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Plzeňský kraj
sí dlo:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
lCO:
DlČ :
bankovní  spojení :
č í slo ú č tu:

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

a

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

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

, hejtman
70890366

Babylon 27,344 01 Domaž lice
pavel Bambásek, starosta
00572551

uzavirají  mezi sebou podle ust. § 10a zák. č .25012000
ú zemní ch rozpoč tů , tuto veřejnoprávní  smlouvu:

Sb., o rozpoč tových pravidlech

sMLoUVA
o poskytnutí  ú č elové  dotace

é .29222022

l.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je poskytnutí  ú č elové  finanč ní  dotace (dále té ž  ,,dotace") urč ené
na osobní  ochranné  prostředky, věcné  prostředky a vybavení  nad rámec
minimální ho vybavení  dle vyhláš ky 24712001 Sb. pro obec Babylon: JSDHO
Babylon, kat. V (dále té ž  ,,akce" nebo ,,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 ě. j . PK-BKŘt3tOtzz, podaná prostřednictví m systé mu
eDotace.

Poskytovatel uvolňuje finanč ní  prostředky v souladu s ustanovení m § 27 odst. 3 pí sm.
b) bod 2 zákonaé , 13311985 Sb., o pož ární ochraně, podle které ho kraj k zabezpeé ení
ploš né ho pokrytí  ú zemí  kraje jednotkami §ož árni ochrany přispí vá obcí m
na financování  potřeb jejich jednotek sborů  dobrovolných hasič ů  obcí .

1.

2.



1,

ll.
Poskytnutí  dotace

poskytovatel se zavazuje poskytnout finanč ní  dotaci ve výš i 24 607 KČ  (slovY: dvacet

č tyřit isí c š est set sedm t oiun č eských) Pří jemcijako ÚČ elovou dotaci Pro ÚČ el uvedený

v č lánku l. té to smlouvy, ato za podmí nek stanovených touto smlouvou a PravidlY

pro ž adatele a pří jemce'dotač ní ho programu ,,Podpora jednotek sborŮ_dobrovolných

i-rasič ů  obcí  plzeňiké ho kraje v roce 2022", schválenými usnesení m RPK Č , 1576122

ze dne 24, ledna 2022, kteiá byla zveřejněna na portálu Plzeňské ho kraje (dále jen

Pravidla programu).

Dotace se poskytuje jako neinvestiění .

Akce musí  být uskuteč něna v souladu se specifikací  uvedenou v Žádosti o dotaci,

odchýlit se lz-e v odů vodněných pří padech (odů vodnění  se uvede ve vyPořádání

dotaóe) a pouze za podmí nky, ž e bude zachován ú č el dotace dle č l. l. té to smlouvY.

Dotace se poskytuje do výš e 50 %  nákladů  akce. Pokud tento procentní  poměr výŠ e

dotace nebude uú ei sxuieěně vynalož eným nákladů m akce dodrŽen, je Pří jemce

| ovinen pří sluš nou č ást dotace, převyš ují cí  č ástku odpoví dají cí  50 o/o skuteČ ně

vynalož ených nákladů , vrátit ve lhů tě pro vypořádání .

pří jemce se zavazule tuto finanč ní  dotaci př'rjmout, využ í t j i k výš e uvedené mu ÚČ elu

a splnit podmí nky stanovené  touto smlouvou a Pravidly programu.

pří jemce je oprávněn a souč asně povinen č erpat poskytnutou finanČ ní  dotaci

do 31 .12.'2022, Dotace mů ž e být použ ita ke krytí  nákladŮ předfinancovaných
pří jemcem v období  od 1. 1. 2022, Stanovené ho ú č elu dotace musí  být dosaŽeno

do 31 .12.2022.

2.

3.

4.

5,

6.

7, př,rjemce je povinen informovat Poskytovatele, ž e obdrž el dotaci na shodný ÚČ el

uvé aeny v eÍ . l. té to smlouvy od j iné ho subjektu, a to nejpozději při finanČ ní m

vypořádání  dotace. pří jemce jb povinen zajistit, aby celková č ástka dotací  na Projekt

od poskytovatele a j iných subjektů  nepřekroč ila 100 %  celkových nákladŮ na Projekt.

V pří pad-ě poruš ení  povinnosti-dle větý prvé  tohoto odstavce je Př'rjemce Povinen vrátit

dotaci v celé  výš i, v pří padě poruš ení  povinnosti dle věty druhé  tohoto odstavce je

povinen vrátit č ást doiace Poskytovateli, která přesahuje 100 o/o nákladŮ na Projekt.

8. Finanč ní  prostředky budou jednorázově poukázány na ú č et Pří jemce Ve lhŮtě 30 dní

od ú č innosti té to smlouvy.

lll.
publicita dotace

1. pří jemce se zavazule při jaké koli formě publicity projektu uvádět, Že bYl uskuteČ něn

za finanč ní  podpory Plzeňské ho kraje.

pří jemce se zavazuje s ohledem na charakter realizace dotované  akce dle PokYnŮ

Rosxytovatele viditeí ně umí stit logo Plzeňské ho kraje na veŠ keré  proPagaČ ní  materiálY

souvÉ ejí cí  s projektem a té ž  nařěci poří zené  č i opravené  z prostředkŮ dotace. Pokud

logo umí stit 'neí ze, nebo je to nevhodné , uvede pří jemce tuto skuteČ nost vČ etně

odů vod ně ní  v závé reč né  zprávé ,

Pří jemce se zavazuje, ž e

2.

3,
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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 ŽeuŽití 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 . 3588/11 ze dne 21, 4,2011,
zveřejněná na poňálu 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 xrajŠ ký ú řad plzeRŠ reno kraje (dále jen ,,KÚPK"). Pří jemce je povinen

umož nit kontrolu už í vání  loga.

V pří padě poruš ení  ustanovení  odst. 1 - 4 tohoto č lánku se ulož í  odvod ve výš i 5 - 10 %

z poskytnutých prostředků ,.v souvislosti s jejichž  použ ití m doš lo k poruš ení  rozpoČ tové

kázné ,

lV.
Dolož ka platnosti právní ho jednání

poskytnutí  ú č elové  finanč ní  dotace a uzavření  té to veřejnoprávní  smlouvy bylo

schváleno usnesení m Zastupitelstva Plzeňské ho kraje č . 743l22ze dne 13.6. 2022dle
ust. § 36 odst. 1 pí sm. d) zák, ó. 12912000 Sb,, o krají ch (krajské  zlí zeni), ve znění
pozdějš í ch předpisů .

pří jemce prohlaš uje, ž e přijetí  dotace podle té to smlouvy bylo schváleno pří sluŠ ným

orgánem obce.

V.
Povinnosti Pří jemce

pří jemce se zavazu je, ž e prostředky dotace budou využ ity výhradně k financování

ú č elu uvedené ho v č lánku l. té to smlouvy. V pří padě poruš ení  ú č elovosti pouŽití

prostředků  dotace je Pří jemce povinen vrátit dotaci ve výš i neoprávněně použ ité  Č ástky

zpět Poskytovateli. Pří jemce je povinen dotaci využ í t hospodárně, efektivně a ÚČ elně.

V pří padě poruš ení  povinnosti hospodárné ho, efektivní ho a ú č elné ho pouŽití

prosiředků  Kú pK ulož í  odvod Pří jemci ve výš i 30 - 60 %  z poskytnutých prostředkŮ,

v souvislosti s jejichž  použ ití m doš lo k poruš ení  rozpoč tové  kázně.

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

ve zněňí  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 daní ch z pří jmŮ, ve znění
pozdějš í ch předpisů , je povinen j i vé st řádně. Př'ljemce se zavazuje vé st evidenci

č erpání  poskytnuté  dotace odděleně od ostatní ho ú č etnictví , popř. daňové  evidence,

Dotace bude v ú č etnictví  analyticky, popří padě jiným zpŮsobem, odliš ena, V pří padě

poruš ení  ustanovení  tohoto odstavce KUPK ulož í  Pří jemci odvod ve výš i 5 - 10 %

z poskytnutých prostředků , v souvislosti s jejichž  použ ití m doš lo k poruš ení  rozpoČ tové

kázně.

(
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1,

2.

1.

2.
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3. pří jemce je povinen předlož it Poskytovateli závěreč nou zprávu a finanč ní  vypořádání

doiace ve lhů tě do 30. 1.2023 v elektronické  formě prostřednictví m systé mu eDotace,

a to vč etně vš ech pož adovaných pří loh (formulář ,,Závěreé ná zpráva..." vyplněný

a dolož ený dle pokynů  Poskytovatele). Formulář dokumentu ,,Závěreóná zpráva,,,"

s pokyny bude Poskytovatelem dotace ulož en do systé mu eDotace k využ ití  pří jemcem

dotacé . Souč ástí  vypořádání  budou kopie ú č etní ch (daňových) dokladŮ (faktury

a ú č tenky) i doklady o provedených ú hradách (vč etně zaú ětování ) a fotodokumentace
poří zených č iopravených věcí  (před opravou 9 oo ní ). V pří padě, ž e vypořádání  dotace

nebude ani v dodateč né  lhů tě stanovené  KUPK poskytnuto Poskytovateli řádně, je
pří jemce povinen dotaci v plné  výš i, popří padě v č ásti nedolož ené  vypořádání m, vrátit

ve lhů tě urč ené  v pí semné  výzvě KUPK.

4. prostředky dotace nebudou Pří jemcem poskytnuty j iným fyzickým nebo právnickým

osobám, pokud nepů jde o ú hradu bezprostředně spojenou s realizací  ú č elu dotace.
pokud by byly 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.

5. Majetek poří zený č i opravený z prostředků  dotace nesmí  být bez pí semné ho souhlasu
poskytovatele po dobu 3 let od poskytnutí  dotace převeden na třetí osobu, pronajat, ani
j inak dán k dispozici j iné  JSDHO ěi třetí  osobě. V pří padě poruš ení  té to povinnosti

KUPK ulož í  Pří jemci odvod ve výš i 30 - 50 %  dotace.

6, Z prostředků  dotace nelze hradit:

a) náklady investič ní ho charakteru,

b) zálohy, 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.

7. pokud je pří jemce vesmyslu zákona č ,23512004 Sb., odani zpřidané  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.

8. pokud je náklad na projekt financován i z j iné  dotace, lze jej uplatnit pouze v č ásti,

ve které  není  uplatňován v rámci té to j iné  dotace.

9. V pří padě pochybnosti, zda lze náklad z prostředků  dotace hradit č i nikoliv, rozhoduje

o uznatelnosti nákladu výhradně KI ]PK.

10.V pří padé , ž e nedojde ani č ásteč ně k uskuteč nění  projektu, na ktený byla poskytnuta

dotace, ve lhů tě pro dosaž ení  ú č elu dle č l. ll. odst. 6 té to smlouvy, je Pří jemce povinen

vrátit dotaci v plné  výš i Poskytovateli, V pří padě, ž e finanění  prostředky nebudou

do té to doby vyč erpány v plné  výš i, je Pří jemce povinen vrátit Poskytovateli
nevyč erpaný zů statek dotace ve lhů tě pro finanč ní  vypořádání  dotace. Dokladem

o uskuteč nění  projektu je předávací  protokol, dodací  list č i obdobný doklad.

1 1 . 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 věetně

ú roku podle pravidel o veřejné  podpoře. Př'ljemce je povinen dotaci vrátit, pokud

v souvislosti s projektem spáchá trestný č in, přestupek nebo správní  delikt, nebo jeho

jednání  odporuje veřejné mu pořádku.

12,y připadě vzniku dů vodů  pro vrácení  finanění ch prostředkŮ nebo zaplacení  odvodu
pří jemce poukáž e finanč ní  prostředky bezvýzvy neprodleně na ú č et Poskytovatele,
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popří padě ve lhŮtě urč ené  ve výzvě KÚPK nebo platební m qýměru. V roce poskytnutí
dotace na č . ú .:  1063003350/5500 u peněž ní ho ú stavu Raiffeisenbank, a. s,, poboěka
Plzeň, j inak na č . ú .:  106300337715500 u peněž ní ho ú stavu Raiffeisenbank, a. s.,
poboč ka Plzeň. Variabilní m symbolem bude tČ O erilemce. Pří jemce dotace je povinen
souČ asně s realizovanou platbou zaslat pí semné  aví zo na Odbor ekonomický KÚPK.

13,Pří jemce je povinen bezzbyteé né ho odkladu, nejpozději do 10 dnů  ode dne, kdy
se dozví  o změnách, pí semně oznámit XÚPr veš ké ré  změny nebo 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 ěí sla ú č tu, změna osoby oprávněné  jednat jmé nem-Pří jemce, slouč eni
s j inou obcí  č i připojení  k j iné  obci atd.). V pří padě pozdní ho oznámení  změn nebo
jejich neoznámení  ulož í  KÚPK Pří jemci odvod vevýš i 5- 10 %  zposkytnutých
prostředkŮ, v souvislosti s jejichž  použ ití m doš lo k poruš ení  rozpoč tové  kázně,

14.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, ě.25012000 Sb., o rozpoč tových
pravidlech ú zemní ch rozpqč tů , ve znění  pozdějš í ch předpisů , uč iní  tuto výzvujmé nem
Poskytovatele KÚPK. V pří padě poruš ení  rózpoč tové ' kázně a zároveň né vrácení
poskytnuté  dotace Pří jemcem Poskytovateli, popř. nevyhovění  výzvě k provedení
opatření  k nápravě, postupuje KÚPK způ sobem uvedeným v § 22 zák, é ,25oi2ooo sb.,
o rozpoČ tových pravidlech ú zemní ch rozpoč tů , ve znění  pozdějš í ch předpisů ,
vespojení  sezák. č ,28012009 Sb., daňový řád, veznění  pozdějš í ch předpisů , tedy
vydání m platební ho výměru za ú č elem ulož ení  odvodu a penále do rozpoč tu
Poskytovatele.

15. Pří jemce souhlasí  se zveřejnění m té to smlouvy podle § 10d zákona é . 25012000 sb.,
o rozpoČ tových pravidlech ú zemní ch rozpoč tů , ve znění  pozdějš í ch předpisů , a podle
zákona č . 34012015 Sb., o zvláš tní ch podmí nkách ú č innosti něktených smluv,
uveřejňování  těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), popří padě
obdobně podle pří sluš ných ustanovení  uvedených zákonů  itam, kde zákon povinnost
zveřejnit smlouvu neukládá. 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).

16. 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 ita protiprávní  jednání  spoč í vají cí
v nerespektování  autorských č i j iných práv třetí ch osob č i j iné  nevhodné  způ soby
obtěž ují cí  fyzické  a právhické  osoby.

17.Poskytnutí m dotace senezakládá nárok naposkytnutí  dalš í  dotace vpří padě, ž e
dotovaná akce bude pokrač ovat v dalš í ch letech.

18. Poskytovatelje oprávněn provádět prostřednictví m rUPX kontrolu už ití  ú č elové  dotace
dle pří sluš ných ustanovení  zák. é .32012001 Sb., o Ť inanč ní  kontrole, ve znění
pozdějš í ch předpisů .

VI .
závěreč ná ustanovení

1, Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvní ch stran.

2. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž  Pří jemce dotace obdrž í  jedno
a Poskytovatel druhé  vyhotovení .
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Změny a doplňky k té to smlouvě lze prové st pouze po vzájemné m odsouhlasení  
-ci 

O
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  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 ho ustanovení .

Babylon dne ? 3 . 8. '? ct'? ? plzeň dne ?1

Poskytovatel:Pří jemce:

Spis. zn.: zNtŤ BxŘtzz

Poč et výtisků :

Č í slo výtisku:

poč et listů :

Za správnost:

vé óóuólódbóiu

Kompetence na
základě:

Usnesení  Zastupitelstva Plzeňské ho kraje č , 743122 ze dne 13.6.2022

6

vel Bambásek

č . j ,, px-axŘtslotzz

2

1

3
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