
Smlouva o po§kytnutí
účelové dotace zrozpoéttl Libereckého kraje

č. oLPl2699l2021

schválená Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 22. 6.2021 usnesením Č. 250l2IlZK

Smluvní strany:

Liberecký kraj
zastouperrý: Půtou Martinem, hejtmanem Libereckého kraje
se sídlem: |J Jenl642l2a, Liberec IV - Peršt}n, 460 01

ICO:
DIČ:

70891 508
CZ70891508

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

účet číslo: 19-7964 000 271l 0l00
(dále jen,,poskytovatel")

a

Obec Josefův Důl
osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Slanař Jiří, starosta

se sídlem: Dolní Maxov 218" 46844 Josefův Důl
tČo: 0026239I
účet číslo: 272545110100
(dále jen ..příjemce")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.,

správní řád, ve zněni pozdějších předpisů, podle zákona č, 12912000 Sb., o krajích (krajské zÍizeni),

ve znění pozdějších předpisů a zákona č, 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech Územních

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů tuto

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpoČtu LibereckéhO kraje:

1.

I.
Předmět a účel smlouvy

Smluvní strany lzavirají smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace na projekí s názvem:

,rPořízení nového DA pro JSDH Josefův Důl",

kteý byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č.250l21lZK ze dne 22. 6.202I.

Finanční prostředky z rozpočtu poskytovatele budou použity qýhradně na zpŮsobilé qýdaje

v souladu s dosažením účelu projektu, kteým je: Pořízení nového dopravního automobilu Pro

JSDH Josefuv Důl v souladu s programem vyhlášeným MV-GŘ HZS ČR..

příjemce je povinen realizovat projekt minimálně v rozsahu a dle specif,rkace těchto závazných

parametrů:Noť dopravní automobil - 1 ks.

Za naplnění závazného parametru je považováno naplnění nejméně 90 % hodnoty závazného

parametru.

Finanční proštředky zrozpočtu poskytovatele mohou být použi§ v souladu s ÚČelem Projektu
na:

2.

a

4.

KOo

ffi-.

ffi:



a) poiizení dlouhodobého hmotného majetku do

v č1. I. odst. 1

příjemce na projekt uvedený

b) technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku ve vlastnictví Příjemce na

projekt uvedený v čl. I. odst. 1

5. příjemce projekt spolufinanc lje z dotace poskytnuté Ministerstvem _vnitra - Generálním

ředitelstvím Hasičského záchrannéIto sboru Čn'laate jen,.MV - GŘ HZS ČR") vrámci

programu Dotace pro jednotky SDH obcí na poŤizeni nového dopravního automobilu a stavbu -
výstavbu/rekonstrukci hasičské zbrojnice.

čhnek II.
Výše dotace a její uvolnění

1. Celková výše přiznané účelové dotace může činit maximálně 300,000 Kč,

2. v případě, že celkové skutečné způsobilé výdaje projektu budou vyšší než celkové

pródpokládané způsobilé výdaje na projekt dle čl. II. odst. l této smlouvy, hradí toto navýŠení

výdajů příjemce dotace z vlastních zdrojů.

3. příjemci bude poskytnuta záloha ve výši lOO % z celkové přiznané dotace. FinanČní ProstředkY

ve výši 300.00b rj budou převedeny do 30 kalendářních dnů po nabytí Účinnosti této smlouvY

na účet příjemce.

1.

2.

J.

čhnek III.
Povinnosti příjemce a podmínky čerpání dotace

příjemce se zavazuje použít poskytnulou dotaci pouze k úhradě zpŮsobilých výdajŮ Projektu a

v souladu s účelem projektu dle čl. I. této smlouvy.

o použití a využiti poskytovatelem poskytnu{ých finanČních prostředkŮ Povede Příjemce

samostatnou oddělenou průkaznou účetní evidenci,

Do způsobilých výdajů na realizaci projekfu se započítávají Útrazené vÝdaje, které vzniknou

příjemci v sóuvislósti s realizaci projáktú dle č1. I. této smlouvy a v termínu dle Čl. ilI., odst. 4.

ietó .-lo,rr.y a náklady, které vzniknou příjemci v souvislosti s realizací projektu dle Č1. I. této

smlouvy a jsou proplaceny nejpozději dó termínu vyúčtování dotace uvedené v Č1. ilI. odst, 7,

Za zpďsobije wa+ projektu-se považují také výdaje, kleré vzniknou před uzavřením této

smlouvy o poskytnuti tieótove dotaie, nejdříve však od 1. I.2019. Z dotace nelze hradit výdaje

za alkohol a tabák a výrobky zních.

Termín zahi$ení rea1izace projektu je 1. 1. 2021 a termín ukonČení realízace projektu je

nejpozděj i 31. 12. 2022.

Ukončením rea\ízaceprojektu se rozumí dokončení veške4ých aktivit na Projektu.

Finanční prostředky poskytovatele na projekt dle Članku I. jsou poskytnu§ k vYuŽití do termínu

pro předlóž eni závěreěného vyúčtování stanoveného v čl. il. odst. 7.

projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnŮ po ukonČení realizace, nejPozději do

lg.2.2023.pokud pri;"-". realizoval projekt před nabytím ÚČinnosti této smloulY, musí

provést vyúčtováninejpozději do 50 kalendářních dnŮ od nabytí ÚČinnosti této smlouvY.

ir*3.tt musí být vyúčtŇán formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláň uvedeným

,, přílo". č. 1 a 2 této smlouvy, který musí bYt v termínu pro vyúčtování předložen odboru

kancelář hejtmana Krajského *ua" Li-bereckého kraje. Závéreěné vyúČtovaní nenívYŽadováno

v případě, že projekt,rluyt realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly Příjemcem vrácenY

,p,ct'nuúčet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. ilI. odst. 11, event., kdy příjemci nebYlY finanČní

prostředky zaslány, ato ani zčásti- 
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8. Pokud příjemce nemůže předložit záv&ečné vyúčtování do 12. 12. béŽného roku je povinen

předložit pruběžnou zptávl o realizaci projektu k31. 12. daného roku, a to nejpozději do 10. 1.

roku následujícího. Pruběžná zpráva se nepředk|ádá v případě, že projekt končí do 3I. 12.

daného roku. Pruběžnou zprávu také nemusí předkládat příjemce, kterému je celková výŠe

dotace proplacena ažpo závérečném vyúčtovaní projektu (tzv. ex-post).

g. K závěrečnému vyúčtování předloží příjemce dotace kopie účetních resp. prvotních daňových
dokladů nebo zjednodušených daňoqých dokladů (např. faktury, úětenky, paragony, v}dajové
pokladní doklady) tykajíci se realizovaného projektu (a to ve výši, resp. do qiŠe celkových
Žpůsobilých výdajů projektu, zekteré plyne nárok pro qfpočet dotace zrozpoětu Libereckého

kraje) a qipisy z:účtu prokazující úhradu jednotlivých účetních resp. prvotních daňoqých

dořtaOů nebo zjednodušených daňoqých dokladů, ze kte4ých bude zřejmý účel a zpŮsob vyuŽiti
poskytnu!ých fi nančních prostředků poskýovatele.

Zálohové faktury, směnky, úvěrové smlouvy a jim podobné doklady se nepovažují za podklad

k závěrečnému vyúčtováni anejsou považovány za způsobilé výdaje.

10. Příjemce dotace je povinen dále předložitk závérečnému vyúčtování tyto přílohy:
a) originál závěrečného vyúčtování projekfu dle přílohy č. 1 této smlouvy,
b) originál závéreěné zprávy o realizaci projektu dle přílohy č.2 této smlouvy.
c) doklad o splnění povinnosti informování veřejnosti ve smyslu bodu l7., Č1. ru. této smlouvy.

11. Nevyčerpané resp. neproinvestované finanční prostředky poskytrruté v souladu s touto

smlouvou je příjemce povinen vrátit nejpozději do 15 kalendářních dnů od předložení

ávěrečného vyúčtování nebo od oznámení o nerealizaci projektu, a to na ÚČet poskytovatele

číslo 19-7964 000 27710100, s variabilním symbolem č. 0181080. Rozhodn;ýrn dnern pro

vrácení finančních prostředků ýše uvedených je den, kdy je platba připsáng na ÚČet

poslqrtovatele dotace. Pokud příjemce nevyužije 1nébude čerpat) áotaci od MV - GŘ HZS ČR
v rámci programu Dotace pro jednotky SDH na projekt uvedený v čl. I. této smlouvy, je
povinen vrátit finanční prostředky v celkové qýši zaslané dotace dle čl. II. na ťeet poskytovatele

číslo 19-7964 000 277l0t00, s variabilním symbolem č.0181080, ato neprodleně, nejpozději
však do 15 dnů od termínu, kdy příjemce oznámil MV - CŘ HZS ČR, že odstoupil od smlouvy,
kterou spolu vzavřeIi,nebo že nečerpal finanční dotaci poskytovanou MV - GR HZS CR.

12. Příjemce je povinen písemně informovat odbor kancelař hejtmana Krajského uřadu Libereckého
kraje, o změně v údajích uvedených ve smlouvě ohledně jeho osoby, případně nerealizace
projektu a o všech dalších okolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na splnění účelu a
plnění povinností podle této smlouvy, a to nejdéle do 30 dnů od uskutečněné aněny.

13. Příjemce je povinen informovat odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Libereckého kraje o

ostatních zménách, (např. čísla bankovního účtu, změna adresy) nejpozději s předloŽením

závěrečného vyúčtování.

|4.Změny projektu, zejména účelu dotace, termínu realrizace projektŮ a závazných parametru

projektu schvaluje na základě písemné žádosti příjemce Zastupitelstvo Libereckého kraje.

t5.Žádost o změnu projektu je možné podat nejdéle 30 dnů před ukončením realizace projektu

uvederrého v čl. il. odst. 4.

16. Odbor kancelář hejtmana Krajského uřadu Libereckého kraje posoudí, zda žádosti o změnu

projektu podléhá schválení Zastupitelstva Libereckého kraje avyžadttje lzavíeni dodatku.

17. Příjemce je povinen informovat veřejnost o skutečnosti, že jím realizovaný projekt byl podpořen

zrozpočtu Libereckého kraje (např. print screen webových stránek, tisková zpráva) Tato

povinnost se nevztahuje na projek§ realizované před nabytím účinnosti smlouvY.

18. Porušení podmínek souvisejících súčelem, na kteqý byly íinanční prostředky poskytnuty, a

které je považováno zaméné závažné, a za jejichž nedodržení se uloží nižší odvod, je:

a) Nesplnění povinnosti dodat závétečné vyúčtování dle č1. ilI. odst. 7 této smlouvy.



b) Nesplnění povinnosti vrácení nevyčerpaných resp, neprotinanctr\;lr.-i poskl'tnutých

finančních prostředků dle čl. III, odst. 1 1.

Nesplnění povinnosti předložení úplného vyúčtování poskltnr,rtrch ňnan.':.,ch prtlstředkŮ

dle čl. III, odst. 9 a odst. 10.

Nesplnění povinnosti předložení průběžné zprávy o realizaci pr§ektu ,jle i. lli. odst. 8

Nesplnění povinnosti příjemce informovat o změnách dle čl. III. odst, 1]. : ojst, 13

Nesplnění povinnosti vést samostatnou průkaznou oddělenou účetní er iCenci Jle čl. III.

odst. 2.

Nesplnění povinnosti informovat veřejnost o podpoře projektu Libereckr nl krajenl dle Čl.

III. odst. 17.

Nenaplněnizávazného parametru o více než 10 %, nejvýše však o 50 oo ht-rdnr_rtr zárazného

parametru. Vpřípadě, že příjemce je povinen projekt realizovat v rozsahu a specit-rkaci vice

závazných parametrů, bude pro výpočet rozsahu jejich nenaplnění použit iejich rážen1

pruměr. Má za to, že každý ze závazných parametrů projektu má stejnou r áhLr.

19.Vpřípadě rozhodnutí o přeměně příjemce,ťúzi, zániku slikvidací či rozdělení na dra či ríce
samostatných subjektů v době účinnosti této smlouvy, je příjemce por inen neprodlenČ

kontaktovat poskytovatele za účelem sdělení infotmace, jak poskytnutotl dotaci lrpořádat
v návaznosti na tuto skutečnost. V případě, že dochází u příjemce k zániku s likr idacÍ, je

příjemce povinen vrátit nedočerpané prostředky poskytovateli, a to nejpozději do zaháleni

likvidace příjemce. V případě, že v důsledku zániku příjemce s likvidací není možné provést

projekt, na kteý byla dotace poskytnuta. je příjemce povinen vrátit celou částku poskytnuté

dotace poskytovateli, a to nejpozději do zahájení likvidace příjemce. Pokud příjemce nevrátí do

lhůt uvedených výše poskytnutou dotaci, stávají se prostředky dotace zadrženými ve smyslu §

22 a násl. zákona č. 25012000 Sb.. a bude postupováno dle tohoto zákona.

20. Přijemce nesmí využít k realizaci projektu uvedeného v čl, I. této smloul,r, jiné finanČní

prostředky poskytnuté z rozpočtu Libereckého kraje.

21.Výdaje hrazené zdotace poskytnuté na základě této smlouvy nesmí příjemce uplatnit vŮČi

plnění v rámci jiné dotace.

článek IV.
Kontrola hospodaření a sankce za nedodržení účelu a podmínek smloulry

l. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny zejména v souladu s § 9 odst. 2 zikona

č.32O|20OI Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisŮ, provádět kontroly dodrŽení

účelu a podmínek, za kteých byla účelová dotace poskytnuta a čerpána. Dle § 13 odst. 1

zákona č. 32Ol2O01 Sb, platí, že vzájemné vztahy mezi kontrolními orgány a kontrolovanými

osobami při výkonu veřejnosprávní kontroly na místě se řídí zákonem č.25512012 Sb., o

kontrole (kontrolním řádem), nestanoví-li tento zákon jinak. Podle § 5 odst. 2 zákona Č.

25512012 Sb. je kontrola zahájena prvním kontrolním úkonem. jímž je předloŽení pověření ke

kontrole kontrolované osobě nebo jiné osobě, která kontrolované osobě dodává nebo dodala

zboží nebo ho od ní odebrala či odebírá, koná nebo konala pro ni práce, anebo jí poskytuje

nebo poskytovala služby nebo její služby využivala či využívá, případně se na této Činnosti

podílí nebo podílela (dále jen ,,povinná osoba"), jež je přítomna na místě kontroly. Podle § 8

písm. 0 a § 10 odst. 3 zákona č. 25512012 Sb. ve vztahu k povinné osobě je kontrolující

oprávněn požadovat součinnost potřebnou k výkonu kontroly, přičemž povinná osoba je

povinna poskytnout kontrolujícímu tuto součinnost, nelze-li tuto zajisíit prostřednictvím

kontrolované osoby.

c)

d)

e)

0

g)

h)



2. Porušení povinností vyplývajícíchztéto smlouvy je porušením rozpoČtovéká.zné ve smyslu ust.

§ 22 zákona č.25012000 Sb., o rozpočtoqých pravidlech územních rozpoČtu, v platném zněnÍ.

Ža porušení rozpočtové kázné se v souladu s § 22 odst. 6 zákona č. 25012000 Sb., o

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nepovažuje, pokud příjemce splní povinnost

kvrácení dotace nebo její části dobrovolně na písemnou qýzvu poskytovatele v jím stanovené

lhůtě, zjistí-li poskytovatel na základé kontroly, že příjemce dotace poruŠil povinnost

stanovenou smlouvou, která souvisí s účelem, na kteý byly peněžní prostředky POskYtnutY,
nedodržel účel dotace nebo podmítlkls, za které byla dotace poskytnuta a u níŽ nelze vyzxat
k provedení opatření k nápravě.

3. Za nedodtžení podmínek uvedených vč1. m. odst. 18, se uloží nižší odvod, a to vPříPadě,
pokud příjemcé neprovedl opatření k nápravě (v případě, že lze objektivní nápravu sjednat)

v náhradní lhůtě 30 dnů od prokazatelného doručení výny k jejich provedení dle § 22 odst. 6

zákonač.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:

3. I Za opožděné dodání závěrečného vyúčtování dle č1. ilI. odst. 7 této smlouvy ve lhŮtě

uvedené nížev tabulce 3.3.

3.2 Zavrácení nevyčerpaných resp. neprofinancovaných poskytnutých finančních prostředkŮ

na účet poskytovatele dle čl. III, odst. 11 této smlouvy ve lhůtě uvedené niŽe v tabulce

3.3 Zapředložení neúplného vyúčtování poskytnudch finančních prostředkŮ dle Č1. ilI. odst.

9. a 10. této smlouvy, kdy chybějící doklady příjemce předloží nejpozději ve lhŮtě uvedené

niže v tabulce, bude uložen odvod ve rnýši:

Lhůta Výše odvodu z poskYnuté dotace

Do 30 kalendářních dnů vč. 2%

Do 60 kalendářních dnů vč. 4%

počátek lhůty běží od následujícího dne od uplynutí náhradní 30 denní lhŮty pro provedení

opatření k nápravě.

3.3 Zanepředložení průběžné zprávy o reďrizaci projektu dle čl. III. odst. 8 nejpozději do 14

dnů od uplynutí náhradní lhůty pro provedení opatření k nápravě, bude uloŽen odvod 2 oÁ

z poskytnuté dotace.

3.4 Za nesplnění povinnosti informovat o změnách uvedených v čl. III. odst. 12., odst. 13,

bude uložen odvod 2oÁ z poskytnuté dotace.

3.5 Za nesplnění povinnosti vést samostatnou průkaznou účetní evidenci dle čl. III. odst. 2

nejpozději do 14 dnů od uplynutí náhradní lhůty pro provedení opatření k nápravě, bude

uložen odvod 5 oÁ z poskytnuté dotace.

3.6 Zanesp|nění povinnosti informovat veřejnost o podpoře projektu Libereckým krajem dle

čl. ilI. odst. 17 nejpozději do 14 dnů od uplynutí náhradní lhŮty pro provedení opatření

k nápravě, bude uložen odvod l oÁzposkytnuté dotace.

3.7 Za nenaplnění závazných parametrů projektu uvedeného včlánku I. odst.3 smlouvY o

více než I0 oÁ, nejvýše však o 25 oÁ, bude uložen odvod 10 oÁ z poskýnuté dotace.

3.8 Za nenaplnění závazných parametrů projektu uvedeného včlánku I. odst, 3 smlouvY o

více než 25 oÁ,nejvýše však o 50 oÁ, bude uložen odvod 20 oÁ z poskýnuté dotace.

3.9 Pokud příjemce nedodrží specifikaci závazných parametrů dle čl. I. odst.3 a neovlivní
tím naplnění účelu dotace, bude mu uložen odvod ve výši 10 oÁ z poskytnuté dotace

pokud příjemce dotace provede opatření k nápravě ve lhůtě stanovené k provedení oPatření

k nápravě, nedošlo k porušení rozpočtové kázné.

Vpřípadě proplácení dotace ex-post bude za pochybení uvedená v čl. III. odst. 18 dotace

krácena ve výši sazeb snížených odvodů uvedených v čl. IV. Odst, 3.
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6. Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou bezhotovostního
převodu na ÚČet poskytovatele č. 19-7964 000 217l0I00 s variabilním symbolem č. 0181080.

článek V.
závérečná ustanovení

Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH
vČetně dohod, na základě kteých se tyto smlouvy mění, nabrazuji nebo ruší, zveřejní
poskytovatel v registru smluv zřizeném jako informační systém veřejné správy na základě
zákona č.34012015 Sb., o registru smluv a na elektronické úřední desce poskytovatele.
Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně,
nahrazeni nebo zrušení byly v plném rozsahu zveřejněny v registru smluv a na elektronické
úřední desce poskytovatele.

Příjemce prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a
uděluje svolení k jejich užiti a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Poskytnutá dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č, 32Ol2O01 Sb.. o finanční
kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

4, Veškeré změny a doplňky k této smlouvě lze činit pouze formou písemných, očíslovaných
dodatků.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. V případě, že bude
zveřejněna poskytovatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v
případě, Že bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
smlouva musí být nejprve podepsána příjemcem a následně poskytovatelem.

Tuto smlou,lutze zrušit dohodou smlu.zních stran v souladu s ustanovením § 167 odst, 1 písrn. a)
zákona č, 50012004 Sb., správní řád, v platném zněni. Taková dohoda musí být písemná a musí r,
ní být uvedeny dŮvody, které vedly k ukončení smlouvy včetně vzájemného vypořádání práv a
závazků.

Pokud příjemce na zák|adě této smlouvy neobdrži žádné finanční prostředky, a písemně sdělí
poskytovateli před termínem pro závěrečné vyúčtování, resp. před termínem pro jeho doložení v
náhradní lhŮtě, že nemá o dotaci zájem, pak. platí, že tato smlouva se ruší dnem, kdy
poskytovatel obdrží příjemcovo sdělení.

Pokud příjemce písemně sdělí poskytovateli, že finanční prostředky nevyužil na realizaci
projektu nebo projekt nerealizoval a finanční prostředky poskytnuté na základě této smlouvy mu
vrátí nejpozději do l5 kalendářnich dnů od doručení tohoto oznámení, pak platí, že tato smlouva
se ruŠÍ. Toto sdělení a vráceni poskytnutých finančních prostředků lze učinit před termínem pťo
předložení závěrečného vyúčtování, resp. před termínem pro jeho doložení v náhradní lhůtě.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, znichž dvě vyhotovení si ponechá
poskytovatel a jedno vyhotovení obdrži příjemce.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, porozuměly ji a smlouva plně
vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.

Příjemce prohlašuje, že smlouva byla schválena příslušným orgánem obce na základě zákona č.
12812000 Sb., o obcích (obecní zřizení).

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
- příloha č.l Závěrečné vyúčtování/vypořádání finanční podpory zrozpočtulibereckého kraje
- příloha č.2 Závěrečná zpráva o účelu vynaložení finanční podpory na projekt/akci
- příloha č. 3 Průběžná zpráva o účelu vynaložení finanční podpory na projekt/akci
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