
Plzeňský kraj
sídlo:
k podpisu smlouvy oprávněna:

lčo:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Škroupova 176Ot18, 306 13 Plzeň
Mgr. Radka Trylčová, členka Rady
Plzeňského kraje pro oblast životního
prostředí a zemědělství
70890366
Raiffeisenbank a.s.
1 063003350/5500

Kunějovice 28, 330 35 Líšt'any
Jiří Lówy, starosta obce
005730B6
č=sxÁ ruÁnooruí BANKA
94-10418371l0710

na straně jedné jako poskytovatel finanční dotace
l dále jen,,Poskytovatel"/

d,

obec Kunějovice
sídlo:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
lCO:
bankovní spojení:
číslo účtu:

na straně druhé jako příjemce finanční dotace
ldále jen ,,Příjemce"/

uzavírali mezi sebou dle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 25012000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ,,zákon o rozpočtových pravidlech"), a § 159 a násl. zákona č,500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád"), tuto

, SMLoUVU
č.353520í9

o poskytnutí Úěelové dotace
z Dotaěního programu Ekologické investiění projekty 2O1g, dotaění titu! ě. 1 -

Podpora zpracování proiektových dokumentací - vodohospodářská
infrastruktura 2019

l.
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové finanční dotace (dále také ,,dotace")
určené na akci s názvem Kunějovice - veřejný vodovod (dále také ,,akce"). Dotace
se poskytuje na podporu zpracování projektové dokumentace k záměru na výstavbu
vodohospodářské infrastruktury - řešící opatření v oblasti zásobování pitnou vodou
(dále také ,,PD" či ,,účel dotace"). Podkladem pro poskytnutí účelové finanční dotace
je elektronická žádost Příjemce o poskytnutí dotace (číslo žádosti 059PD00021 ze
dne 28, 3. 2019) podaná prostřednictvím aplikace eDotace. PD bude realizována
v souladu s podanou žádostí Příjemce.
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3.

ll.

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnoutfinanční dotac v€ ,"..š 190 000 Kč (slovy:
jedno sto devadesát tisíc korun ceských) Příjemc .er. -:e:,:- dotaci
pouze pro účel uvedený v článku l. této smlouvy. a :. zz :::-'nek
stanovených touto smlouvou a pravidly Dotačního prcgraT, =.: :: :.é
investiční projekty 2019, dotační titul č. 1 - Podpora zpracováni :,:.:.:-."_.:-
dokumentací - vodohospodářská infrastruktura 2019 schválenými -s-=-- --
RPK č.3020119 ze dne 21. 1,2019, která byla zveřejněna c e § ' - :

odst. '1 zákona o rozpočtových pravidlech a dále na dotačnín^ =:-3 -Plzeňského kraje v aplikaci eDotace (dále jen ,,Pravidla"). Dotace se pcs.:,..:__€
jako investiční.

Příjemce se zavazuje tuto finanční dotaci přijmout, využít ji pouze k v},še
uvedenému účelu a splnit podmínky stanovené touto smlouvou a Pravidly
Dotace může být použita ke kMí nákladů předfinancovaným Příjemcem
v období od 1. 1 ,2019 do doby jejího převedení na účet Příjemce.

PD, na kterou je dotace poskytnuta, musí být zpracována věetně doložení
pravomocného správního aktu dle zákona é. 18312006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(např. územní rozhodnutí, stavební povolení, společné povolení, nebo účinnou
veřejnoprávní smlouvu, případně vyjádření stavebního úřadu, že realizace
navrhovaného opatření uvedené správní akty nevyžaduje) a závěreěné
finanční vypořádání dotace dle č|ánku V. odst. 3 této smlouvy musí být
předloženo Poskytovateli nejpozději do 31.'l2.202'| (dále také ,,termín
realizace").

Dotace se poskytuje do 50 o/o celkouých uznatelných nákladů na zpracování PD
specifikované v článku l. této smlouvy, max. do výše 200 000 Kč. Pokud dojde
ke slížení skutečně vynaložených a uhrazených uznatelných náktadů na
zpracování PD, dojde k ponížení dotace tak, aby byla zachována max. 50%
míra poskytnuté dotace vzhledem k celkovým uznatelným nákladům.
Přesahující částku je Příjemce dotace povinen vrátit Poskytovateli.

Dotace bude poukázána jednorázovým bezhotovostním převodem na účet
Příjemce specifikovaný v identifikaci smluvních stran této smlouvy, nebo na jiný
účet určený Příjemcem, o němž bude Poskytovatele písemně informovat spolu
s potvrzením o jeho vlastnictví, a to do 30 dnů od účinnosti smlouvy.

Příjemce je povinen bezodkladně informovat Poskytovatele o poskytnutí dotace
na shodný účel dotace od jiného subjektu. Příjemce je povinen zajistit, aby
celková částka dotací na akci specifikovanou v článku l. této smlouvy od
Poskytovatele a jiných subjektů nepřekročila 100 % celkových uznatelných
nákladů na akci. V případě porušení povinnosti dle věty prvé tohoto odstavce
uloží Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen ,,KÚPK"; odvod Příjemci ve výši
1O %o dotace, v případě porušení povinnosti dle věty druhé tohoto odstavce je
Příjemce povinen vrátit Poskytovateli příslušnou část dotace přesahující 100 %
celkorných uznatelných nákladů na akci.

4,

5.

6.
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7, Příjemce se zavazuje realizovat akci specifikovanou v článku l. této smlouvy
svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy
akzáměru, ktery je v souladu s řešením uvedeným v Plánu rozvoje vodovodů
akanalizací Plzeňského kraje či se žádostí o jeho změnu, která byla podána
Krajskému úřadu Plzeňského kraje nejpozději v termínu pro podání žádosti
o dotaci z předmětného dotačního programu, resp, dotačního titulu,

lll.

Pňjemce * zavaz$e přijakékoli formě publicity akce/projektové dokumentace
uvádět, že byla uskutečněnazafinanční podpory Plzeňského kraje,

Pňjemce se zavazuje, že,,

a) použije logo Plzeňského kraje výhradně k účelu, ke kterému mu bylo
poslqltnuto,

b) logo Plzeňského kraje nebude jeho užitím zneváženo a zneužito;
zejména že užitím loga Plzeňského kraje nedojde ke znevážení nebo
poškození dobré pověsti nebo dobrého jména Plzeňského kraje,

c) neposkytne oprávnění užívat logo Plzeňského kraje třetím osobám,

d) bude dodržovat Pravidla Rady Plzeňského kraje pro užívání loga
Plzeňského kraje schválená Radou Plzeňského kraje usnesením
č, 360/09 ze dne 6. 4.2009, ve znění usnesení Rady Plzeňského kraje
č. 3588/1 1 ze dne 21 . 4. 2011, zveřejněná na portálu Plzeňského knje.

Dohled nad správným a důstojným užíváním Ioga v sou]adu s Pravidly Rady
Plzeňského kraje pro užívání loga Plzeňského kraje a v souladu s veřejným
pořádkem, vykonává KÚPK. Příjemce je povinen umožnit kontrolu uživáni
loga.

Příjemce se zavazuje zajistit, že při přípravě a realizaci akce specifikované
v ělánku l. této smlouvy nebudou užity protiprávní jednání spočívající
v nerespektování autorských či jiných prá.v třetích osob či jiné nevhodné
způsoby obtěžující fyzické a právnické osoby.

lV.

Poskytnutí účelové finanční dotace a uzavření této smlouvy bylo schváleno
usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 1194119 ze dne 10. 6. 2019 dle ust.

§ 36 písm. d) zákona é, 12912000 Sb., o krajích (krajské zřizeni), ve znění pozdějších
předpisů.

V.

1. Př'Ijemce se zavazuje, že prostředky dotace budou využity výhradně
k financování účelu uvedeného v článku l. této smlouvy. V případě porušení
účelovosti použití prostředků dotace je Příjemce povinen vrátit dotaci ve uýši
neoprávněně použité částky zpět Poskytovateli. Př'ljemce je povinen dotaci
využít hospodárně, efektivně a účelně. V případě porušení povinnosti
hospodárného, efektivního a účelného použití prostředků dotace uloží KÚPK
odvod Příjemci ve výši 40 o/o dotace.

1.

2,

3.

4,
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2. Pokud je Příjemce povinen vést účetnictví podle zákona č,563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, je povinen vést jej řádně. Pokud je
Příjemce povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb,,
o daních z př'rjmů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen vést ji řádně.
Příjemce se zavazuje vést evidenci čerpání poskytnuté dotace odděleně
od ostatního účetnictví, popř. daňové evidence, Dotace budou v účetnictví,
popř. daňové evidenci, analyticky odlišeny. Příjemce je vždy povinen doložit
evidenci čerpání dotace doklady splňujícími charakter účetních dokladů podle
zákona o účetnictví, i když účetnictví nevede. V případě porušení ustanovení
tohoto odstavce uloží KÚPK odvod Příjemci ve výši 5 % dotace.

Příjemce je povinen doručit Poskytovateli ve lhůtě stanovené v ělánku !l.
odst. 3 této smlouvy v elektronické podobě prostřednictvím aplikace
eDotace:

a) finanční vypořádání dotace a závěrečnou zprávu (na formuláři č. 2
poskytnutém Poskytovatelem) včetně doložení kopií účetních dokladů
potvzujících zpracování a uhrazení PD, zejména faktury, doklady
o proplacení, Wpisy z bankovního účtu v případě platby bankovním
převodem, výdajové pokladní doklady a případně další doklady potřebné
k řádnému doložení použití dotace pro určení, zda dotace poskytnutá
Poskytovatelem nepřesáhla 50o/o míru z celkornich uznatelných nákladů
akce, dále vyhotovenou PD dle písm. b) tohoto článku a pravomocný
správní akt dle písm. c) tohoto ělánku (dále jen ,,vyúčtování"). Vyúčtování
musí biit podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem Příjemce včetně
razítka Příjemce.

b) vyhotovenou PD (dle článku l. této smlouvy), nelze-li vyhotovenou PD
zaslat prostřednictvím aplikace eDotace, zašle ji Příjemce v elektronické
podobě na samostatném nosiči (CD/DVD, flash disk) na adresu: Krajský
ÚraO Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí, Škroupova 176Ot18,
306 13 Plzeň.

c) pravomocný správní akt dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(např. územní rozhodnutí, stavební povolení, společné povolení, nebo
účinnou veřejnoprávní smlouvu, případně vyjádření stavebního úřadu, že
realizace navrhovaného opatření uvedené správní akty nevyžaduje).

V případě, že vyúčtování dotace (včetně vyhotovené PD a pravomocného
správního aktu) nebude Poskytovateli v řádné lhůtě stanovené v článku ll. odst.
3 této smlouvy doručeno či bude doručeno pouze zčásti, bude Příjemce vyzván
KUPK k doručení kompletního vyúčtování v náhradní lhůtě, Pokud Příjemce
nedoručí Poskytovateli kompletní vyúčtování ani v této náhradní lhůtě, je
Příjemce povinen dotaci v plné výši vrátit ve lhůtě určené v písemné výzvé
KUPK na účet Poskytovatele.

Finanční prostředky dotace nebudou Příjemcem poskytnuty jiným fyzickým
nebo právnickým osobám, pokud nepůjde o úhradu bezprostředně spojenou
s realizací účelu dotace, Pokud by byly finanční prostředky dotace poskytnuty

3.

4.

5.
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6.

v rozporu s účelem dotace uvedeným v článku l. této smlouvy, je Příjemce
povinen dotaci Poskytovateli vrátit ve výši neoprávněně použité částky.

Z poskytnuté dotace nelze hradit zejména pojistné, pokuty, penále, náhradu
škody, soudní poplatky, smluvní pokuty, úroky z prodlení nebo poplatky
z prodlení, správní a místní poplatky, daně a odvody, splátky úvěrů a půjěek
(netýká se úvěrů a půjček na předfinancování akce Příjemcem), dary,
telekomunikační služby (platby za telefon, internet, atd,), náklady
na občerstvení, náklady na inženýrskou činnost; pokud je Příjemce ve smyslu
zákona č.23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších
předpisů, plátcem nebo se jím v průběhu realizace akce stane a může uplatnit
nárok na odpočet daně u příslušného správce daně, nelze z dotace hradit část
nákladů akce odpovídající výši uplatněného nároku na odpočet daně.
V takovém případě se zároveň DPH nezapočítává do celkových uznatelných
nákladů akce při zjišťování dle článku ll. odst. 4, zda dotace nepřevýšila hranici
50% míru vzhledem k celkovým uznatelným nák|adům akce. V případě
porušení této povinnosti je Příjemce povinen vrátit příslušnou část dotace.
V případě pochybnosti, zda lze náklad z prostředků dotace hradit či nikoliv,
rozhoduje o uznatelnosti nákladu uýhradně Krajský úřad Plzeňského kraje.

V případě, že nedojde ke zpracování PD speciflkované v článku I. této
smlouvy, na kterou byla poskytnuta finanční dotace, v termínu reaIizace
uvedeném v článku ll. odst. 3 této smlouvy, je Příjemce povinen vrátit
dotaci v pIné výši Poskytovateli, V případě, že finanční prostředky nebudou při
zpracování PD specifikované v článku l. této smlouvy ve lhůtě uvedené
v článku ll. odst. 3 této smlouvy vyčerpány v plné výši, je Příjemce povinen
vrátit Poskytovateli nevyčerpaný zůstatek dotace ve lhůtě uvedené v článku ll.
odst. 3 této smlouvy.

Příjemce je dále povinen dotaci vrátit, pokud bude zjištěno, že údaje, na jejichž
základě byla dotace poskytnuta, byly neúplné nebo nepravdivé a mohly mít vliv
na poskytnutí dotace. Pokud by se jednalo o nedovolenou veřejnou podporu, je
Příjemce povinen dotaci v plné výši vrátit včetně úroku podle zákona
é.21512004 Sb., o úpravě něktených vztahů v oblasti veřejné podpory
a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů.
Příjemce je povinen dotaci vrátit, pokud v souvislosti s realizací akce spáchá
trestný čin.

V případě vzniku důvodů pro vrácení finančních prostředků nebo zaplacení
odvodu, poukáže je Příjemce bez výzvy neprodleně na účet Poskytovatele,
popřípadě ve lhůtě určené v písemné výzvé KÚPK nebo platebním výměru.
V roce poskytnutí dotace na č, ú.: 1063003350/5500 u peněžního ústavu
Raiffeisenbank a.s., jinak na č. ú.: 1063003377/5500 u peněžního ústavu
Raiffeisenbank a.s. Variabilním symbolem bude lČO Rrilemce. Příjemce dotace
je povinen současně s realizovanou platbou zaslat písemné avízo, na Odbor
ekonomický KÚPK a v kopii na vědomí Odboru životního prostředí KÚPK.

Příjemce je povinen bez zbyleóného odkladu ode dne, kdy se dozví o změnách,
písemně oznámit KÚPK veškeré změny nebo skutečnosti, které by měly vliv na
realizaci účelu dotace, včetně změn údajů o Př'rjemci (zejména změna lČO,
čísla bankovního účtu, změna osoby oprávněné jednat jménem Příjemce,
změna v pIátcovství DPH, atd.). Je-li Př'ljemcem dotace právnická osoba, je
Příjemce povinen v případě přeměny nebo zrušení právnické osoby s likvidací

7

7.

8.

9.

,10.
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11,

oznámit tyto skutečnosti Poskytovateli, podat vyúčtování dotace k rozhodnému
dni nebo dni vstupu do likvidace a vrátit část dotace, která nebyla vyčerpána
před rozhodným dnem nebo dnem vstupu do likvidace. V případě pozdního
oznámení změn nebo jejich neoznámení uloží KUPK odvod Př'tjemci ve výši
5 % dotace.

V případě vzniku důvodů pro výzvu k provedení opatření k nápravě nebo výzvy
k vrácení dotace nebo její části podle § 22 odst. 6 zákona o rozpočtouých
pravidlech, učiní tuto výzvu jménem Poskytovatele KÚPK. V případě porušení
rozpočtové kázné a zároveň nevrácení poskytnuté dotace Příjemcem
Poskytovateli, popř. nevyhovění výzvé k provedení opatření k nápravě,
postupuje rÚPr způsobem uvedeným v § 22 zákona o rozpočtových
pravidlech, ve spojení se zákonem č. 28012009 Sb., daňový řád, ve znění
pozdějších předpisů, tedy vydáním platebního výměru za účelem uložení
odvodu a penále do rozpočtu Poskytovatele.

Příjemce vyslovuje podpisem této smlouvy souhlas se zveřejněním předmětu
dotace, tj. zpracované PD. Příjemce zároveň prohlašuje, že je oprávněn
k udělení tohoto souhlasu, Příjemce souhlasí s tím, že Poskytovatel je
oprávněn použít pro své potřeby materiály získané v souvislosti s realizací akce
(zejména k propagaci).

Poskytovatel dotace je povinen zveřejnit uzavřenou dotační smlouvu v souladu
s ust. § 10d zákonao rozpočtových pravidlech, a dále v souladu s ust. § 2 a 3
zákona é, 34012015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někte4ých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů, na své elektronické úřední desce nejpozději do 30 dnů od
jejího uzavření. Příjemce dotace uýše uvedené bere na vědomí.

Na poskytnutí dotace není právní nárok, jejím poskytnutím se nezakládá nárok
na poskytnutí další dotace v případě, že dotovaná akce bude pokračovat
v dalších letech.

Dotáce je ve smyslu zákona č, 32O12OO1 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně něktených zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o finanční kontrole"), veřejnou finanční
podporou a vžahují se na ní ustanovení tohoto zákona. Poskytovatel je
oprávněn provádět prostřednictvím rÚPr kontro]u užití účelové finanční dotace
dle příslušných ustanovení zákona o finanční kontrole.

V případě, že Př'ljemcem dotace je obec, Příjemce prohlašuje, že přijetí dotace
podle této smlouvy bylo schváleno příslušným orgánem této obce.

Vl.

1, Dle ust. § 164 odst. 2 správního řádu platí, je-li veřejnoprávní smlouva
podepsána Poskytovatelem a následně zaslána k podpisu Příjemci, je smlouva
uzavřena dnem doručení zpét Poskytovateli. V případě, kdy je smlouva
uzavírána za přítomnosti Poskytovatele i Příjemce, nabývá platnosti dnem
podpisu obou smluvních stran.

2, Smlouva nabyivá účinnosti nejdříve dnem uzavření této smlouvy dle odst. 1

tohoto článku.

12,

13.

14,

15.

16.
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3, Poskytovatel je oprávněn smlouvu vypovědět v případě, kdy Příjemce poruší
smluvní povinnost z této smlouvy vyplývající či nedodrží podmínku danou
Pravidly. Příjemce je oprávněn a zároveň povinen smlouvu vypovědět,
rozhodne-li se po uzavření této smlouvy odstoupit od realizace akce. Výpověd'
musí mít písemnou formu a běh výpovědní lhůty činí 15 dnů ode dne doručení
písemné výpovědi druhé straně.

Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, znichž každý má platnost
originálu, Každá ze smluvních stran obdržíjeden exemplář.

Změny a doplňky k této smlouvě lze provést pouze po vzájemném
odsouhlasení smluvních stran, a to písemně, s číselně označenými dodatky
podepsanými oběma smluvními stranami,

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé
a svobodné vůle prosté omylu a donucení, nikoli v tísni, že smlouva není
zdánlivým právním jednáním, že obě smluvní strany souhlasí s celým jejím
obsahem,

Pokud některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným nebo
nevynutitelným, ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají platná a vynutitelná.
Toto neplatné nebo nevynutitelné ustanovení bude bez zbylečných odkladů
nahrazeno nouým platným a vynutitelným ustanovením, které svým obsahem
a smyslem nejlépe odpovídá obsahu a smyslu původního ustanovení.

4,

5.

6.

7.

26

M,
Jiří Lówy , /

starosta obce
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