Plzeňský kraj
sí dlo:
k podpisu smlouvy oprávněn:

tč o:

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

bankovní spojení :
č í sloú č tu:
na straně jedné jako poskytovatel finanč ní dotace
(dále jen,,Poskytovatel")
a

obec Babylon
sí dlo:
k,podpisu smlouvy oprávněn:
lCO:
bankovní spojení :

č í sloú č tu:

Babylon 27,344 01 Domaž lice 1
pavel Bambásek, starosta obce
00572551
Č eská spořitelna, a,s,
762082399/ 0800

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

uzaví rají podle ust. § 10a odst. 3 zákona č .25012000 Sb., o rozpoč tových pravidlech
ú zemní chrozpoč tů ,ve znění pozdějš í ch předpisů (dále jen ,,zákon o rozpoč tových
pravidlech"), a ust. § 159 a násl. zákona č .500/ 2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějš í ch předpisů (dále jen ,,správní řád"), tuto

sMLoUVU
o poskytnutí ú č elovédotace
é .22122021
l.

Předmětem smlouvy je poskytnutí ú č elovéfinanč ní dotace(dále také ,,dotace") urč ené
na projekt s názvem Oš etření významných stromů na ú zemí obce Babylon (dále
označ eno jako ,,projekt"). Podkladem pro poskytnutí ú č elovéfinanč ní dotace je
elektronická ž ádost Pří jemce o poskytnutí dotace (č í slož ádosti 051AO00008 ze dne
1.3.2021) podaná prostřednictví m aplikace eDotace. Dotace se poskytuje na
arboristické oš etření 14 ks stromů dle polož kové ho rozpoč tu uvedené ho v ž ádosti.
Projekt, na ktený je dotace poskytována, musí být realizován v souladu s podanou
ž ádostí Pří jemce před vyplacení m dotace.
ll.

1.

Poskytovatel se zavazuje poskytnout Pří jemci finanč ní dotaci maximálně do
výš e 50.000 Kč (slovy: padesát tisí c korun č eských) jako ú č elovou dotaci
pro ú č eluvedený 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
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Adaptač ní opatření v ochraně pří rody 2021 (dále jen ,,Pravidla"), schválenými
usnesení m RPK č ,234121 ze dne 18, 1,2021, která byla zveřejněna dle § 10c
odst, 1 zákona o rozpoč tových pravidlech na ú řední desce Poskytovatele a dále
na dotač ní m portálu Plzeňské ho kraje v aplikaci eDotace. Dotace se poskytuje
jako neinvestič ní .
2,

3.

Pří jemce prohlaš uje, ž e projekt bude realizován a ú č eluspecifikované ho v č l. l
té to smlouvy bude dosaž eno nejpozději do 31 . 10. 2021 (dále i jako ,,termí n
realizace") za podmí nek stanovených touto smlouvou a Pravidly, a na základé
toho se zavazuje tuto finanč ní dotacipřijmout.

se zavazuje

realizovat projekt svým jmé nem, na svou vlastní
odpovědnost a v souladu s právní mi předpisy, ú zemní m plánem a krajskými
koncepcemi. V pří padě, ž e Pří jemce realizuje projekt na

Pří jemce

pronajaté m/ propachtované m pozemku, musí mí t tento pozemek v dlouhodobé m
nájmu, a to nejmé ně po dobu 5 let od uzavření té to smlouvy.

4.

Dotace bude poukázána na ú č etPří jemce specifikovaný v identifikaci
smluvní ch stran té to smlouvy, nebo na jiný ú č etPř'1.;emce, o né mž bude

Poskytovatele pí semně informovat spolu s potvzení m o jeho vlastnictví , a to
jednorázovým převodem finanč ní ch prostředků do 30 dnů po doruč ení
kompletní ho závěreč né ho vyú č továnídotace Poskytovateli (viz č l. V odst. 2)
a ověření naplnění ú č eludotace.
5.

6.

7,

Dotace se poskytuje pouze na uznatelné náklady projektu vzniklé v období od
1.1.2021 do 31 .10.2021.

Dotace se poskytuje do uýš e 90 % skuteč ně vynalož ených a uhrazených
uznatelných nákladů projektu, maximálně 50 000 Kč na jeden projekt. Výš e
dotace je zaokrouhlena na tisí ce Kč směrem dolů . Pokud dojde ke sní ž ení
uznatelných nákladů na realizaci projektu, dojde ke sní ž enícelkové č ástky
poskytnuté dotace tak, aby byl zachován procentní poměr dotace vzhledem ke
skuteč ně vynalož eným a uhrazeným uznatelným nákladů m projektu,
Pří jemce se zavazuje, ž e na projekt dle č l. l té to smlouvy nebude č erpat finanč ní
podporu z jiných dotač ní chprogramů č ijiných zdrojů od jiných subjektů . Pří jemce
je povinen informovat Poskytovatele, ž e obdž í lobdž elfinanč ní prostředky na
realizaci projektu od jiné ho subjektu, což je pro Poskytovatele dů vodem pro
vypovězení té to smlouvy. V pří padě poruš ení té topovinnostije Pří jemce povinen
vrátit dotaci v plné výš i.
lll.

1,

Pří jemce se zavazuje při jaké koli formě publicity projektu uvádět, ž e byl
uskuteč ně n za finanč n í pod pory Plzeňské ho kraje.

2,

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

a) viditelně umí stit logo Plzeňské ho kraje na propagač ní materiály
souvisejí cí s projektem,

b) umož nit Poskytovateli kontrolu realizace projektu (před, během i po) za
ú č astiPří jemce. lnformovat Poskytovatele o termí nu pří padné ho
slavnostní ho uvedení projektu do provozu, a to prostřednictví m oddělení
mediální komunikace, odboru kancelář hejtmana Krajské ho ú řadu
Plzeňské ho kraje.
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3.

Pří jemce se zavazuje, ž e:

a) použ ije logo Plzeňské ho kraje výhradně
poskytnuto,

k ú č elu,ke které mu mu bylo

b) logo Plzeňské ho kraje nebude jeho už ití mzneváž eno a zneuž ito;
zejmé na ž e už ití mloga 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 vatlogo Plzeňské ho kraje třetí m osobám,

d) bude dodž ovat Pravidla Rady Plzeňské ho kraje pro už í váníloga
Plzeňské ho kraje schválená Radou Plzeňské ho kraje usnesení m
č . 360/ 09 ze dne 6. 4. 2009, ve znění usnesení Rady Plzeňské ho kraje
č . 358Bi11 ze dne 21, 4.2011, zveřejněná na portálu Plzeňské ho kraje.

4.

Dohled nad správným a dů stojným už í vání mloga, 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 váníloga.
lV.

Poskytnutí ú č elovéfinanč ní dotace a uzavření té to smlouvy bylo schváleno usnesení m
Zastupitelstva Plzeňské ho kraje č . 275121 ze dne 14, 6. 2021 dle ustanovení § 36
pí sm. d) zákona č , 12912000 Sb,, o krají ch (krajské zří zení ), ve znění pozdějš í ch
předpisů .
V.
1.

Pokud je Pří jemce povinen vé st ú č etnictvípodle zákona č ,563/ ,1991 Sb.,
o ú č etnictví ,ve zné ní pozdějš í chpředpisů , je povinen vé st jej řádně, Pokud je

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 vé st ji řádně. Pří jemce musí
být schopen odliš it ú č etní operace,popř. přtjmy a výdaje týkají cí sevyuž ití dotace
odděleně od ostatní ho ú č etnictví popř.
,
daňové evidence (např. v operativní
evidenci, v přehledové tabulce apod.). Pří jemce je vž dy povinen mí t evidenci
využ ití dotacepodlož enou doklady splňují cí micharakter ú č etní chdokladů (např.
podle zákona o ú č etnictví ).V pří padě poruš ení ustanovení tohoto odstavce
KÚPK ulož í odvod Pří jemci ve výš i 5 % dotace.
2,

Pří jemce je povinen Poskytovateli dolož it v elektronické formě prostřednictví m
aplikace eDotace závěreč né vyú č továnídotace v termí nu do 31 . 10. 2021
v následují cí m rozsahu:

a)

vyplněný formulář finanč ní hovypořádání dotace (formulář je k dispozici
v pří lohách dotač ní hoprogramu v aplikaci eDotace),

b) kopii ú č etní chdokladů , tj. faktury a výdajové pokladní doklady vč etně
polož kové ho rozpoč tu odpoví dají cí munávrhu polož kové ho rozpoč tu
uvedené ho v ž ádosti o dotaci, popř. pozměněné mu a zároveň
nahláš ené mu a odsouhlasené mu administrátorem dotač ní hoprogramu,

c) kopii dokladů prokazují cí uhrazení ú č etní chdokladů (kopie
z bankovní ho ú č tu,pří jmovýivýdajový pokladní doklad apod.),

d) fotodokumentaci dokládají cí realizaci
StráŇa3 z7

projektu (min. 2 fotografie),

výpisu

e) vyjádření odborně způ sobilé osoby (arboristy) s pří sluš nou certifikací ,
zda bylo opatření provedeno v rozsahu a v souladu s arboristickými
standardy (např. metodika Agentury ochrany pří rody a krajiny Ceské
republiky - Řez stromů , Speciální zásahy na stromech). Toto vyjádření
není potřeba, pokud opatření realizovala osoba s uýš e uvedenou
certifikací .

3.

Vpří padě, ž e závé reč né vyú č továnídotace nebude ve lhů tě do 31 ,10,2021
dolož eno č i bude dolož eno pouze z č ásti, bude Pří jemce vyzván XÚPr
k předlož ení kompletní ho závěreč né hovyú č továnídotace v náhradní lhů tě.
Pokud Pří jemce nedolož í Poskytovateli kompletní závěreč né vyú č továnídotace

ani v té to náhradní lhů tě, je Poskytovatel oprávněn dotaci neproplatit, popří padě
proplatit dotaci pouze ve výš i dolož ených uznatelných nákladů dotace při
zachování ú č eludotace.

4.

Pří jemci budou proplaceny jen takové uznatelné náklady (výdaje) projektu, které
Pří jemce prokazatelně uhradil a dolož il pří sluš ným ú č etní mdokladem, a které
odpoví dají polož kám návrhu polož kové horozpoč tu projektu uvedeným v ž ádosti
o dotaci. Veš keré změny oproti popisu projektu a předpokládané mu
polož kové mu rozpoč tu předlož ených s ž ádostí o dotaci, při ktených nebude
změněn ú č ela předmět, musí být předem konzultovány a odsouhlaseny
adm i n istrátorem dotač ní hoprogram u.

5.

Úč etní doklady je nutné dolož it v takové celkové výš i uznatelných nákladů
projektu, aby bylo mož né urč it maximální 90% výš i skuteč ně vynalož ených
uznatelných nákladů projektu.

6.

Z dotace nelze proplatit zejmé na tyto náklady:

a. na kácení , pokud se
b.

c.

nejedná o nezbytné odstranění dřevin v biotopech,
jejichž ochrana je předmětem (cí lem) projektu,
na likvidaci dřevní hmoty a biomasy,
na nákup nářadí a materiálu, kteriý nebude spotřebován na realizaci
projektu,

d. na pojistné , pokuty, penále, náhradu š kody, soudní poplatky,

smluvní

pokuty, ú roky z prodlení nebo poplatky z prodlení , správní a mí stní poplatky,
daně a odvody, splátky ú věrů a pů jč ek,dary, telekomunikač ní služ by (platby
za telefon, internet, atd.), náklady na obč erstvení ,rež ijní náklady (např.
energie),
e. na DPH, má-liž adatel nárok na odpoč et DPH,
na dopravu osob a materiálu, cestovné , poš tovné , balné ,
g. na práce své pomocí ,dohody o provedení práce, dohody o pracovní č innosti,
odměny,
h. na mzdy, odměna za realizaci projektu, pojiš tění ,
na projektovou pří pravu (např. zpracování projektu, studie, posudku,
vyjádření odborně způ sobilé osoby k ú dž běstromů , geometrické zaměření
pozemku),
j.
na č innosti, které nenaplňují hlavní ú č eltohoto dotač ní ho programu nebo
nejsou pro jeho naplnění nezbytné ,
k. na nákup pesticidů ,
l.
na rnýkup nebo nájem/ pacht pozemků ,
m. na poplatky za vyjmutí ze ZPF, PUPFL,

f.
i.
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n. plynoucí z veš kených změn oproti popisu projektu

a předpokládané mu

polož kové murozpoč tu předlož ených s ž ádostí o dotaci, které nebyly
předem konzultovány a odsouhlaseny administrátorem dotač ní ho
programu.

7,

V pří padě pochybnosti, zda lze náklad z prostředků dotace proplatit č i
nikoliv, rozhoduje o uznatelnosti nákladu výhradně KÚPK, resp.
adm i nistrátor dotač ní hoprogram u.

8.

V pří padě, ž e ve lhů tě uvedené v č !ánku ll. odst. 2 té to smlouvy nedojde
k realizaci projektu nebo dojde k realizaci projektu pouze z č ásti bez
zachování ú č eludotace, je Poskytovatel oprávněn dotaci Pří jemci nevyplatit.
V pří padě, ž e projekt bude realizován z objektivní ch dů vodů pouze
v č ásteč né mrozsahu dle č l. l. té to smlouvy při zachování ú č elu/ smysludotace
a ve lhŮtě uvedené v č lánku ll. odst. 2 té to smlouvy, proplatí Poskytovatel
Pří jemci pouze poměrnou č ást dotace odpoví dají cí realizované č ásti projektu
a uznatelným nákladů m projektu.

9.

Pří jemce je dále povinen dotaci vrátit, pokud bude zjiš těno, ž e ú daje, na jejichž
základě byla dotace poskytnuta, byly neú plné nebo nepravdivé , a mohly mí t vliv
na poskytnutí dotace. V tomto pří padě ulož í KÚPK Pří jemci odvod ve výš i
neoprávněně pož adovaných a již vyplacených finanč ní ch prostředků , pří padně
je Poskytovatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět a pož adovat navrácení již
vyplacených finanč ní chprostředků v celé jejich rnýš i. Pokud by se jednalo
o nedovolenou veřejnou podporu, je Př'ljemce povinen dotaci v plné výš i vrátit
vč etně ú roku podle zákona č .21512004 Sb., o ú pravě něktených vztahů v oblasti
veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění
pozdějš í ch předpisů . Pří jemce je povinen dotaci vrátit, pokud v souvislosti
s projektem spáchá trestný č in.

10.

V pří padě vzniku dů vodů pro vrácení finanč ní ch prostředků nebo zaplacení
odvodu, poukáž e je Pří jemce bez výzvy neprodleně na ú č etPoskytovatele,
popří padě ve lhů tě urč ené v pí semné vyzvě kú pk nebo platební m výměru.
V roce poskytnutí dotace na č . ú .: 1063003350/ 5500 u peněž ní ho ú stavu
Raifí eisenbank a.s., jinak na č . ú ,: 1063003377l55O0 upeněž ní ho ú stavu
Raifí eisenbank a.s. Variabilní m symbolem bude tČ Oeri;emce. Pří jemce dotace
je povinen souč asně s realizovanou platbou zaslat pí semné aví zo na odbor
ekonomický KÚPK a v kopii na vědomí odboru ž ivotní hoprostředí KÚPK.

11.

Pří jemce je povinen bezzbyteč né hoodkladu, nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy
se dozví o změnách, pí semně oznámit KUPK veš keré změny nebo skuteč nosti,
které by měly vliv na realizaci projektu, vč etně změn ú dajů o Pří jemci (zejmé na
změna lČ O, bankovní ho č í slaú č tu,změna osoby oprávněné jednat' jmé nem
Pří jemce, změna v plátcovství DPH, atd.). 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 bez prodlení Poskytovateli. V pří padě
pozdní ho oznámení změn nebo jejich neoznámení ulož í KÚPK odvod Pří jemci
ve výš i 5 % dotace. Oznámení změn se týká období od podání ž ádosti o dotaci
do doby její ho vyplacení na ú č etPří jemce.

12,

V pří padě vzniku dů vodů pro r4ýzvu k provedení opatření k nápravě nebo výzvy
k vrácení dotace nebo její č ásti podle § 22 odst. 6 zákona o rozpoč tových
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pravidlech, uč iní tuto výzvu jmé nem Poskytovatele KÚPK, V pří padě poruŠ ení
rozpoč tové kázné a zároveň nevrácení poskytnuté dotace Pří jemcem
Poskytovateli, popř. nevyhovění výzvé k provedení opatření k nápravě,
postupuje Kú pK způ sobem uvedeným v § 22 zákonao rozpoč tových pravidlech,
ve spojení se zákonem č , 2BOI 2OO9 Sb., daňový řád, ve znění pozdějš í ch
předpisů , tedy vydání m platební ho výměruza ú č elemulož ení odvodu a penále
do rozpoč tu Poskytovatele.
13,

14,

15.

pří jemce bere na vědomí , ž e Poskytovatel je oprávněn pouŽÍ t pro své potřebY
materiály (např. fotodokumentaci) zí skané v souvislosti s realizací projektu
(zejmé na k propagaci).
poskytovatel dotace je povinen zveřejnit uzavřenou dotač ní smlouvu a její
pří pa-dné dodatky v souladu s ustanovení m § 10d zákona o rozpoč tových
pravidlech a dále v souladu se zákonem č ,34012015 Sb., o zvláŠ tní ch
podmí nkách ú č innostiněktených smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějš í ch předpisŮ (dále jen ,,zákon
o registru smluv"), a v souladu s interní mi předpisy Poskytovatele.
poskytovatel se zavazujezveřejnit tuto smlouvu na své elektronické Úřední desce
nejpozději do 30 dnů od její ho uzavření . Pří jemce dotace výŠ euvedené bere na
vědomí .

16.

17,

1B.

19.

pří jemce se zavazuje zajistit, ž e při pří pravě, realizaci a propagaci projektu
spócifikované ho v č Í ánkul. té to smlouvy nebudou už ity protiprávní jednání
spoč í vají cív nerespektování autorských č i jiných práv třetí ch osob Č i jiné
nevhodné způ soby obtěž ují cífyzické a právnické osoby,
Na poskytnutí dotace není právní nárok, její m poskytnutí m se nezakládá nárok
na poskýtnutí dalš í dotace v pří padě, ž e dotovaný projekt bude pokraČ ovat
v dalš í chletech.
Dotace je ve smyslu zákona č , 32OI 2OO1 Sb., o finanč ní kontrole ve veřejné
správě á o změňě některlých zákonů (zákon o finanč ní kontrole), ve znění
pbzdějš í ch předpisů (dále jen ,,zákon o finanč ní kontrole"), veřejnou finanČ ní
podporou a vztahují se na ní ustanovení tohoto zákona, Poskytovatel je
bprávněn provádět §rostřednictví m KÚPK kontrolu už ití ú č elovéfinanč ní dotace
dle pří sluš ných ustanovení zákona o finanč ní kontrole.
V pří padě, ž e Pří jemcem dotace je obec, Pří jemce prohlaš uje, ž e přijetí dotace
dle té to smlouvy bylo schváleno pří sluš ným orgánem obce.
Vl.

1,

2

správní ho řádu platí , je-li veřejnoprávní smlouva
podepsáná Poskytovatelem a následně zaslána k podpisu Pří jemci, je smlouva
uzavřena dnem doruč ení zpět Poskytovateli. V pří padě, kdy je smlouva
uzaví rána za pří tomnosti Poskytovatele i Pří jemce, nabývá platnosti dnem

Dle ust.

§

164 odst.

podpisu obou smluvní ch stran.

2.
3.

Smlouva nabývá ú č innostinejdří ve dnem uzavření té to smlouvy dle odst.

1

tohoto č lánku.

poskytovatel je oprávněn smlouvu vypovědět z dŮvodŮ stanovených touto
smlouvou a Óate v pří padě, kdy Pří jemce poruš í smluvní povinnost z té to
smlouvy vyplývají cí č i nedodž í podmí nku danou Pravidly. Pří jemce je oPrávněn
Stránka6
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a zároveň povinen smlouvu vypovědět, rozhodne-li se po uzavření té to smlouvy
odstoupit od realizace projektu. Výpověd' musí mí t pí semnou formu a běh
výpovědní lhů ty č iní 15 dnů ode dne doruč ení pí semné výpovědi druhé straně.

l,

4.

Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech. Kaž dá ze smluvní ch stran obdž í
jedno vyhotovení smlouvy.

5,

Zmé ny 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.

6,

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 m, ž e obě smluvní strany souhlasí s celým její m
obsahem.

7,

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 zbýeč ných odkladů
nahrazeno novým platným a vynutitelným ustanovení m, které svým obsahem
a smyslem nejlé pe odpoví dá obsahu a smyslu pů vodní houstanovení .

u&laÉ ..:1 dne / a. ), Qa?-/

v plzni dne

Pří jemce:

Poskytovatel:

pavel Bambásek
starosta obce
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hejtmanky pro oblast
zemědělství ,
evropských zálež itostí
a regionální ho rozvoje
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