
Příjemce, který nevede účetnictví podle tohoto zákona,je povinen vést daňovou evidenci
Podle zákona ě. 58611992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou
tak, aby přísluŠné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve



smyslu § 11 zákona o účetnictví, s výjimkou § 11 odst. 1 písm. D, aaby předmětné doklady
byly správné, úplné, prttkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a
způsobem zaruěujícímjejich trvanlivost, a aby uskuteěněné příjmy avýdaje byly vedeny
analyticky ve vztahu k dotaci (na dokladech musí byt jednoznačně uvedeno, že se vztahují
k dotaci).
Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních dokladů prokazujících
použití dotace uvedením ,,hraleno zdotace PPMV IMK 2018 ve wši _ Kč na
zúkladě smlouvy č. ..........". Příjemce uvede toto označení zejména na originálech
výpisů zbankovního účtu nebo výdajových pokladních dokladů, dále pak na originálech
faktur, paragonů a smluv. Doklady budou označeny tak, aby oznaěenínezakrývalo původní
text dokladu.

13. Příjemce je povinen zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména
dodavatelé zboží a služeb, příp. stavebních prací pro příjemce) umožnily kontrolnímu
orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění účelu
kontroly.

14. Příjemce je povinen, pokud ho poskytovatel požádá, podat inťormace o výši čerpání dotace
k 31. prosinci příslušného kalendářního roku.

15. Příjemce je povinen předložit poskytovateli nejpozději do 31. 1. 2019 finanční vypořádání
dotace jako součást závěrečné zprávy. V tomto termínu musí být závérečná zpráva
a finanční vypořádání dotace doručeny poskytovateli, nepostačuje předání
k poštovnímu doručení. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je
posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.
Součástí tjnarťního lypořádáni dotace je prokázání spoluíinancování projektu ze strany
příjemce. Nejpozději k termínu pro předložení závéreěné zprávy a ťrnančního lypořádání
dotace je příjemce rovněž povinen vrátit převodem na účet poskýovatele, uvedený
v záhlaví této smlouvy, případnou nepoužitou část dotace nebo část prostředků, jež
přesáhnou Částku specifikovanou v čt.IV. odst. 2 této smlouly (dále jen,,vratka dotace")
a informovat poskýovatele o zaslané vratce dotace.
Příjemce doloži finanční vypořádání dotace soupisem všech prvotních dokladů
prokazujících vznik uznatelných ýdajů projektu na formuláři ,,Finanční vypořádání
dotace ", ktery7 je k dispozici na http:l/dotace.kr-jihomoravsky.cz v dotační oblasti Kultura
a památkovápéče, a kteý je také přílohou č. 1 této smlouvy.
Příjemce doloží finanční vypořádání dotace také kopiemi všech prvotních dokladů
prokazujících Čerpání dotace a povinné spolufinancování (zejménasmluv či objednávek,
faktur vč. dodacích listů nebo paragonů, bankovních ýpisů nebo výdajových podkladních
dokladů, popř. příjmových pokladních dokladů).

16. Záv ér eěná zpráv a musí obsahovat :

a) označení příjemce a název projektu,
b) popis realizovaného projektu ve výsledném provedení a související

ťotodokumentaci prokazatelně svědčící o zrealizovaném projektu v roce 2018,
c) celkové vyhodnocení splnění účelu a přínosu projektu,
d) finanční vypořádání dotace - tzn. vyplněný formuléň Finanční vypořádání dotace

s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního vypořádání dotace v souladu s čl.
V. odst. 4 této smlouw.
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17. Příjemce je Povinen prŮběžně informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly
Při vYmáhání zadrŽených nebo neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit poziČi
PoskYtovatele jako věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky. příjemce je povinen oinámit
PoskY'tovateli do 5 dnŮ ode dne, kdy došlo k události, skutečnosii, které mají nebo mohou
mít za následek PříjemcŮv nebo zřizovatelův zánik, transformaci, přeměnu nebo zrušení
Právnické osobY s likvidací, zahájení insolvenčního řízení, změnu statutárního orgiánu
Příjemce, změnu vlastnického vztahu příjemce nebo zřizovatele kvěci, na nlž se dotace
poskyuje, apod.

18. Příjemc e se zavazuje, že jakpřirealizaci projektu, tak po jeho ukončení, bude dbát dobrého
jména Poskýovatele a projektrealizovat v souladu s právními předpisy, veřejným zájmem
a DotaČním programem. V případě , že k realízaci projektu došlo přód uzavŤenim sm1,oury.
prohlašuje příjemce, žetoto ustanovení smlouvy bylo naplněno.

19. Přrjemce je Povinen po dobu deseti let od skončení projektu archivovat následující
podkladové materiály:
a) žádost včetně povinných příloh,
b) tuto smlouvu,
c) originály dokladů, prokazujících čerpání dotace.
d) dokumentaci o zadání veřejné zakázky. je-lt zadál-éna^
e) závěrečnou zprá*.u a finanční v.vpořádání dotace.

20. Dotovaný-m projektem musí být pořizován rýlučně majetek do vlastnictr-í zadatele. kten-
žadatel musí vlastnit nejméně 3 roky ode dne podpisu Smlouly.

2l . Příjemc e se zavazqe při obnově památky rnístního významupostupovat tak, aby nezpůsobil
devastaci či narušení původního rázu objektu.

čhnek V.
Kontrola

PřísluŠné orgány poskýovatele jsou oprávněny v souladu se zvláštním právním předpisem
zákotem Č. 32012001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a Ó změně některých
zákonŮ (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákonem
Č.12912000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

-přeápisů, 
zákonem

Č.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vó ,iěnt pozdějších
PředPi sŮ, kdYkoli kontrolovat do držení po dmínek, za který ch byla dotace po skytnuta.

Příjemce je povinen poskyŤnout součinnost při ýkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto
Článku, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí
originálY vŠech Účetních dokladů prokazujících vznik uznatelných výdajů projektu
avyužití prostředků v spuladu s účelem projektu.

Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu, jak v pruběhu, tak i po
ukonČení rcalízace projektu, ato ještě po dobu deseti let od ukončení fináncování projektu
ze str any po skytovatele.

l.

2.

3.



1.

2.

4. Zapravďivost i správnost závěrečné zprávy a íinančního vypořádání dotace odpovídá osoba
oprávněná jednat za nebo jménem příjemce, která tuto skutečnost v závěrečné zprávě
a ve finančním vypořádání dotace písemně potvrdí.

Clánek VI.
Důsledky porušení povinností příjemce

Pokud se příjemce dopustí porušení rozpočtové kéaně, poskytovatel postupuje dle § 22
zákona č.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znénipozděj ších
předpisŮ. V případě prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo
rozpoČtovolkélzeřtporušil, povinen zaplatitpenále dle § 22 odst. 8 zákonaě. 25012000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Odvody za porušení rozpočtovékázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou odvodů
za poruŠení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných zakázek. Za
poruŠení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve výši nejzávažnějšího
poruŠení těchto pravidel u stejné zakázky, nestanoví-li tato smlouva jinak. Při
neoprávněnóm použití peněžních prostředků odpovídá odvod za porušení rozpočtovékázné
výŠi poskytnutých prostředků, ledaže se podle smlouvy za porušení méně závažné
povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažnýchpovinností se odvody
za poruŠení rozpoČtové kazŇ sčítají, nestanoví-li tato smlouva jinak. Odvody za porušení
rozPoČtové kázně lze lložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke dni
PoruŠení rozpočtové kázně, Při podezření na porušení rozpočtovékázně může poskýovatel
peněŽních piostředkŮ pozastavit jejich poskylnutí, a to až do výše předpokládaného odvodu.
Pokud krajský úřad uloží odvod za porušení rozpočtové káaně, v rozhodnutí uvede, že
zlloŽeného odvodu bude odvedena pouze částka ve výši rozdílumezíuloženým odvodem
a PeněŽními prostředky neposkýnutými z důvodu podezření na porušení rozpočtov ékazně.
Pokud krajský úřad odvod neuloží, poskýovatel peněžních prostředků poskytne
pozastavené peněžní prostředky příi emci.

NedodrŽení povinnosti vyplývající zodstavce č. 15 až 18 článku IV. smlouvy je
PovaŽováno za méně závažné porušení povinnosti ve smyslu ust. § 22 oďst. 5 zékona č.
25012000 Sb. Odvod zatato porušení rozpočtové kazně se stanoví následujícím způsobem:
a) předložení závěrečnézprávy podle odst. 15 po stanovené lhutě:

do 5 kalendářních dnů 1 % poskytnuté dotace
od 6 do 30 kalendářních dnů 2 Yo poskýnuté dotace

b) PoruŠení povinností stanovených v odst. 16 nebo 17 2 %o poskýnuté dotace
c) Porušení povinnosti stanovené v odst. 18 5% poskytnuté dotace

4. Dotace Či její části se považují zavrácené dnem, kdy byly připsány na účet posk5,tovatele.

5. Poskytovatel je oprávněn při zjištění porušení podmínek této smlouvy nebo Dotačního
Programu příjemcem pozastavit uvolňování finančních prostředků. O pozastavení
poskytování finančních prostředků poskYovatel písemně informuje příiemce ve lhůtě 10
dnů od dne, kdy se o porušení podmínek této smlour,y příjemcem dozví.

3.
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Clánek VII.
Ukončení smlouvy

Závazekzaložetý touto smlouvou lze ukončit nazáklaďě písemné dohody smluvních stran
nebo výpovědí.

Kterákoliv smluvní strana je oprávněna závazek ztéto smlouvy písemně vypovědět bez
udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 14 dnů a počíná běžet 1. dnem následujícím po dni
doručení výpovědi druhé smluvní straně. V případě pochybností se má zato, že vý,pověď
byla doručena 3. den od jejího odeslání.

Ve výpovědní lhůtě poskýovatel pozastaví uvolňování finančních prostředků.

4. V případě ukončení závazku dle tohoto článku je příjemce povinen vrátit dotaci
poskýovateli ke dni zániku záyazku.

Clánek VIII.
závérečná ustanovení

Není-li v této smlouvě uvedeno jinak. je k jednáním podle této smlourl jménem
poskytovatele oprávněna kontaktní osoba uvedená l. záhlavi smlour1, nebo jiný- pověřenj
zaměstnanec Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Toto ustanovení se ner:ztahuje na
podpisy dodatků k této smlouvě a na jednání směřující k ukončení této smlouvy.

Tato smlouvanabýváplatnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Jakékoli změny této smlouly, vyjma změn týkajících se údajů uvedených v záh|aví této
smlour,y, Ize provádět pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků na základě
dohody obou smluvních stran. Při změně čísla účtu pňjemce, na ktery má by dotace
zaslána,je příjemce povinen předložit nebo zaslat poskýovateli žádost o zaslémi dotace na
nové číslo účtu spolu s kopií smlour.y o běžném účtu, která bude obsahovat číslo nového
úětl. zménv smlouvy v jiné než písemné formě a bez předchozího schválení zastupitelstva
Jihomoravského kraje j sou vyloučeny.

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, znichžjedno je určeno pro poskytovatele
a druhé pro příiemce.

5. Smluvní strany prohlašují, že Dotaění program mají k dispozici. Příjemce se zavazuje, že
Dotační program bude při realizaci projektu dodržovat.

6. Příjemce podpisem této smlouvy stvrzuje, že:
a) má vypořádány veškeré závazky (dluhy) vůči Jihomoravskému kraji vzniklé ze

samostatné i přenesené působnosti kraje, které nabyly právní moci a jsou splatné (tj.
zejména provedl včasnou úhradu všech splatných odvodů a penále za porušení
rozpočtové kázně);

b) nemá neullrazené závazl<y po lhůtě splatnosti vůči orgánům veřejné správy České
republiky, Evropské unie nebo některého z jejích členských států, dále zdravotním
pojišt'ovnám a orgánům, poskyujícím ťrnanční prostředky na projekty
spolufinancované z rozpočta EU ;

3.

1.

)

3.

4.



/ nenachází se podle zákonaě. 18212006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, v úpadku a nedošlo v jeho případě
k podání insolvenčního návrhu ani tento návrh sám nepodal a nebylo vydáno
rozhodnutí o úpadku, ato i za období tří let před podáním žádosti;
nenachází se v procesu zrušení bezprávního nástupce (např. likvidace, zrušení nebo
zánlk živnostenského oprávnění), ani není v procesu přeměny (např. sloučení,
splynutí, rozdělení obchodní společnosti);
nebyl mu soudem nebo správním orgánem uložen zél<az činnosti nebo zrušeno
oprávnění k činnosti týkajíci se jeho předmětu podnikání a/nebo související
s projektem, na který mábýt poskytována dotace;
vŮči němu (příp. vůči jehož majetku) není navrhováno ani vedeno Ťizení o výkonu
soudního či správního rozhodnutí ani navrhována či prováděna exekuce;
nemá v rejstříku trestŮ záznam o pravomocném odsouzení pro trestný čin, jehož
skutková podstata souvisí s jeho předmětem podnikání, paděláním či pozměňováním
veřejné listiny nebo úplatkářstvím, nebo pro trestný čin hospodářský anebo trestný čin
proti majetku podle hlavy druhé a deváté části druhé zákona ě. I40l1961 Sb., trestní
zákon, ve znění pozdějších předpisů, či podle hlav páté a šesté části druhé zákonač.
4012009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ani proti němu nebylo
v souvislosti s takovým trestným činem zahájeno trestní stíhání podle zákona č.
I41l196I Sb., o trestním Ťízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů; je-
li příjemce právnickou osobou, týká se prohlášení podle tohoto ustanovení všech osob,
které jsou jejím statutárním orgánem nebo obdržely plnou moc zaúčelem zastupování
právnické osoby pro účely podání žádosti auzavŤení arcalízace (této) smlouvy o
poskytnutí dotace.

\edílnou součastí smlour,;., je tato příloha: Příloha č. 1 Finanční 1,1,pořáCání projektu - vzor.

Smluvní strany prohlašují, žetato smlouva byla sepsánanazákladě pravdiých údajů, podle
jejich svobodné avážné vůle, a na dtkaztoho připojují své vlastnoruční podpisy.

8. Příjemce svým podpisem stvrzuje správnost údajů uvedených v záhlaví této smlouvy,
především paknázvu, sídla, IČ a čísla účtu.

9, Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla
zveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového
přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákonaě.8912012 Sb., občanský zákoník,
a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

10. Smluvní strany jsou při nakládání s veřejnými prostředky povinny dodržovat ustanovení
zákona č. 10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněnípozdějších předpisů
(zejména § 9 odst. 2 tohoto zákona).

c)

d)

e)

0

g)

6.
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DoloŽka Podle § 23 zákona Č.129t2000 Sb., o krajích (krajské zYlzení),ve znění pozdějších
předpisů
O poskýnutí dotace rozhodlo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 36 odst. 1

PÍsm. ď) zákona č, 12912000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve zněni pozdějších předpisů, na
svém 14. zasedání konaném dne26,04.2018 usnesením č. 1166118/Z14.

DoloŽka Podle § 41 zákona Č.12812000 Sb., o obcích (obecní zíízení),ve znění pozdějších
předpisů
TatosmlouvabylaschválenaZastupitelstvemobceÚsuší dne14.06.2018usnesenímč.25l20I8
bodem č. 7.
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