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Plzeňský kraj
sí dlo:
k podpisu smlouvy oprávněn:

lč o:
DlČ :
bankovní spojení :
č í slo ú č tu.

na straně jedné  jako poskytovatel finanč ní  dotace
/ dále jen,,Poskytovatel"/

a

Obec Babylon
sí dlo:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
tč o:
bankovní spojení :
č í slo ú č tu:

Evidenč ní č í slo smlouvy: '- 
",..'. . i

Š kroupova 18, 306 13 Plzeň
a Rady Plzeňské ho

kraje pro oblast cestovní ho ruchu, partnerských
regionů , vnějš í ch vztahů  a podpory podnikání  na

záRladé  usnesení  Zastupitelstva Plzeňské ho kraje

č , 236121 ze dne 19,04.2021
70890366
CZ70890366

Babylon 27,344 01 Babylon
pavel Bambásek, starosta
00572551
Č eská spořitelna, a,s.
762082399/0800

na straně druhé  jako pří jemce finanč ní  dotace
/ dále jen ,,Pří jemce"/

uzaví rají  mezi sebou tuto

sMLoUVU
o poskytnutí  ú č elové  dotace z rozpoč tu Plzeňské ho kraje v rámci programu

,,Podpora rozvoje venkovské ho cestovní ho ruchu v Plzeňské m kraji pro rok
2021"

podle § 10a zák. é .25012000 Sb., ve znění  pozdějš í ch předpisů

č .vT34l21

l.

Předmětem smlouvy je poskytnutí  ú č elové  finanč ní  dotace (dále také  ,,dotace")
urč ené  na projekt ,,Podpora turistických tras kolem rekreač ní ho střediska
Babylon: Studánky kolem Babylonu", ú č elově na celkovou opravu Labutí
studánky, barvu na nátěr dřevěné  konstrukce Steinbachovy a Vrbatovy studánky,
náš lapné  kameny pro ú pravu podmáč ené ho teré nu, malé  informač ní  panely (dále té ž

,,Projekt"). Projekt bude realizován v souladu s podanou ž ádostí  Pří jemce.
Podkladem pro poskytnutí  ú č elové  finanč ní  dotace je elektronická ž ádost Pří jemce



o poskytnutí  Dotace (ó. j . 211VT00011 ze dne 05.02.2021) podaná prostřednictví m
systé mu eDotace.

ll.

Poskytovatel se zavazu)e poskytnout Pří jemci finanč ní  dotaci ve výš i 50 000 Kč
(slovy: padesáttisí ckorunč eských) jako ú č elovou dotaci pro ú č el uvedený v č lánku
l. té to smlouvy, a to za podmí nek stanovených touto smlouvou a Pravidly
pro ž adatele a pří jemce dotace z dotač ní ho programu ,,Podpora rozvoje
venkovské ho cestovní ho ruchu v Plzeňské m kraji pro rok 2021", schválenými
usnesení m RPK č . 180120 ze dne 14.12.2020 (dále jen ,,Pravidla dotač ní ho
programu"), Dotace se poskytuje jako investič ní .

Pří jemce se zavazule tuto finanč ní  dotaci přijmout, využ í t j i pouze k výš e
uvedené mu ú č elu a splnit podmí nky stanovené  touto smlouvou a Pravidly
dotač ní ho pro9ramu.

Dotace se poskytuje do výš e 80 %  nákladů  projektu. Pokud dojde ke sní ž ení
nákladŮ na realizaci projektu, dojde ke sní ž ení  celkové  č ástky poskytnuté  dotace
tak, aby by|  zachován procentní  poměr dotace k vynalož eným nákladů m,
a pří sluš ná č ást dotace nebude vyplacena (Pří jemce je povinen pří sluš nou
č ást dotace vrátit).

Pří jemce je oprávněn a souč asně povinen č erpat poskytnutou finanč ní
dotaci ke krytí  nákladů , které  Pří jemci vzniknou v souvislosti s realizací  Projektu
v období  od 01.0í  .202'|  do 30.09.2021. Souč asně musí  být do 30.09.2021
dosaž eno stanovené ho ú č elu dotace.

Pří jemce se zavazuje předfinancovat realizaci Projektu a dále zajistit ú hradu
veš kerých výdajŮ na Projekt, které  nebudou pokryty dotací  poskytnutou dle té to
smlouvy.

Pří jemce je povinen informovat Poskytovatele, ž e obdrž el dotaci na shodný ú č el
uvedený v č l. l. té to smlouvy od jiné ho subjektu. Pří jemce je povinen zajistit,
aby celková č ástka dotací  na projekt od Poskytovatele a j iných subjektů
nepřekroč ila 100 %  celkových nákladů  na projekt. V pří padě poruš ení  povinnosti
dle věty prvé  tohoto odstavce je Pří jemce povinen vrátit dotaci v celé  výš i,
v pří padě poruš ení  povinnosti dle věty druhé  tohoto odstavce je povinen vrátit
Poskytovateli č ást dotace, která přesahuje 100 %  nákladů  na projekt
(odpoví dají cí  č ást dotace mu nebude vyplacena),

V pří padě, kdy má Pří jemce právní  formu pří spěvkové  organizace zřizované  obcí ,
poukáž e Poskytovatel dotaci prostřednictví m bankovní ho ú č tu zřizovatele
Pří jemce, a to vsouladu s § 27 a násl. zákona č .25012000 Sb., o rozpoč tových
pravidlech ú zemní ch rozpoč tů , ve znění  pozdějš í ch předpisů .

Finanč ní  prostředky budou jednorázově připsány na ú č et Pří jemce ve lhů tě
do 40 dnŮ od předání  Závěreč né  zprávy a vyú č tování  projektu vč etně povinných
nálež itostí  dle Pravidel dotač ní ho programu Poskytovateli za předpokladu splnění
vš ech podmí nek Programu a té to smlouvy, a pokud nevznikne některý z dů vodů
pro neposkytnutí  dotace.
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2.

lll.

Pří jemce se zavazuje při jaké koli formě publicity projektu uvádět, ž e by|

uskuteč něn za finanč ní  podpory Plzeňské ho kraje,

Pří jemce se zavazuje, s ohledem na charakter realizace dotované ho projektu:

a) na veš keré  propagač ní  materiály souvisejí cí  s projektem

a na webových stránkách, které  odkazuji na projekt, viditelně umí stit
logo Plzeňské ho kraje a odkaz na turistický portál Plzeňské ho kraje
www,turisturaj.cz

b) umož nit Poskytovateli při realizaci projektu ú č ast na kontrolní ch dnech,
informovat Poskytovatele o termí nu slavnostní ho uvedení  projektu

do provozu (o termí nu konání  kontrolní ch dnů , popř. slavnostní  uvedení
projektu do provozu je Pří jemce povinen informovat Poskytovatele,
a to prostřednictví m oddělení  mediální  komunikace Odboru kancelář
hejtmana Krajské ho ú řadu Plzeňské ho kraje).

Pří jemce se zavazuje, ž e,.

a) použ ije logo Plzeňské ho kraje výhradně k ú č elu, ke které mu mu bylo
poskytnuto,

b) logo Plzeňské ho kraje nebude jeho už ití m zneváž eno a zneuž ito;
zejmé na ž e už ití m loga Plzeňské ho kraje nedojde ke zneváž ení
nebo poš kození  dobré  pověsti nebo dobré ho jmé na Plzeňské ho kraje,

c) neposkytne oprávnění  už í vat logo Plzeňské ho kraje třetí m osobám,

d) bude dodrž ovat Pravidla Rady Plzeňské ho kraje pro už í vání  loga
Plzeňské ho kraje schválená Radou Plzeňské ho kraje usnesení m
č . 360/09 ze dne 06.04.2009, ve znění  usnesení  Rady Plzeňské ho
kraje č . 3588/11 ze dne 21.04.2011, zveřejněná na portálu Plzeňské ho
kraje.

Dohled nad správným a dů stojným už í vání m loga v souladu s Pravidly Rady
Plzeňské ho kraje pro už í vání  loga Plzeňské ho kraje a v souladu s veřejným
pořádkem, vykonává Krajský ú řad Plzeňské ho kraje (dále jen ,,KÚPK"), Pří jemce
je povinen umož nit kontrolu už í vání  loga. KUPK sdělí  své  vyjádření  k umí stění
loga a ú dajů  o finanč ní  podpoře Plzeňské ho kraje Pří jemci pí semně
do 3 pracovní ch dnů  od obdrž ení  náhledu předtiskové  ú pravy, j inak platí , ž e bylo
vydáno souhlasné  stanovisko.

V pří padě poruš ení  ustanovení  tohoto č lánku KÚPK ulož í  Pří jemci odvod ve výš i
5-10 %  dotace.

Pří jemce souhlasí  s použ ití m informací  o předmětu smlouvy a jeho

fotodokumentace pro prezentaci prostřednictví m Plzeňské ho kraje.
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lV.

Poskytnutí  ú č elové  finanč ní  dotace bylo schváleno usnesení m

kraje č " 236t21 ze dne 19.04.2021 dle ust. § 36 pí sm, d) zák,

Xralicn (krajské  zří zení ), ve znění  pozdějš í ch předpisů ,

Rady Plzeňské ho
č " 12912000 Sb., o

1,

V.

Pří jemce se zavazu)e, ž e prostředky dotace budou využ ity výhradně

k financování  ú č elu uú edené ho v č lánku l. té to smlouvy, V pří padě poruš ení

ú č elovosti použ ití  prostředků  dotace je Pří jemce povinen vrátit dotaci ve výŠ i

neoprávněně použ ité  č ástky zpět Poskytovateli, Pří jemce je povinen dotaci

uyuiit hospoáárně, efektivně a ú č elně. V pří padě poruš ení  povinnosti

hospodárné ho, efektivní ho a ú č elné ho použ ití  prostředkŮ KÚPK uloŽÍ  odvod

pří jemci ve výš i 30_60 %  dotace, popří padě její  nesprávně použ ité  č ásti

(dótace dosud nevyplacená bude v odpoví dají cí  výš i krácena).

Pokud je Pří jemce povinen vé st ú č etnictví  podle zákona č . 563/1991 Sb.,

o ú č etní ctví , ve zněni pozdějš í ch předpisů , je povinen vé st je řádně. pokud je

Pří jemce povinen vé st daňovou evidenci podle zákona č . 586/1992 Sb.,

o janí ch z pří jmů , ve znění  pozdějš í ch předpisů , je povinen j i vé st řádně,

pří jemce se zavazuje vé st evidenci č erpání  poskytnuté  dotace odděleně

od ostatní ho ú č etniciví , popř. daňové  evidence. Dotace budou v ÚČ etnictvÍ ,

popř. daňové  evidenci, analyticky odliš eny. Pří jemce je vž dy povinen dolož it

evidenci č erpání  dotace dokiady splňují cí mi charakter ú č etní ch dokladŮ Podle

zákona o ú č etnictví , i když  ú č etnictví  nevede. V pří padě poi"uŠ ení  ustanovenÍ

tohoto odstavce Kú pK ulož í  pří jemci odvod ve výš i 5-10 oÁ dotace (dotace

dosud nevyplacená bude v odpoví dají cí  výš i krácena),

pří jemce je povinen předlož it Poskytovateli závěreČ nou zprávu a finanČ ní

vyóořádání  dotace 1date tez ,,vyú č tování  použ ití  dotace") v elektronické  formě

pí óstřednictví m systěmu eDotace, a to vč etně vš ech pož adovaných Pří loh

ve lhů tě do 11:10.2021. pí i nesplnění  té to podmí nky nebude dotace

vyplacena, V pří padě, kdy Poskytovatel shledá, ž e podané  finanČ ní  vYPořádání

výŘazule nedostatky, vyzve XÚPr prostřednictví 1 elektronické ho sYsté mu

ebotace pří jemce k jejich odstranění  ve 14 denní  lhů tě od data doruČ ení  výzvY.

Jestliž e v té to lhů tě nebudou nedostatky finanč ní ho vypořádání  odstraněnY,

nebudou finanč ní  prostředky celé  dotace č i č ásti nedoloŽené  vYÚČ tování m

vyplaceny.

Prostředky dotace nebudou Pří jemcem poskytnuty j iným fyzickým

nebo práú nickým osobám, pokud nepů jde o ú hradu bezprostředně spojenou

s realizací  ú č elu dotace. pokud by by| y prostředky poskytnuty v rozporu

s ú č elem dotace uvedeným v č l. l. té to smlouvy, je Pří jemce povinen dotaci

vrátit ve výš i neoprávněně použ ité  č ástky.

2"

4,

3.



6,

Majetek poří zený, zhodnocený nebo opravený za použ ití  dotace nesmí  být

bez pí semné ho souhlasu Poskytovatele po dobu 3 let od poskYtnutí  dotace

převeden na třetí  osobu, pronajat, propachtován ani j inak dán k disPozici třetí

osobě. V pří padě poruš ení  té to povinnosti KÚPK ulož í  Pří jemci odvod ve výŠ i

3o-5o %  dotace (dotace dosud nevyplacená bude v odpoví dají cí  výŠ i krácena),

Z poskytnuté  dotace nelze hradit pojistné , pokuty, penále, náhradu š kody,

soudní  poplatky, smluvní  pokuty, ú roky z prodlení  nebo poplalky z ptodlení ,

správní  poplatky, daně a odvody, dary a dalš í  polož ky dle č l. lll OdSt. 4 Pravidel

dotač ní ho programu; pokud je Pří jemce ve smyslu záRona ó.235l2OO4

Sb., o dani zpňOané  hodnoty, ve znění  pozdějš í ch předpisů , plátcem a mů ž e

uplatnit nárok na odpoč et daně, nelze z dotace hradit č ást nákladů

odpoví dají cí ch výš i uplatněné ho nároku na odpoč et daně. V pří padě

pochybnósti, zda-lze náklad z pro.středků  dotace hradit č i nikoliv, rozhoduje

o uznatelnosti nákladu výhradně KUPK,

V pří padě, ž e nedojde k uskuteč nění  projektu, na ktery byla poskytnuta

finanč ní  dotace, do 30.09.2021, nebude dotace vyplacena,

Dotace nebude Pří jemci vyplacena nebo Pří jemce bude povinen dotaci vrátit,

pokud bude zjiš těno, ž e ú daje, na jejichž  základě byla dotace poskytnuta, byly

neú plné  nebo nepravdivé . pokud by se jednalo o nedovolenou veřelnou

podporu, je Pří jemce povinen dotaci v plné  výš i vrátit vč etně Úroku Podle
pravidel o-veřejné  podpoře, Dotace nebude Pří jemci vyplacena nebo PřÍ jemce

bude povinen dotaci vrátit, pokud v souvislosti s projektem spáchá trestný Č in,

přestupek nebo správní  delikt, nebo jeho jednání  odporuje veřejné mu Pořádku.

V pří padě vzniku dů vodů  pro vrácení  finanč ní ch prostředkŮ nebo zaPlacení

odvodu, poukáž e je Pří jemce bez výzvy .neprodleně na ÚČ et Poskytovatele,

popří padě ve lhů fě urč ené  ve výzvě KÚPK, V roce poskytnutí  dotace na

č . ú .:  1063OO3350/5500 u peněž ní ho ú stavu Raiffeisenbank, á.S., poboČ ka

plzeň, j inak na č .ú .:  10630o3377/55OO u peněž ní ho.ú stavu Raiffeisenbank,

á.s., póUoeX" Plzeň. Variabilní m symbolem bude lČ O pří jemce. Pří jemce

dotace je povinen souč asně s realizovanou platbou zaslat pí semné  aví zo

na Odbor ekonomický KÚPK a o tomto informovat administrátory dotace.

Pří jemce je povinen bez zbyteč né ho odkladu, nejpozdě.li do '10 dnů  ode dne,

kdý se 
'dozví  o změnáóh, pí semně oznámit Kú pK veš keré  změny

ne'bo skuteč nosti, které  by měly vliv na realizaci ú č elu dotace, vČ etně změn

ú dajů  o pří jemci (změna lČ O, bankovní ho č í sla ú č tu, zmé na osoby oprávněné

jedňat jmánem Pří jemce atd.). Je-li Pří jemcem dotace právnická osoba,
j" Pří jemce povinen v pří padě přeměny nebo zruš ení  právnické  osoby

s likvidací  oznámit tyto skuteč nosti Poskytovateli, ktený je pro tento Pří Pad
oprávněn pož adovai vrácení  dotace nebo dotaci neposkytnout. V pří padě

pozdní ho oznámení  změn nebo jejich neoznámení  ulož í  KÚPK Pří jemci odvod

ve výš i 5_1O o/o dotace (dotace bude v odpoví dají cí  výš i krácena).
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11, V pří padě vzniku dů vodů  pro výzvu k provedení  opatření  k nápravě nebo výzvy

kvrácení  dotace nebo její  č ásti podle § 22 odst. 6 zák. ó.25012000 Sb,
o rozpoč tových pravidlech ú zemní ch rozpoč tů , ve znění  pozdějš í ch předpisŮ,

uč iní  tuto výzvu jmé nem Poskytovatele KÚPK, V pří padě poruš ení  rozpoČ tové

kázně a zároveň nevrácení  poskytnuté  dotace Pří jemcem Poskytovateli, popř.

nevyhovění  výzvé  k provedení  opatření  k nápravě, postupuje KÚPK způ sobem
uvedeným v § 22 zák. č .25012000 Sb., o rozpoč tových pravidlech ú zemní ch

rozpoč tů , ve znění  pozdějš í ch předpisů , ve spojení  se zák. č . 28012009 Sb.,

daňový řád, ve znění  pozdějš í ch předpisů , tedy vydání m platební ho výměru

za ú č elem ulož ení  odvodu a penále do rozpoč tu Poskytovatele.

poskytovatel je oprávněn materiály zí skané  v souvislosti s projektem (např,

fotodokumentaci akce) vč etně materiálů  poskytnutých Pří jemcem pouŽÍ t pro

své  potřeby (zejmé na k propagaci).

Pří jemce se zavazuje zajistit, ž e při pří pravě, realizaci a propagaci projektu

specifikované ho v č l. l. té to smlouvy nebudou už ity protiprávní  jednání

spoč í vají cí  v nerespektování  autorských č ij iných práv třetí ch osob č i j iné

nevhodné  způ soby obtěž ují cí  fyzické  a právnické  osoby.

poskytnutí m dotace se nezakládá nárok na poskytnutí  dalš í  dotace v pří padě,

ž e dotovaná akce bude pokrač ovat v dalš í ch letech.

poskytovatelje oprávněn provádět prostřednictví m KÚPK kontrolu už ití  ú Č elové

dotace dle pří sluš ných ustanovení  zák. ó. 32012001 Sb,, o finanč ní  kontrole,

ve znění  pozdějš í ch předpisů .

V pří paclě, ž e Fří jenrcenr dotace je obec, Pří jemce pi,ohiaš uje, ž e přiletí  ciotace

podle té to smlouvy bylo schváleno pří sluš ným orgánem té to obce.

Vl.

Smlouva nabývá platnosti a ú č innosti dnem podpisu poslední  ze smluvní ch

stran s výjimkou pří padu, kdy se povinně zveřejňuje v registru smluv.

V takové m pří padě Smlouva nabývá ú č innosti dnem uveřejnění  v registru

smluv.

Smlouva se vyhotovuje dvou stejnopisech, z nichž  Pří jemce a Poskytovatel

obdrž í  kaž dý jedno vyhotovení .

Změny a doplňky k té to smlouvě lze prové st pouze po vzájemné m

odsouhlasení  smluvní ch stran, a to pí semně, s č í selně označ enými dodatky,
podepsanými oběma smluvní mi stranami.

Smluvní  strany prohlaš ují , ž e tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé

a svobodné  vů le prosté  omylu a donucení , nikoli v tí sni, ž e smlouva není

12,

13.

14.

15.

16

2.

3



5

zdánlivým právní m jednání m, ž e obě smluvní  strany souhlasí  s celým její m

obsahem,

Pokud některé  ustanovení  té to smlouvy je nebo se stane neplatným

nebo nevynutitelným, ostatní  ustanovení  té to smlouvy zŮstávají  platná

a vynutitelná. Toto neplatné  nebo nevynutitelné  ustanovení  bude

bez zbyteč ných odkladů  nahrazeno novým platným a vynutitelným

ustanovení m, které  svým obsahem a smyslem nejlé pe odpoví dá obsahu

a smyslu pů vodní ho ustanovení .

V Plzni dne ..l,] ,,.-l....,,..,; ,.

Poskytovatel.Pří jemce

pavel Bambásek

starosta č lenka Rady Plzeňské ho kraje pro

oblast cestovní ho ruchu, partnerských
regionů , vnějš í ch vztahů  a podpory
podnikání
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