
Plzeňský kraj
sí dlo:
k podpisu smlouvy oprávněn:

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

bankovní  spojení :
č í slo ú č tu:

Ev.č .2óýJ2o,

Š kroupova 18, 306 13 Plzeň
 náměstek hejtmanky

pro oblast kultury a památkové  pé č e dle usnesení
Zastupitelstva Plzeňské ho kraje ó. 329121 ze dne
14,6.2021
70890366
c270890366

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

a

Obec Babylon
sí dlo: Babylon 27,344 01 Domaž lice
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Pavel Bambásek, starosta
lč o:  00572551

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 programu ,,Obnova historické ho stavební ho fondu v památkových
rezervací ch a zónách a staveb drobné  architektury;  kopie sochařských děl

v exterié ru;  podpora tvorby plánů  ochrany na ú zemí  Plzeňské ho kraje"

č . z031l21

podle § 10a zák. é .250/2000 Sb., ve znění  pozdějš í ch předpisů

l.
Pří jemce je v| astní kem dvou lit inových kří ž ků  na kamenných podstavcí ch na
p,p.č  13911 a83l16, vobci Babylon, k, ú , Babylon, LVč . 1 (dále jen,,Objekt"),

Předmětem smlouvy je poskytnutí  ú č elové  finanč ní  dotace urč ené  na ú hradu
č ásti nákladů  stavební ch a umělecko-řemeslných prací  spojených se
zachování m a obnovou Objektu, a to v následují cí m rozsahu:

1"

2.



1.

,,ce!ková obnova dvou lit inových kří ž ků  na kamenných podstavcí ch
situovaných na pozemcí ch p . č . 'l39l1a 83/16 v k. ú . Babylon''

(dále jen ,,obnova"),

3. pří jemce je oprávněn pož adovat poskytnutí  dotace pouze na práce
provedené  v období  od 1. 1 .2021 do 1. 1 1.2021.

4. Podkladem pro poskytnutí  ú č elové  finanč ní  dotace je elektronická ž ádost
pří jemce o poskytnutí  dotace č , 091Z'200007 ze dne 15, 2. 2021 podaná
p rostřed n ictví m systé  m u e Dotace ( http ; / / d otace, p lze n sky-kraj. czl).

lI .
Poskytovatel poskytne pří jemci ú óelovou finanč ní  dotaci ve výš i 40.0oo Kč
(slovy: č tyřicet t isí c korun č eských) za předpokladu, ž e tato schválená dotace
nebude v souladu s vyhláš eným dotač ní m programem a touto smlouvou
krácena, pro ú č el uvedený v č lánku l. té to smlouvy, a to v souladu s Pravidly pro
Žadatele a pří jemce dotace z dotač ní ho pro9ramu ,,Obnova historické ho
stavební ho fondu v památkových rezervací ch a zónách a staveb drobné
architektury;  kopie sochařských děl v exterié ru;  podpora tvorby plánů  ochrany
na Území  Plzeňské ho kraje" (dále jen ,,Pravidla" a ,,Program") schválené ho
usnesení m RPK č . 159l2O ze dne 14. 12. 2020, Dotace se poskytuje jako
neinvestič ní .

Dotace je pří sně ú č elová na práce, které  jsou spojeny s předmětem podpory
uvedeným v č l. l. té to smlouvy.

Pokucj celkové  výsledné  rozpoč tové  rláklady v roce 2021 na konkré tní  akci, na
kterou byla schválena dotace, budou vyš š í  v porovnání  s celkovými
plánovanými rozpoč tovými náklady v roce 2021 na konkré tní  akci, na kterou
byla podána Žádost, t j. v porovnání  s polož kovým rozpoč tem, kteryi byl přilož en
k ž ádosti o dotaci, výš e poskytnuté  dotace se nemění .

Do 1. 1 1.2021 má být dosaž eno stanovené ho ú č elu dotace.

Dotace se poskytuje do výš e 80 %  nákladů  projektu. Jestliž e výš e dotace
překroČ Í  v poměru k uznatelným nákladů m limitní  podí l Plzeňské ho kraje
(80 % ), dojde ke krácení  dotace na ú roveň patřič né ho maximální ho podí lu
Plzeňské ho kraje (dále také  ,,PK") na uznatelných nákladech. Výsledná č ástka
se zaokrouhluje na celé  tisí ce dolů .

pří jemce je povinen zajistit, aby celková č ástka dotací  na projekt od
Poskytovatele a j iných subjektŮ nepřekroč ila 100 o/o celkových nákladů  na
projekt. zároveň ú hrn veřejné  podpory a podpory de minimis poskytnuté
z veřejných zdrojŮ na projekt nesmí  přesáhnout 80 %  celkových způ sobilých
nákladŮ na projekt ve smyslu ustanovení  č l. 8 a č l. 53 Naří zení  Komise (EU)
č .65112014 ze dne 17. 6.2014, kterým se v souladu s č lánky 1O7 a 108
Smlouvy prohlaš ují urč ité  kategorie podpory za sluč itelné  s vnitřní m trhem, které
bylo zveřejněno v Uřední m věstní ku Evropské  unie L 187 dne 26.6.2014, ve
zné ní  Naří zení  Komise (EU) 2017l1084 ze dne 14. 6. 2017 , V pří padě poruš ení
povinnosti dle věty prvé  tohoto odstavce je pří jemce povinen vrátit poskytovateli
Č ást dotace, která přesahuje 100 o/o nákladů  na projekt /  nebude pří jenrci
pří sluš ná č ást dotace vyplacena. V pří padě poruš ení  věty druhé  tohoto
odstavce je pří jemce povinen vrátit poskytovateli č ást dotace, která přesahuje
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7,

8.

80 %  celkových způ sobilých nákladů  na projekt /  nebude pří jemci pří sluš ná č ást
dotace vyplacena . Z předlož ených dokladů  musí  být patrné , ž e pří jemce dotace

splnil dle odst, 5 tohoto č lánku limit vlastní ho podí lu (20 %  - vlastní  a ostatnÍ

zdroje, vyjma jaké koliv veřejné  podpory č i podpory de minimis) a podí l

Plzeňské ho kraje nepřesáhl maximální  podí l (80 o/o) zuznatelných nákladů .
Práce musí  být provedeny hospodárně, efektivně, ú č elně a při dodrž ení
technologických postupů .

Pří jemce dotace je povinen umož nit zástupců m Plzeňské ho kraje sledovat
postup obnovy a za tí m ú č elem zpří stupnit prostory, v nichž  se obnova
s podporou Plzeňské ho kraje má provádět nebo provádí  a dále je povinen

umož nit nahlé dnout do dokumeniů  souvisejí cí ch s obnovou. Při nesplnění
těchto povinností  nebude dotace poskytnuta.

Finanč ní  prostředky budou jednorázově připsány na ú č et pří jemce ve lhrjtě do

40 dnů  od předání  vš ech povinných dokumentů  (č l. Vl odst. 2 té to smlouvy) za
předpokladu splnění  vš ech podmí nek Programu a té to smlouvy, a pokud

nevznikne něktený z dů vodů  pro neposkytnutí  dotace.

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

11. Pří jemce se zavazvje uchovat smlouvu a ostatní  dokumentaci k poskytnutí

dotace po dobu deseti let od 1. 1, 2022 pro ú č ely kontroly ze strany Evropské
komise.

1,

l!!.
--'Př[6ňič e§e-"závaŽujá při jaké koli'formě piezentace obiioú ý-uvaOeřŽÓ Oyta

uskuteč něna za finanč ní  podpory Plzeňské ho kraje.

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

a) viditelně umí stit na Qbjekt nebo v jeho bezprostřední  blí zkosti logo

Plzeňské ho kraje způ sobem, který nenaruš í  kulturně historické  hodnoty

Objektu,

b) viditelně umí stit logo Plzeňské ho kraje na veš keré  propagač ní  materiály
souvisejí cí  s obnovou, pří padně i na j í m provozované  webové  stránky
s informací  o podpoře obnovy Plzeňským krajem,

c) informovat poskytovatele o termí nu pří padné  slavnostní  akce spojené
s obnovou prostřednictví m oddělení  marketingu 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 ilí 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
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4.

č . 360/09 ze dne 6. 4. 2009, ve znění  usnesení  Rady Plzeňské ho kraje

č .3588/11 ze dne 21.4.2011, zveřejněná na portálu Plzeňské ho kraje

na webové  adrese: http: / /www,plzenskv-krai.cz.

Dohled nad správným a dů stojnýnr 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 ŮraO Plzeňské ho kraje (dále jen ,,KÚP!(").

Pří jemce je povinen umož nit kontrolu už í vání  loga.

V pří padě poruš ení  ustanovení  odst. 1 - 4 č lánku lll. smlouvy KÚeX utoZi

Pří jemci odvod ve výš i 5-1O o/o dotace.

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

spácifikované  v č l, l. té to smlouvy nebude jednat proti dobným mravů m,

využ í vat protiprávní  způ soby č i způ soby obtěž ují cí  fyzické  a právnické  osobY

nebo nerespektují cí  autorská č i vlastnická práva třetí ch osob.

Pří jemce prohlaš uje, ž e:

a) nemá závazky vů č i Plzeňské mu kraji nebo j iné mu veřejnoprávní mu

subjektu po lhů tě splatnosti.

b) se nenachází  v ú padku, nedoš lo v jeho pří padě k podání  návrhu na

prohláš ení  konkurzu ani tento návrh nebyl zamí tnut pro nedostatek majetku,

nebylo v jeho pří padě zahájeno ani vedeno insolvenč ní  ří zenÍ , není  v procesu

zruš ení  (likvidace, zruš ení  nebo zánik ž ivnostenské ho oprávněnÍ , slouČ enÍ ,

splynutí , rozdělení  obchodní  společ nosti).

c) není  podnixenr, vů č i němuž  byl v návaznosti na rozhocjiiutí  i(omise É U, jí mŽ

je podpora prohláš ena za protiprávní  a nesluč itelnou s vnitřní m trhem,

vystaven inkasní  pYí kaz,

d) není  podnikem v obtí ž í ch ve smyslu ustanovení  č lánku 2 odst. 18 Naří zení

Komise (EU) č , 65112014 ze dne 17,6.2014, kterým se v souladu s č lánky

1o7 a 108 Smlouvy prohlaš ují  urč ité  kategorie podpory za sluč itelné  s vnitřní m

trhem, které  bylo zveřejněno v Úřední m věstní ku Evropské  unie L 187 dne

26.6.2014, veznění  Naří zení  Komise (EU) 201711084 ze dne 14,6.2017,Za
podnik v obtí ž í ch ve smysIu Naří zení  nejsou považ ovány podniky, které  se do

obtí ž í  dostaly v dů sledku rozš í ření  nákazy COV| D-19 v období  od 1. ledna

2020 do 30. č ervna 2021.
lV.

poskytnutí  ú č elové  finanč ní  dotace bylo schváleno usnesení m Zastupitelstva

Plzeňské ho kraje č . 329t21 ze dne 14, 6, 2021 dle ust. § 36 pí sm. d) zák.
č . | 2gl2} CIO Sb,, o krají ch (krajské  zří zení ), ve znění  pozdějš í ch předpisů .

V.
Pří jemce se zavat)je, ž e prostředky dotace budou využ ity výhradně

k financování  ú č elu uvedené ho v č lánku l, té to smlouvy, Pří jemce je povinen

dotaci využ í t hospodárně, efektivně a ú č elně. V pří padě poruš ení  povinnosti

hospodárné ho, efektivní ho a ú č elné ho použ ití  prostředků  dotace KUPK uloŽÍ

pří jemci odvod ve výš i 30_60 %  dotace, popř. dotace dosud nevyplacená bude

v odpoví dají cí  výš i krácena.

2. Pokud je pří jemce povinen vé st rjč etnictví  podle zákona č .563/1991 Sb.,

o ú č etnictví , ve znění  pozdějš í ch předpisů , je povinen vé st je řádně, Pokud je
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pří jemce povinen vé st daňovou evidenci podle zákona č . 586/1992 Sb.,

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

Pří jemce se zavazuie vé st evidenci č erpání  poskytnuté  dotace odděleně od

ostatní ho ú č etnictví , popř. daňové  evidence, Dotace budou v ú č etnictvÍ , popř.

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

č erpání  dotace doklady splňují cí mi charakter ú č etní ch dokladŮ podle záRona
o ú č etnictví , i když  ú č etnictví  nevede. V pří padě poruš ení  ustanovení  tohoto

odstavce KÚPK ulož í  pří jemci odvod ve výš i 5-10 %  dotace.

3. Mezi celkové  výsledné  uznatelné  náklady pří mo spojené  s podporovanou akcí
není  pří jemce oprávněn zahrnout zejmé na pojistné , pokuty, správní  a mí stní
poplatky, daně a odvody, penále, náhrady š kod, soudní  poplatky, smluvnÍ

pokuty a ú roky z prodlení , dary. Pokud je pří jemce dotace plátcem daně

z přidané  hodnoty (dále jen DPH) a v souladu s platnými předpisy má právo

uplatnit odpoví dají cí  DPH jako nárok na odpoč et daně, č ást nákladŮ

odpoví dají cí  DPH, na kterou je nárok na odpoč et, není  mož né  zahrnout do

nákladů  pří mo spojených s podporovanou akcí . V rámci vlastní ho podí lu nelze

uplatnit pří spěvky nebo dotace poskytnuté  ze státní ch programŮ č i fondŮ. Na

akci, na kterou byla poskytnuta dotace z EU fondů , nelze č erpat dotaci z tohoto
programu. U jednotlivých uplatněných nákladů  se dále posuzuje jejich

uznatelnost dle ustanovení  č l, 53 Naří zení  Komise (EU) č . 65112014 ze dne

17.6.2014, ve znění  Naří zení  Komise (EU) 201711084 ze dne 14,6.2017.
V pří padě pochybnosti rozhoduje o uznatelnosti nákladu výhradně
poskytovatel.

A.. Dotace nebude proplacena nebo j i bude povinen pří jemce vrátit v pří padě, Že

uvedl v ž ádosti nepravdivé , neú plné  nebo zkreslují cí  ú daje, nebo předloŽil

dokumenty, které  byly v rozporu se skuteč ným stavem, nebo má závazeR po

lhů tě splainosti vů č i poskyiovateli nebo Č eské  republice. 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 projektem spáchá trestný č in, přestupek nebo

správní  delikt, nebo jeho jednání  odporuje veřejné mu pořádku.

5. Nedodrž ení  základní ho rozsahu prací  při obnově bude mí t za následek
neposkytnutí  dotace nebo vznikne povinnost její ho vrácení  v č ásteč né  č i plné

výš i, V pří padě pochybnosti o dodrž ení  č i nedodrž ení  té to podmí nky posuzuje

uznatelnost rozsahu prací  KUPK prostřednictví m administrátora dotace. Toto

ustanovení  se nevztahuje na pří pady dle bodu 6. tohoto č lánku.

6. pokud se práce na akci obnovy neuskuteč ní  v celé m rozsahu stanovené m

smlouvou o poskytnutí  dotace z dů vodu vyš š í  moci (např, nemož nost plnění

smluv o clí lo v dů sledku opatření  vlády při vyhláš ení  stavu nouze) v termí nu dle

smlouvy, t j, do 1. 11. 2021, je pří jemce povinen tuto skuteČ nost pí semně

oznámit poskytovateli, a to bez zbyteč né ho odkladu poté , co ji zjistí , nejpozději

do 1" 11. 2021. Náklady hospodárně, ú č elně a efektivně vynalož ené  v dobré

ví ře pří jemcem na dí lč í  kroky v pří mé  souvislosti s projektem mohou být

považ ovány za náklady vynalož ené  na ú č el dle té to, i když  nebude dodrŽen

celý rozsah prací  při obnově dle té to smlouvy. O uznatelnosti vynalož ených
nákladů  rozhoduje poskytovatel dotace prostřednictví m posouzení  vŠ ech

okolností  adm in istrátorem,



7. V Pří Padě vzniku dŮvodŮ pro vrácení  finanč ní ch prostředků  nebo zaplacení
odvodu, poukáž e je pří jemce bez výz.vy neprodleně na ú č et poskytovatele,
PoPří Padě ve lhŮtě urč ené  ve výzvě KUPK. V roce poskytnutí  dotace na č . ú .:
1063003350/5500 u peněž ní ho ú stavu Raiffeisenbank, a.s., poboč ka Plzeň,
j inak na Č . ú ,:  1063003377l55a0 u peněž ní ho ú stavu Raiffeisenbank, a,s.,
poboč ka plzeň, variabilní m symbolem bude lč o pří jemce v pří padě, ž e je má
subjekt přiděleno (právnická osoba a fyzická osoba podnikají cí ) nebo datum
narození ve formátu ,,DDMMRRRR" u fyzické  osoby nepodnikají cí .

Pří jemce je povinen v období  od podání  ž ádosti do 1. 11.2021 prokazatelně
oznámit poskytovateli změnu vš ech okolností , které  by mohly mí t vliv na
realizaci ÚČ elu dotace vč etně zmé ny vlastnictví  a změn ú dajů  o pří jemci (změna
lČ o, bankovní ho č í sla ú č tu, změná osoby oprávněné  jednat jmé Áem přrl"r."
atd.) bez zbyteč né ho odkladu, nejpozději do 10 dnů  ode dne, kdy ke změně
doš lo. V pří padě pozdní ho oznámení  změn nebo jejich neoznámení  bude
dotace o 5-10 o/o krácena.

Je-li pří jemcem dotace právnická osoba, je pří jemce povinen v pří padě
přeměny nebo zruŠ ení  právnické  osoby s likvidací  oznámit tyto skuteč nosti
PoskYtovateli, který je pro tento pří pad oprávněn pož adovat vrácení  dotace
nebo dotaci neposkytnout.

Pří jemce je povinen vrátit celou dotaci poskytovateli, jestliž e do nabytí
ÚČ innosti té to smlouvy byl vů č i němu v návaznosti na rozhodnutí  Komise EÚ,
jí mŽ je podpora prohláš ena za proí iprávní  a nesluč itelnou s vnitřní m trhem,
vystaven inkasní  pří kaz a dále té ž  jestliž e byl ke dni nabytí  ú č innosti té to
smlouvY podnikem v obtÍ Ží ch ve smyslu usianovení  č iánku 2 odst. ,18 Naří zení
Komise (EU) č . 65112014 ze dne 17,6.2O14, ktenim se v souladu s č lánky 1O7
a 108 Smlouvy prohlaš ují  urč ité . kategorie podpory za sluč itelné  s vnitřní m
trhem, které  bylo zveřejněno v Úřední m věstní ku É vropské  unie L 187 dne
26.6. 2014. Za podnik v obtí ž í ch ve smyslu Naří zení  nejsou považ ovány
Podniky, které  se do obtí ž í  dostaly v dů sledku rozš í ření  nákazy covlD-19
v období  od 1. ledna 2020 do 30. č ervna 2021.

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. č ,250/2oo0 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
kázné  a zároveň nevrácení  poskytnuté  dotace pří jemcem poskytovateii, popř.
nevyhovění  výzvé  k provedení  opatření  k nápravě, postupuje KÚPK zpŮsobem
uvedeným v § 22 zák. ó, 25012000 Sb., o rozpoč tových pravidlech ú zemní ch
rozpoč tů , ve znění  pozdějš í ch předpisů , ve spojení  se zák. č . 28} l2oo9 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 poskytovateJe.

Poskytovatel je oprávněn materiály zí skané  v souvislosti s projektem (např.
fotodokumentaci akce) vč etně materiálů  poskytnutých pří jemcem použ í t pro své
potřeby (zejmé na k propagaci).

Na poskytnutí  dotace není  právní  nárok, její rn poskytnutí m se nezakládá nárok
na PoskYtnutí  dalŠ í  dotace v pří padě, ž e dotovaná akce bude pokrač ovat
v dalŠ Í ch letech. Poskytovatel je oprávněn provádět kontrolu už ití  ú č elové

8.

9,

10.

12.

13,

11.



dotace dle pří sluš ných ustanovení  zák. č .32Ot2001 Sb., o finanČ ní  kontrole ve

veřejné  správě a o 2měně něktených zákonů , ve znění  pozdějš í ch PředPisŮ,

14. Dotace je poskytována jako veřejná podpora sl_uč itelná s vnitřní m trhem dle

Naří zení  Komisá (EU) č : 651t201'4 ze dne 17.6.2014, kterým se v souladu

s č lánky 1O7 a 1O'8 Š mlouvy prohlaš ují  urč ite kategorie podpory za sluČ itelné

s vnitřní m trhem, které  byló zveřejněno v Úřední m věstní ku Evropské  unie

L187 dne 26, 6.2014, ve znění  Naří zení  Komise (EU) 201711084 ze dne

14.6.2017.

15,

1.

Pří jemce prohlaš uje, ž e přijetí

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

VI .

2.

pří jemce dotace se zava^ );e prokazatelně pož ádat odbor kultury, památkové

pe| e a cestovní hó ruchu Kiajské ho ú řadu plzeňské ho kraje (oKp) v prů běhu

realizace prací , nejpozději vďak do 7. g. 2021, o stanovení  termí nu kontroly

provedených prací ,''na které  byla poskytnuta dotace_._.Termí n bude stanoven po

konzultaci oKp s pří jemcem dótace. V pří padě, ž e pří jemce dotace v termí nu do

7. 9. 2021 o stanóvení  termí nu kontroly provedených prací , na které  byla

poskytnuta dotace, nepož ádá, stanoví  termí n OKP,

Finanč ní  vypořádání  přidělené  dotace (dále té ž  ,,vyÚČ továnÍ " pouŽití  dotace)

předkládá prii"rn." výhradně elektronicky pro9tře_dnictví m aplikace eDotace

vlož ení m vyptnenerro á signované ho formuláře Závé reč ná zpráva a vyú č tování

a vyhodnocé ní  realizace Óbnouy l prací  /  zhoto_vení  kopie so9hař9k9ho dí la

vexterié ru (pří loha č .2a) - 2c)'Pravidel), ve lhů tě do 1. 11,2021. K formuláři

ť í jěnTooibzrnásledují óí -pří lohy, a to bezprostřědně po jejich sřtromáž ďění :

a) faktury, popř. dalš í  ú č etní  doklady s polož kovou specifikací  provedených Prací' 
a s výkazem výměr a množ ství  s uvedení m jednotkových cen,

b) zápis z konzultace s pracovní kem státní  památkové  pé č e k prováděným

prací m,

c) fotodokumentaci vypoví dají cí  o prů běhu a výsledku realizované  obnovY,

d) doklad o ú hradě předlož ených faktur dle pí sm. a),

Pož adované  pří lohy k vyú č tování  předkládá pří jemce v souladu s č lánkem X,

odst, 3 pravidel 'elektronicky, pokud povaha pří loh neumož ňuje podání

v elektronické  podob é ,lze je předlož it i ve fyzické  podobě,

vÝš i ...Kč .

č ast nákladů
prostřednictví m
pro9ramu.

uplatňovaná z poskytnuté
pří sluš né ho dokladu k j iné mu

dotace nesmí  být vykázána
ú č elu než  k vyú č tování  v rámci

PředIož ené  ú č etní  doklady mus_í  mí t iasně specifikovanou souvis| ost



3. V pří padě, ž e dokumenty uvedené  v odst. 2 tohoto č lánku vyjrna dokladu
o ú hradě nebudou řádně předlož eny do 1. 11. 20?1, nebude dotace
poskytnuta. Uvedený termí n je koneč ný a neměnný, přič emž  rozlrodují cí  je
datum vlož ení  do aplikace eDotace nebo doruč ení  na adresu OKP (v pří padě
doruč ení  ve fyzické  podobě je termí n doruč ení  1. 11.2021 do 13:00 hodin).

Faktury, popř. dalš í  ú č etní  doklady za provedené  práce, které  jsou předmětem
podpory, musí  být vystaveny do 1.11.2021.

Doklad o ú hradě bude předlož en pří jemcem dotace ve lhů tě 30 dnů  od předlož ení
ostatní ch dokumentŮ uvedených v odst. 2 tohoto č lánku, rreby| -| i předlož en společ ně
s uvedenými dokumenty, nejpozději vš ak 22, 11, 2021 (datum ú hrady musí  být
nejpozději 1, 11. 2021).

4. OKP provede kontrolu věcné  a formální  správnosti vyú č tování  poskytnuté  dotace.
Ve vyú č tování  nelze uznat náklady dolož ené  znaleckým posudkem č i j iným
odborným odhadem.

5. Poskytovatel si vyhrazuje právo prové st kontrolu vyú č tované  ú č elové  dotace,
která zahrnuje věcnou a finanč ní  kontrolu skuteč ností  rozhodných pro
hospodaření  s veřejnými prostředky, zejmé na při vynakládání  veřejných výdajů
vč etně veřejné  finanč ní  podpory u kontrolovaných subjektů  dle platné  legislativy.

6. Nárok na č erpání  dotace vzniká až  po kontrole provedených prací , předlož ení
stanovených dokumentů  (odst. 2 tohoto č lánku) a po provedení  kontroly věcné
a formální  správnosti vyú č tování  poskytnuté  dotace, pokud nebyly splněny
podmí nky pro její  nevyplacení .

7. Dotace je vž dy poskytována jednorázově bezhotovostní m způ sobem na ú č et
pří jemce dotace ve lhů tě 40 dnů  po splnění  podmí nek bodu 6, tohoto č lánku.
Pří jemcem dotace jsou v pří padě spoluvlastnictví  vš ichni spoluvlastní ci. Bankovní
spojení  uvedené  v ž ádosti slouž í  k proplacení  poskytnuté  dotace bez ohledu na
poč et ž adatelŮ. Pří padné  vzájemné  vyrovnání je ponecháno na spoluvlastní cí ch.

8. Vyú č tování  použ ití  dotace musí  být dolož eno řádně a bezchybně do termí nu
stanovené ho ve smlouvě. V pří padě náhradní ků  mohou orgány Plzeňské ho kraje
rozhodnout o prodlouž ení  termí nu stanovené ho v č l. X. odst. 3. V pří padě, kdy
administrátor shledá, ž e podané  vyú ótování  vykazuje nedostatky, vyzve
prostřednictví m elektronické ho systé mu eDotace pří jemce k jejich odstranění  ve
14ti denní  lhŮtě od data doruč enivýzvy. Jestliž e v té to lhů tě nebudou nedostatky
vyú č tování  odstraněny, nebude dotace zcela č i v č ásti nedolož ené  vyú č tování m
vyplacena.

Vll.
1, 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.

2. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, znichž  pří jemce iposkytovatel
dotace obdrž í  po jednom vyhotovení .

3. 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.



5,

Smluvní  strany prohlaš ují , ž e tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé
a svobodné  vŮle prosté  omylu a donucení , nikoli v tí sni, ž e smlouva není
zdánlivým právní m jednání nr, 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 ho ustanovení ,

v3rL6..r* . on" §.7 . 2ou v ....Tl.Zr./ . dne,??,: ,Z.,..+ o 24

Pří jemce: Poskytovatel:

e .: ., ?,tl: !§ť f(!1.)..lz.!...,poč et li.stů :  .,., . ,Í ,..,,,. ..., poč et v,ýtisk t, ,,......?....,,.,,. č í slo v} tisl< u: ,.,.,..: !...,,.,,..

Za správnost:  Vedoucí  odboru p,a-,,  o",",n ,,.iir,t..Zl1,1,..

Kompetence na základé : ZPK č .329/21 zedne l4. 6.202|  Agendio:  ..Z.é 5.] ,1.q.?1/ ,, xcnivace: V/ l0

hejtmanky pro oblast kultury
a památkové  pé č e


