ký kraj
pisu smlouvy oprávněn:

lč o:
DlČ :
bankovní spojení :
č í sloú č tu:

náměstek hejtmanky pro oblast
ž ivotní hoprostředí , zemědělství , evropských zálež itostí
a regionální ho rozvoje
70890366
cZ70890366

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

Obec Babylon

sí dlo:

Babylon 27 , 344 01 Domaž lice
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Pavel Bambásek, starosta obce
00572551
lČ o:
762082399/ 0800
č í sloú č tu:
na straně druhé jako př'rjemce finanč ní dotace
/ dále jen ,,Pří jemce"/

uzaví rají mezi sebou tuto

sMLoUVU
o poskytnutí ú č elovédotace
é .13012021
podle § 10a zákona č . 25012000 Sb., ve znění pozdějš í ch předpisŮ
l.

Předmětem smlouvy je poskytnutí ú č elovéfinanč ní dotace (dále té ž ,,dotace") v rámci
Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňské ho kraje 2021 (dálejen ,,PSOV PK2021"')
urč ené na akci ,,Uprava dvoru u obecní ho ú řadu Babylon" (dále té ž ,,akce").
ú prava dvoru na st. p. č . 26 a p. p. č . 80/ 1, k. ú . Babylon - výstavba oplocení
o výš ce do 2 m v dé lce 65 m z pletiva s podhrabovými deskami nahrazujicí
stávají cí oplocení , vybudování nové ho oplocení o výš ce 1,75 m v dé lce 30 m

ú č eldotace:

beionových dí lců ,realizace nové zpevněné plochy o výměře 30 m2
ze zámkové dlaž by pro umí stění kontejnerů na tří děný odpad, zhotovení
dřevěné ho pří střeš ku s plechovou střeš ní krytinou pro obecní techniku
o rozměrech 9 x 8 m a maximální výš ce 4,38 m, dalš í souvisejí cí práce
dle polož kové ho rozpoč tu smlouvy o dí lo ze dne 3. 5,2021 a dodatku č . 1

z

lnvestič ní

Nákladv akce:
poskvtnutá dotace

vlastní zdroie
celkové nákladv akce

1/ 6

410.000 Kč
197.930 Kč
607,930 Kč

závazné termí nv:
ukonč ení akce
závé reé né vvhodnocení akce

do 3í . 10.2021
do 31 .12.2021

Termí n ukonč ení akce je termí nem, do které ho musí být nejpozději realizována akce
a dosaž en ú č eldotace (tj. předáno hotové dí lo a vyfakturovány a uhrazeny celkové náklady
akce).

Akce bude realizována v souladu s podanou ž ádostí Pří jemce. Podkladem pro poskytnutí

ú č elovéfinanč ní dotace je elektronická ž ádost Pří jemce o poskytnutí dotace č , 031PA00034
podaná prostřednictví m systé mu eDotace.
!l.

1. Poskytovatel se zavazďle poskytnout finanč ní dotaci ve výš i 410.000Kě

(slovy:
č tyřistadeseí í isickorun č eských) Pří jemcijako ú č elovou dotaci pro ú č eluvedený v č lánku
!. té to smlouvy, a to za podmí nek stanovených touto smlouvou a Pravidly pro ž adatele
a pří jemce dotace z dotač ní hoprogramu PSOV PK2021 (dále jen ,,Pravidla"),
schválenými usnesení m RPK č . 187l2O ze dne 30, 12.2020, která jsou zveřejněna
v systé mu eDotace.
Dotace se poskytuje jako investič ní .
2. Pří jemce se zavazuje tuto finanč ní dotaci přijmout, využ í t ji pouze k výš e uvedené mu
ú č elua splnit podmí nky stanovené touto smlouvou a Pravidly.
3. Pří jemce je oprávněn a souč asně povinen vyč erpat celkové náklady akce vč etně
poskytnuté finanč ní dotace nejpozději do termí nu ukonč ení akce uvedené ho v č lánku l.
té to smlouvy.
4. Dotace se poskytuje max. do výš e 70 o/ o celkových nákladů akce. Pokud dojde ke sní ž ení
celkových nákladů akce, dojde ke sní ž enícelkové č ástky poskytnuté dotace tak, aby byl
zachován procentní poměr dotace k vynalož eným nákladů m, a př'ljemce je povinen
pří sluš nou č ást dotace vrátit. Pokles celkových nákladů akce při zachování výš e
uvedené ho podí !u dotace není dů vodem k vrácení č ásti dotace.

Dojde-li ke zvýš ení nebo sní ž enícelkových nákladů akce uvedených v č lánku l. té to
smlouvy, je pří jemce povinen dolož it poskytovateli tuto skuteč nost např. Dodatkem
ke smlouvě o dí lo, a to maximálně do termí nu závěreč né ho vyhodnocení akce.
6. Na akci specifikovanou v č lánku l. té to smlouvy nelze č erpat dotaci z jiných finanč ní ch
zdrojů .
7. Finanč ní prostředky dotace budou poskytnuty bezhotovostní m převodem na ú č et
pří jemce jednorázově, a to ve lhů tě do 14 dnů od platnosti té to smlouvy.
5.

!l !.

Pří jemce se zavazuje při jaké koli formě publicity akce uvádět, ž e byla uskuteč něna
za finanč ní podpory Plzeňské ho kraje,
2. Pří jemce se zavazuje, s ohledem na charakter realizace dotované akce:
a) viditelně umí stit logo Plzeňské ho kraje na veš keré propagač ní materiály souvisejí cí
s akcí ,
b) informovat Poskytovatele o termí nu slavnostní ho uvedení do provozu 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 mzneváž 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,
1.
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c) neposkytne oprávnění už iuat logo plzeňské ho kraje třetí m
osobám,
d) bude dodrŽovat Pravidla Radý Plzeňské ho kraje pro
už í vání loga plzeňské ho kraje
schválená Radou Plzeňské ho kraje usnesení m e, boolog ze dne-o.
4.2oog,ve znění
RadY
Plzeňské
ho
kraje
č
,
3588/
1
1
ze
dne
21
,
4,2o11,ru".1nená
19ne9ení
na portálu
Plzeňské ho kraje (sekce Plzeňský kraj, symboly PK).
4, Dohled nad sPrávným a_dŮstojným tž í vání mloga
v souladu s pravidly Rady plzeňské ho
kraje Pro uŽÍ vání loga Plzeňské ho kraje a.v s-ouladu s veřejným pořádkem,
vykonává
Krajský Úřad Plzeňské ho kraje (dále jeň ,,Kú PK"). př'tjemce jó
umož
nit
kontrolu
óoviiren

už í vániloga.
5. v pří padě poruš ení ustanovení odst. 1, - g, tohoto
č lánku mů ž ebýt ulož en odvod ve výš i
5-10 o/ o dotace zakaž dýjednotlivý pří pad poruš ení ,
lV.
PoskYtnutí ÚČ elové finanČ ní dotace bylo schváleno usnesení m
Zastupitelstva plzeňské ho
kraje Č . 195121 ze dne 19, 4,2021 dle ust, 36 odst. 1 pí sm.
d) zákona č . 12gl2OO0 Sb.,
§
o krají ch (krajské zřizení ), ve znění pozdějš í cň předpisů .
V.

1, Pří jemce se zauazuje, Že prostředky dotace budou využ ity výhradně

k financování
ÚČ elu uvedené ho v Č lánku l. té to smlouvy. V pří páde
ÓorŮsání ú č elovostipouž ití
ProstředkŮ dotace je Pří jemce povinen vrátit dotaci ve výš i n"áňnirncně použ ité č ástky
zPět PoskYtovateli. Pří jemce je povinen dotaci využ í t hbspodárně,
efektivně a ú č elně.
v pří padě poruš ení povinnosti hospodárné ho, efeí < tivní ho á ,ie"tneho použ ití prostředků

2,

3,

mů ž exú px ulož it pří jemci odvod ve výš i so-óo 7o dotace.
Pokud je Pří jemce povinen vé st ú č etnictvípodle zákona č .
563/ 1991 Sb., oú č etnictví ,
ve znění PozdějŠ Í chPředPisŮ, je_n9vi191 yé st je řádně. Pokud je
R} ilemce'povinen vé st
daňovou evidenci Podle zákona č . 586/ 'í 992 Sb,, o daní ch z pří jmů ,
ve znění pozdějš í ch
PředPisŮ, je Povinen ji vé st řádně. Dotace bude v ú č etnictui
popří páoe Jiňy,
zPŮsobem, odliŠ ena,Vgří padě poruŠ eníustanovení tohoto "nárviilky,
odstávce mů ž eKUpK ulož it
Pří jemci odvod ve výš i 5-1O % dotace.
Pří jemce je Povinen předlož it poskytovateli závěreč né vyhodnocení
akce (dále jen
,ZVA"), vČ etně vYÚČ tování celkových nákladů akce, do termí nu uvedené ho v č l.
l té to

smlouvY,

a to

elektronické formě prostřednictví m systemu eDotace se vš emi
nálež itostmi dle pravidel:
a) kompletně vyplněný, podepsaný a orazí tkovaný formu| ářZYApro DT
PSoV PK2o21 _
ProjektY obcÍ , kterli je ke staž ení jako pří loha dótač nitro titulu
v .ý.ieru eDotace,
b) vŠ echnV Úeglni doklady vztahqí cí se k dotované akci vč etnď p.ilor'r (např.
faktura +
souPis skuteČ ně Prove.dených prací ), které prokazují ú hradu cetxovyctr
nákladů akce,
c) výpisy z ú č tu(popř, jiné dokiady)'pří jemce o zaplacení ú č etní .ďoorlroů
uiár,ujici.l.,
se k dotované akci,
d) kolaudaČ ní souhlas dle § 122 stavební ho zákona nebo
kolaudač ní rozhodnutí dle§ 122a
stavební ho zákona - u staveb, které tyto doklady vyž aduji (pří jemce piáonzi
bud,v rámci
ZVA, nebo dodateČ ně administrátoróvi progr"ru, a to-něpiodleně po
vydání dokladu
pří s| uš ným
e) doklad o

v

stavebn í m ú řadem

),

ukonČ eni"\ 9" Podepsaný oběma smluvní mi stranami (např. protokol o předání
jsou v dokladu uvedeny vady a nedodělky
3 .9i9vzetí dí la); Pokud
oila,'| reolož í pří jemce
ješ tě

f)
9)

doklad o odstranění nedodělků ,
minimálně 2 ks fotografie stavu po realizaci akce, výstiž ně popsané ,

doklad o zaú Č továnícelkových

výdajů ..
n"' p"."graf rozpoč tové skladby 3639
uvedený v sYsté mu eDotace, např. prů vódka
"k"9
k faktuřÓ, ú č Jtní sestáva1z oorlaori niusí býi
zřejmé zaú Č továnícelkových nákladŮ akce na prrrgráf RS
uvedený v ž ádosti o dotaci),

3/ 6

h) doklady prokazují cí odvod DPH v rež imu přenesení daňové povinnostipodle § 92a zákona
č .23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platné m znění , pokud je DPH souč ástí

i)
j)

celkových nákladŮ akce - kontrolní hláš ení za pří sluš né zdaňovací období ,
výpis z katastru nemovitostí - pokud se změnil stav od podání ž ádosti, resp. od uzavření
dotač ní smlouvy,
dalš í doklady souvisejí cí s akcí - např. dodatek smlouvy o dí lo, změnový list, geometrický
plán apod.

Pří lohy budou vlož eny do systé mu eDotace jednotlivě (tj, zvláš ť faktura, zvláš ť předávací
protokol atd.) a budou výstiž ně pojmenované . Ví cestránkový dokument bude
naskenovaný vjednom souboru. Je nepří pustné vkládat komprimované soubory.
Fotografie budou barevné a budou vlož eny jednotlivě v odpoví dají cí mformátu (jpg, tif,
bmp apod.), nebudou naskenované anijinak upravované ; min. velikost fotografie 250 kB.

ž e vyú č továnídotace nebude ani v dodateč né thů tě stanovené KÚPK
poskytnuto Poskytovateli řádně, je Pří jemce povinen dotaci v plné výš i, popří padě v č ásti
nedolož ené vyú č tování m,vrátit ve lhů tě urč ené v pí semné výzvě KUPK. V pří padě
pozdní ho vyú č továnímů ž eKÚPK ulož it Př'rjemci odvod ve výš i 5-1O o/ o dotace.
4. V pří padě zaú č továnívýdajů akce na jiný paragraf rozpoč tové skladby, než kteqý je
stanovený v ž ádosti o dotaci a v té to smlouvě, mů ž eKÚPK ulož it Pří jemci odvod ve výš i
5-10 o/ o z poskytnuté dotace. V pří padě zaú č továnívýdajů akce v rozporu s charakterem
dotace uvedeným v ž ádosti o dotaci a v té to smlouvě (investič ní nebo neinvestič ní ), vrátí
Pří jemce dotaci v plné výš i.
V pří padě,

Prostředky dotace nebudou Pří jemcem poskytnuty jiným fyzickým nebo právnickým
osobám, pokud nepů jde o ú hradu bezprostředně spojenou s realizací ú č eludotace.
Pokud by byly prostředky poskytnuty v rozporu s ú č elemdotace uvedeným v č l. !. té to
smlouvy, je Pří jemce povinen dotaci vrátit ve výš i neoprávněně použ ité č ástky.
6. Majetek poří zený, zhodnocený nebo opravený zapouž ití dotace nesmí být po dobu 3let
od ukonč ení realizace akce prodán, ani bezú platně převeden na třetí osobu. V pří padě
poruš ení té topovinnosti mů ž eXÚPX ulož it Pří jemci odvod ve výš i 30-50 % dotace.
7, Z poskytnuté dotace nelze hradit a do celkových nákladů akce nelze zahrnout pojistné ,
pokuty, penále, náhradu š kody, soudní poplatky, smluvní pokuty, ú roky z prodlení nebo
poplatky z prodlení , správní poplatky, daně a odvody, splátky ú věrů a pů jč ek,dary a dalš í
náklady vymezené Pravidly; pokud je Pří jemce ve smyslu zákona č ,23512004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve zné ní pozdějš í ch předpisů , plátcem a mů ž euplatnit nárok
na odpoč et daně, nelze z dotace hradit č ást nákladů odpoví dají cí chvýš i uplatněné ho
5.

nároku na odpoč et daně.
V pří padě pochybnosti, zda lze náklad z prostředků dotace hradit č i nikoliv, rozhoduje
o uznatelnosti nákladu výhradně KÚPK.
8. V pří padě, ž e nedojde k uskuteč nění akce, na kterou byla finanč ní dotace poskytnuta,
nebo nedojde k č erpání celkových nákladů akce do data, do které ho je Pří jemce oprávněn
č erpat dotaci dle č l. ll. odst, 3 té to smlouvy, je Pří jemce povinen vrátit dotaci v plné výš i
Poskytovateli. V pří padě, ž e finanč ní prostředky nebudou do té to doby vyč erpány v plné
výš i, je Pří jemce povinen nevyč erpaný zů statek dotace vrátit Poskytovateli ve lhů tě
urč ené ve výzvě KUPK. Pokud bude Pří jemce č erpat dotaci na stejný ú č elz jiné ho
finanč ní hozdroje,je povinen dotaci vyplacenou podle té to smlouvy vrátit Poskytovateli.
9. Pří jemce je dále povinen dotaci vrátit, pokud bude zjiš těno, ž e ú daje, na jejichž základě
byla dotace poskytnuta, by| y neú plné nebo nepravdivé . Pokud by se jednalo
o nedovolenou veřejnou podporu, je Pří jemce povinen dotaci v plné výš i vrátit vč etně
ú roku podle pravidel o veřejné podpoře. Pří jemce je povinen dotaci vrátit, pokud
v souvislosti s akcí spáchá trestný č in, přestupek nebo správní delikt, nebo jeho jednání
odporuje veřejné mu pořádku.
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10.V pří padě vzniku dů vodů pro vrácení finanč ní chProstředkŮ nebo zaplacení odvodu
poukáž e Př'rjemce finanč ní prostředky na ú č etPoskytovatele ve lhŮtě urč ené ve výzvé
Kú pK nebo platební m výměru - vroce poskytnutí dotace na č , ú . 1063003350/ 5500
u peněž ní ho ú stavu Raiffeisenbank, a.s., poboč ka Plzeň, jinak na č . ú . 1063003377l55O0
u peněž ní ho ú stavu Raiffeisenbank, a.s., poboč ka 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 KUPK.
1 1 .

pří jemce je povinen bez zbyteč né hoodkladu, nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy se dozvi
o změnách, pisemně oznámit KUPK veš keré změny nebo skuteč nosti, které by měly
vliv na realizaci ú č eludotace, vč etně změn ú dajů o Pří jemci. Pokud Pří jemce zí ská dotaci
na akci specifikovanou v č l. l té to smlouvy z jiné ho finanč ní ho zdroje, je povinen o tom
neprodleně informovat administrátora dotač ní hotitulu. Pří jemce je povinen v pří padě
přeměny nebo zruš ení právnické osoby s likvidací oznámit tyto skuteč nosti Poskytovateli,
podat vyú č továnídotace k rozhodné mu dni nebo dni vstupu do likvidace a vrátit č ást
dotace, která nebyla vyč erpána před rozhodným dnem nebo dnem vstupu do likvidace.
V pří padě pozdní ňo oznámení změn nebo jejich neoznámení mů ž eKÚPK ulož it Pří jemci
odvod ve výš i 5-1O o/ o dotace.

12.V pří padě vzniku dů vodů pro výzvu k provedení opatření k nápravě nebo výzvy k vrácení
dotace nebo její č ásti podle § 22 odst. 6 zák, ó,25012000 Sb., o rozpoč tových pravidlech
ú zemní chrozpoč tů ,ve znění pozdějš í ch předpisů , uč iní tutovýzvujmé nem Poskytovatele
KÚpK. V pří padě poruš ení rozpoč tové kázně Pří jemcem, popř, nevyhovění výzvé
k provedení opatření k nápravě, postupuje KUPK způ sobem uvedeným v § 22 zák,
é .25ot2o} o Sb., o rozpoč tových pravidlech ú zemní ch rozpoč tů ,ve znění pozdějš í ch
předpisů , ve spojení se zák. č .28Ol2O09 Sb., daňový řád, ve zněni pozdějš í ch předpisŮ,
tedy vydání m platební ho výměru za ú č elemulož ení odvodu a penále do rozpoč tu
Poskytovatele,
13.Poskytovatel je oprávněn materiály zí skané v souvislosti s akcí (např. fotodokumentaci
akce) vč etně materiálů poskytnutých Pří jemcem použ í tpro své potřeby (zejmé na
k propagaci).
14.Př'ljemce se zavazuje zajistit, ž e při pří pravě, realizaci a propagaci akce specifikované
v č l. l. té to smlouvy nebudou už ita protiprávní jednání spoč í vají cív nerespektování
autorských č ijiných práv třetí ch osob č i jiné nevhodné způ soby obtěž ují cífyzické
a právnické osoby.
15,

Poskytnutí m dotace se nezakládá nárok na poskytnutí dalš í dotace
ž e dotovaná akce bude pokrač ovat v dalš í chletech,

v

pří padě,

16.poskytovatel je oprávněn provádět prostřednictví m rÚPX kontrolu už ití ú č elovédotace
dle pří sluš ných ustanovení zákona č . 32012001 Sb., o finanč ní kontrole, ve znění
pozdějš í ch předpisů .
17.

pří jemce prohlaš uje, ž e přijetí dotace podle té to smlouvy bylo schváleno pří sluš ným
orgánem obce.
Vl.

1,

2.
3.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvní ch stran.

Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, znichž Pří jemce iPoskytovatel obdrŽÍ
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 selněoznač enými dodatky, podepsanými oběma
smluvní mi stranami,
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4.

5.

Smluvní strany prohlaš ují ,ž e tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné
vů le prosté omylu a donucení , nikoliÝ tí sni, ž e sm] ouva není 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 zů stávají 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 houstanovení .

V Plzni dne 21,6.2021

v plzni dne

Pří jemce:

Poskytovatel:

zv

- 9 -07- 202t

pavel Bambásek
starosta obce

prostředí ,

6/ 6

pro oblast ž ivotní ho
lství , evropských zálež itostí
a regionální ho rozvoje

