
vkrai

Smlouva
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje

číslo: Dl 17 39l2015/DoP

(uzavřená d|e $159 a nás|. zákona Č 500|2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějŠích předpisu)

Poskvtovatelem dotace

mezi:

Zlínský kraj
se  síd|em ve Z|íně ,  t ř .  T .  Bat i21 .  PSc  761 90
zastoupený MVDr. Stanis|avem Mišákem, hejtmanem
|Č. 70891320
bankovní spojení: Česká spoř i te|na a.s.,  Č'ú. 278618210800
(dá|e jen,,poskytovate|..)

Město KroměříŽ
Síd|o  :  Ve|ké náměstÍ 115/1  '  767 01 KroměřÍŽ
rc  ,  0028735 '1
typ přÍ1emce . právntcká osoba. obec
zastoupená Mgr. Jaros|avem Němcem. starostou města

bankovní spo1enÍ Českos|ovenská  obchodní banka.  a .s '
čís|o účtu : 104002553/0300
(dá|e  jen , ,p ří jemce. . )

Pří iemcem dotace

L

Předmět smIouvy

1.1 PoskytovateI poskytne příjemci na níŽe uvedený úČeI za podmínek uvedených v Č|áncích ||. aŽ |V.
ÚČelovou neinvest ičnÍdotaciz rozpočtu Zlínskeho kraje ve výŠi 140 000 '- Kč s|ovy Stočtyř icett isíc
korun českých' současně však maximá|ně 50 % celkových zpusobi lých výdaju na podporovaný ÚČe|
(dá|e jen ,,dotace..).

a správy dětského dopravního hřiště v KroměřÍŽi V roce
údrŽba, pronájem, svoz TKo, opravy, revize, te|efonní

odpo|edního provozu pro veřejnost a ob|astního ko|a

il.

Splatnost peněŽních prostředků

2.1 Poskytovate| se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za úče|em uvedeným v článku |. na účet
příjemce uvedený v záh|aví této sm|ouvy takto :

Sp|átka - ve výŠi 50 000'- KČ do 30 dnů od nabytí úČinnost i  této sm|ouvy
Sp|átka - ve výŠi 40 000,- Kč do 30.9.20'15
Sp|átka _ ve výŠi 50 000'- Kč do 30 dnú po schvá|ení vyÚčtování před|oŽeného příjemcem, d|e
článku ||| odst. 3.2 této sm|ouvv.

2.2 Finanční prostředky |ze pouŽít na Úhradu nák|adů vznik|ých v období od 1.1.2015 do 31.12.2015
vztahujících se ke stanovenému Účelu poskytnutí, které budou uhrazeny nejpozděj ido 31'1.2016.

Dotace je poskytována na zajiŠtění provozu
2015 na nák|ady na energie, vodné+stoČné
I inku,  odpo|ední dopravní  výuku,  za j iŠtění
dopravní soutěŽe m|adých cykIistu.
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V termínu pro před|oŽení vyÚčtovánÍ d|e Č|ánku |||. odstavec 3 2 vrátí příjemce nevyčerpané f inanční

prostředky na úČet Z|inskáho kraje'  Neučiní-| i  tak, jedná se o poruŠení rozpoČtové kázně dIe S 22

zákona č. 251t2ooo Sb., o rozpoČtových pravidÍech územních rozpočtÚ, ve znění pozdějších

předpisú.

V případě, Že poskytovate| nesh|edá v před|oŽeném vyÚČtování nedostatky Či nesrovnalost i '

vyÚčiovánÍ schvá|í oó go onÚ ode dne jeho před|oŽenÍ. Budol-| i  v předloŽenem vyÚČtování sh|edány

nedostatky či nesrovna|ost i  bude příjómce' ve |hÚtě 30 dnú ode dne doruČení vyÚčtování, vyzván

k jej ich odstranění do 20 dnu ode dne doručení výzvy.

l l l .

Podmínky udělení peněŽních prostředků

3.1. Příjemce je oprávněn pouŽítdotaci pouze k úČe|u uvedenému v článku |. této sm|ouvy

3.2 VyúČtování dotace před|oŽí příjemce odboru dopravy a s i|ničnÍho hospodářství Kra1ského Úřadu

Z|ínského kraje do 28.2'2016.

VyÚčtovánÍm dotace se rozumí předloŽení vypIněné tabulky, která tvořÍ pří|ohu Č. 1 této sm|ouvy a

1ď t oispozici na internetových stránkách poskytovateIe www.kr-zIinsky.cz v sekci Doprava a

bředIoŽení dok|adú prokazujícÍch uhrazení nák|adů na akci uvedenou v č|. I této smlouvy ve vÝŠi

poskvt,-,té dďace (kopie faŘtur (čijiných daňových dok|adů) a dok|adŮ o jejich zap|acení, přičemi

za zÚčtovaci oo1táoy se nepováŽuii tzv. zá|ohové faktury) a před|oŽení přeh|edu dokladÚ

prokazujících vznik ceIkových nák|adů akce.

Je|ikoŽ Rada města KroměříŽ u|oŽi|a usnesením č. 1525-09, ze dne 21' 02' 2013. ředite| i

KroměříŽských technických s|uŽeb, s.r.o., |Č 26276 437, převzítsprávu Dětskeho dopravního hřiŠtě

umístěného v  KroměříŽína Koperníkově u| i c i '  v  p|ném rozsahu ode dne 22.02 2013,  mohou být

dok|ady proKazující uhrazenÍ nák|adŮ vystaveny'na KroměříŽské technické s|uŽby s ro IC 262

76 437.

PřÍ1emce 1e povinen do|oŽit dok|ady o provedení prezentace poskytovate|e při reaIizaci akce

v sou|adu s článkem lV' této sm|ouvy.

PřÍjemce je povinen do 1001 '2016, sdě|it  poskytovateIi  písemně (postaČí v elektronické podobě)

svůi 1vatiiit<ovaný odhad dosud (k datu 31.12.) pouŽitých finanČnÍch prostředků dotace (vznik|é

nartaoy;. Pokud pri .;"."" předloŽí konečné vyÚčtování dotace do 10.01 '  2016, není povinen za daný

rok předkládat kvaIifikovaný odhad d|e tohoto odstavce.

3 3. Příjemce musí zaj ist i t  ve svém úČetnictví vedenÍ ana|yt ické účetní evidence souvrsející s real izacÍ

akóe, tzn. účtovát na zv|áŠtní ana|ytické úČty, na samostatné hospodářské středisko nebo na

samostatno u zakázku. Musí být.1ednoznaČně piokazateIné, zda konkrétní výdaj nebo příjem je (nebo

není) vykazován na podporovaňý akci a skuteČně odpovídá charakteru akce. Subjekty, kterévedoy

daňovou evidenci v souiadu se zákonem č. 586/,1992 Sb. '  o daních z příjmů, ve znění pozdějŠích

předpisu, jsou povinny pouŽít j iný prokazate|ný způsob vedenÍ evidence o f inančních tocích akce'

Dok|ady prokazujícívýuŽití doiace musí býtviditetně označeny 'Dotace ZK*(ozn-ačeny musí být j iŽ

or igináý dok|adůj. Příjemce 1e povinen umoŽnit poskytovate|i  na základě jeho poŽadavku provedeni

koňtro|y vŠech prvotnÍcn ueótnich dok|adú za Úče|em prověřenÍ před|oŽeného vyúČtování projektu.

Z|ínský kraj bude vykonávat u přÍjemce kontro|u, vyp|ývající ze zákona č 32012001 Sb., o finanční

kontro|e ve veřejné správě, ve znění pozdějŠích předpisŮ.

3.4'  Příjemce je povinen do 15 dnů oznámit poskytovatel i  zahájení insolvencního řízení, vstup

právnické osoby do l ikvidace, změnu statutárního orgánu nebo jeho Č|ena, změnu názvu,

bankovního spojení, síd|a či adresy.

Příjemce, který je obchodní korporací d|e zákona č.9ol2o12 Sb., je povinen zas|at poskytovatel i

infórmaci o pr-emerro sporeenosti, reÍŽ součástí je projekt přeměny, a to aIespoň 1 měsÍc přede

dnem, kdy má být přeměna schvá|eňa způsobem stanoveným zákonem. U os-tatních právnickÝch

osob je př i .1emce-povinen oznámit poskytovate|i  přeměnu právnické osoby do 15 dnů od rozhodnutí

příslušného orgánu.

3.5. DPH je pro příjemce zpŮsobi|ým výdajem za podmínky, Že příjemce není p|átcem DPH.



Pro příjemce. xterý ie p|átcem DPH, je DPH u př i jatých p-|nění. která 1sou souČasně zpusobi|ýmt

výdaj i  akce, takteŽ zpÚsobi|ým výda1em v případe.ň Řoy příjemce nemá nárok na odpoČet DPH na

vstupu ve smyslu z_akónaČ),,n5í2oó4Sb', o 'daniz př idáné.hodnoty ve zněnÍ pozdějŠích předptsu.

V případě' Že je př i jaté p|nění zpúsobi|ým výdajem p.oy,", ' , ,  a l ikvotnÍ Část i  pak je daň z př idané

hodnoty vztarru,icisá k tomuto p|nění zpísooíta le stejné a|ikvotní Části Pokud má příjemce dotace

u př i jatého p|něni nárok na odpočet u poňě1.n" Část i  ňebo ve výši d|e ko^efic ientu, bude způsobi lým

výdajem east oprJvněně neuptatněné DPH d|e zákona Ó '  2á5l2oo4 Sb. V případě, Že v rámci

vypořádání oprr řár.rz. dojde ke změně nároku na odpoČet DPH, bude tato změna promÍtnuta t

do vyúČtování dotace tak, aby pouze óřa ' .ó.e neup|atněná DPH na vstupu by|a způsobi|ým

výda.1em.

V případě, Že př i1emce není plátcem DPH a f inanČní částky o<Jpovídající DPH.jsou posuzovány jako

způsobi|é výda1e a nasteone se stane ptJtJem ĎĚú a má nárok na odpoČet daně př i  změně reŽimu

na Částky dřive posouzené jako způSobi|é1íd-a,eJe povtnností příjemce vrátit na Účet poskytovate|e

f inanční prostředky v aIrkvotní výsi negist, .ó i  x 9P-H l" pr i jeňce povinen.neprodIeně oznámit

poskytovatetl a oo á0 dnu ode one.pooani"p řiznání k DPH v neňz si nárokuje výŠe zmíněný odpočet'

částku vyčís|it ,  doloŽit a uhradit.
Příjemce Je pov|nen na Žádost poskytovate|i sdělit zda )e plátcem DPH a zda má nárok na odpoČet

DPHnaVs t upuve smys | u z á kona Ó , 2 35 l 2 oo4Sbodan i z p ř i d anéhodno t y , v e zn ěn ípo zdě jŠích

. . v"'liJ::ech, kdy příjemce je p|átcem DPH a dotace bude pouŽrta v rámci ekonomické cinnosti pro

p|nění, které spad'á bo rezimu přenesení daňové povinnost i  dle $ 92a zákona Ó. 23512004 Sb' '  o

dani z př idané hodnoty. ve znění pozdě1ších předpisu a oopovioa číse|ném.u kódu k|asif ikace

produkce CZ-CP^41 áŽ 8- poskytnutí stavebnÍch nebo montáŽnÍch prací d|e $ 92e zákona Č

235l2xo4 Sb., o dani z př idané hodnoty ve znění pozdě1ŠÍch předprsu a daň z př idané hodnoty 1e

uznate|ným výdajem bude výše DPH obtozena pří.1emcem poskytovatelr podpory těmito dok|ady'

- vnit řnim účetnÍm do.ktadem s vyČís|ením Částky DPri
-  daňovým p ř i znáním k  DPH'
- výpisem z evidence pro účely daně z př idané hodnoty
- bankovním výpisem'

37 Vrácení prostředků pod|e odstavce 2.3 této sm|ouvy nezak|ádá právo pří1emce na dočerpáni

f inanČních prostředku v následujícím roce'

3 8Způsob i l ým i v ýda j i ( t j . p r op | a c enénák l a d y . j e Žmohou^bý t h r a z eny zdo t a c ea v yhovu j í z á s ad ám
úČe|nosti. efekttvnosti a hospodárn".t' J"Ji" 

,iiuon^ 
č 32'ol2o)1 Sb o finanční kontro|e' ve znění

pozdějŠích předpisů) nejsou:
- v čase a misio neobvyk|é mzdové či p|atove náklady
- výda1e na zaměstnance, ke kterým nejsou- zaměstnavatelé povinni dIe .zv|áŠtních 

právních

předpisu tp' i .óo"r.v. ap,enz|lnílŽirJotni pó] istení' dary k Životním jubi|eím. příspěvky na reKreac|

apoo )
. v ýda1enapo ř ád áníwo r k shopú, t eambu i | d i ngu , vý1e zdní ch za sedáníapod .
- výdaje na sxo|ení a kurzy, které nesouvisí s úČelem, na který je dotace poskytována

- odměnv Č|enů statutárních ei tontiotnich orgánů u příjemce, který je právnickou osobou

odstupné, ve smyslu zákoníku práce
pořízenÍ nebo tecnnické zhodnocení d|ouhodobého hmotného a nehmotného majetku

(dIouhodobým hmotným majetkem =" r.o,-u'i."iát"x jehoŽ doba pouŽite|nosti je delŠí 
TŤ]::T

rok a vstupni cena uvtsi .i"z 40 trs. Kč/kus, d|ouhodobým nehmotným majetkem se rozumI

majetek, jehoŽ doba ďouzitetnost i je de|Ší n"i i"o"n rok a vstupní cena vyŠší neŽ 60 t is Kč/kus)

výdaje na propagaci a marketing pří1emce

úČetně nedo|oŽitelné výdaje
daň si|niČní ' dařt z nómóvitosti, daň darovací, dědická, z převodu nemovitosti, pop|atek za

žÁečiŠtěni ovzduší, te|eviznÍ a rozhIasový pop|atek atp.

výdaje na pohoŠtěni nad rámec pitného 1."áňu a siravovánÍ účastnÍků akce konané v přímé

sóuvjs|osti s úČe|em, na který je dotace poskytována

oeněŽité a věcné o"1.1, tto-ňJp]atí, pokud jdá o odmeny (např. medai|e, trofeje) v soutěŽi konané

v rámci podporované akce)
úhrada cestovnich náhrad nad rámec vymezený zákonem č' 262t2o06 Sb., zákoník práce, ve

znění pozdějších předpisů
dotace jiným fyzickým a právnickým osobám

ooskvtování úvěru či pujČek
[ňiáá" ."nkcí, úroků z prod|ení, mank a náhrad škod



- nákup a|koho|ických nápo1u
- splátky úvěrů, půjček Či |easingu (včetně ÚrokÚ)
- úhrada soudních pop|atkú

3.9 Příjemce je povinen nezcizit majetek pořÍzený/opravený na zák|adě této dotace (movité inemovité
věci) nejméně po dobu tří |et ode dne jeho nákupu Po tuto dobu smí převést v|astnické právo
k danému majetku na třetí osobu pouze s předchozím písemným souh|asem poskytovate|e. Pokud
je Životnost Či pouŽite|nost pořízené věci kratŠí neŽ tř i  roky' je příjemce povinen v|astnit j i  po dobu
je1í Životnost i  či pouŽite|nost i ,  př ičemŽ pravid|o d|e předchozí věty p|atí po dobu Životnost i  či
pouŽite|nosti. Po uvedenou dobu je příjemce povinen zacházet s majetkem s péčí řádného
hospodáře' zejména jej zabezpečit proti poŠkození, ztrátě nebo odcizení a nezatěŽovat takový
majetek, Žádnými věcnými právy třetích osob, vČetně zástavnÍho práva'

lv.
Povi n nosti příjemce při zaj išt'ová n í pu blicity poskytovate!e

4'1 Pří1emce se zavazu;e v souvis|osti s rea|izací akce prezentovat Z|ínský kraj (niko|iv Krajský Úřad
Z|ínského kraje) jako poskytovate|e (uvede, Že akce je spoluf inancován/a z prostředkŮ Z|ínského
kraje) zpusobem uvedeným v odst. 4.2. tohoto č|ánku.

4'2 Povinnost příjemce př i  zaj iŠt'ování pubIic i tv poskytovate|e je povaŽována za spIněnou. pokud příjemce
uskuteČnÍ prezentaci poskytovate|e d|e odst. 4.4. a 4.5. tohoto č|ánku a současně a|espoň iedním
da|Ším zpusobem pod|e vÝčtu v odstavci 4 3 tohoto č|ánku.

Ne|ze-|i poskytovate|e vzh|edem k povaze akce prezentovat pod|e odstavce 4.4. tohoto č|ánku, je
povinnost příjemce př i  zaj iŠt'ování pub|ic i ty poskytovate|e povaŽována za sp|něnou, pokud příjemce
uskuteční prezentaci poskytovate|e pod|e odstavce 4.5. tohoto č|ánku a současně a|espoň dvěma
da|Šími zpŮsobv z vÝčtu uvedeného v odstavci 4 2 tohoto Č|ánku.

Ne|ze-| i  poskytovate|e vzh|edem k povaze akce prezentovat pod|e odstavce 4'5'  tohoto Članku 1epovinnost příjemce při zajišt'o.lánÍ pubIicity poskytovatele povaŽována za sp|něnou, pokud pří1emce
uskuteční prezentaci poskytovate|e podle odstavce 4.4 tohoto č|ánku a současně a|espoň dvěma
da|Šími způsobv z výčtu uvedeného v odstavci 4 '3. tohoto Č|ánku.

Nelze-li poskytovatele vzhledem k povaze akce prezentovat podle odstavce 4.4. ani 4.5. tohoto
Č|ánku, je povinnost příjemce př i  zaj išt 'ovánÍ pubIic i ty poskytovateIe povaŽována za spIněnou, pokud
příjemce uskuteční prezentaci poskytovate|e a|espoň třemi způsobv z výčtu uvedeného v odstavci
4.3. tohoto č|ánku.

4'3 Za podmínek uvedených v odst '  4 2. tohoto č|ánku provede příjemce prezentaci poskytovate|e
některými prostředky z tohoto výČtu.

a) obecnÍ zpravodaj (do|oŽí se or iginá|em nebo kopií přísIuŠneho č|ánku a informací, kdy by|
pubI ikován)

b) Úřední deska (do|oŽí se kopií informace' která by|a uveře.1něna s uvedením doby uveřejnění)
c) te|eviznÍ informační kaná| (do|oŽÍ se písemnou informací o datu a čase, kdy byla informace v

médiu uvedena a text této informace)
d) internetové stránky (do|oŽí se odkazem na přís|uŠné stránky s uvedenÍm, kdy byla informace

uveřejněna)
e)
f)

s)

regioná|ní tisk (do|oŽí se originá|em Či kopií přís|ušného č|ánku a informacÍ,
bi l|board (do|oŽí se fotografiÍ a informací o období vyvěŠení)
obecní rozh|as (doIoŽí se přepisem h|áŠeného textu a informací o datu,

kdy byI pubIikován)

kdy byla informace
h|ášena)

h) výroČní zpráva (doloŽí se or iginá|em nebo kopiítéto zprávy čijejí část i  obsahující prezentaci
poskytovatele)

i) pamětní deska (do|oŽí se fotograf ií a informacÍ o datu umístěnítéto desky)
j) propagaČní předměty (do|oŽí se před|oŽením propagaČnÍho předmětu)
k) periodikum vydávané příjemcem ve smys|u zákona č' 4612000 Sb., tiskový zákon, ve zněnÍ

pozdějŠích předpisů (do|oŽí se or iginá|em nebo kopií přís|uŠného článku a informací, kdy by|
pubIikován)



r
|) informaČní tabu|e příjemce (např. nástěnka), (do|oŽí se kopiÍ informace, která by|a uveřeiněna

s uvedením doby uveřejnění)

Dok|ady o prezentaci poskytovate|e předkládá příjemce spo|ečně s vyúčtováním d|e Č|ánku |||.
odst. 3.2 této sm|ouvy.

4'4 PřÍjemce Se zavazuje předem písemně informovat poskytovate|e o konání vŠech akcí pořádaných v
souvislosti s reaIizací akce (tisková konference, seminář, s|avnostní zahá1ení provozu, odl"ra|enÍ
stavby apod.) a umoŽnit Účast na těchto akcích č|enům Zastupite|stva Z|íňského kraje, případně
urČeným zaměstnancům Z|ínského kraje zařazeným do Krajského Úradu a poskytnoui jim prostor
pro prezentaci Z|Ínského kraje zejména v m|uvených vstupech apod. Poskytovate| bude o konání
uvedených akcí informován zas|ánÍm pozvánky Či přeh|edu vŠech akcí konaných v souvis|ost i  s
rea|izací akce (postačí eIektronickou formou). (Tento typ pubIic i ty se povaŽuje za spIněný, pokud
bude poskytovate| o konání akce s moŽností zástupce poskytovatete ná teto akci úystoupit
informován, i  pokud tato moŽnost ze strany poskytovate|e vyuŽita nebude).

4.5 Příjemce se zavazuje na všech t iskovinách' eIektronických nebo j iných médiích (CD, DVD apod.)
zhotovených po uzavřenítéto sm|ouvy v rámci rea|izace akce' a na úiditelnych místech při reaIizaci
akce uvádět značku Z|ínského kraje v předepsaném formátu' Příjemce je povinen poskytnout
poskytovate|i  př iměřený prostor pro prezentaci Z|ínskeho kra.1e v t iskovinách a e|ektronických či
j iných médiích d|e  p ředchozívěty  (úvodníči  závěrečné s|ovo apod ) (Do|oŽíse  or ig iná|em t i sŘov iny
a fotografií značky umístěné na viditeIném místě při rea|izact akce Tento typ pubňcity se povaŽujá
za sp|něný i  tehdy' pokud s oh|edem na charakter akce je moŽná prezentace jen 1edníň z uvedenýóh
zpusobu. tedy bud byIa- lr značka umístěna na některém z výŠe uvedenýcň méoii  ei  na viditeIném
mÍstě při rea|izaci akce)

4'6 Příjemce je povinen v dostateČném předst ihu před|oŽit odboru Kance|ář hejtmana. oddě|ení t iskové
Kralského úřadu Z|Ínského kra.1e e|ektronickou formou (na adresu propagaóe@kr-z| insky cz)Žádost
o  udě|enÍ souh|asu pro  uŽ i tí  značky Z|ínskeho kra1e a  nás|edně p řed loŽr t  e|eŘt ron ickou. formou (na
adresu propagace@kr-z| insky cz) náh|edy koneČné verze trŠtěných matertá|u a j iných propagačnich
předmětu k odsouh|asen í.

V.

Sankce

5.1 V případě poruŠení rozpoČtové kázně ze strany příjemce bude poskytovatel postupovat v sou|adu s

;::il:š:"?.'T,:í1í:T:íg"íil'j'::ffi ':"::á9i.J:ilT.i:.;]:i"-.j il'"Jii.ii"'f"","l:'J:#:il
rozpoČtové kázně d|e zákona Č 250/2non sh ^ r^7n^ňi^\/ých pravid|ech územnÍch rozpočtu, ve
znění pozdějších předpisů.

5'2 PoruŠení povinností uvedených v č|ánku |V .1e povaŽováno za méně závaŽné poruŠení rozpočtové
kázně ve smys|u $ 10a odst. 6 zákona č. 25ol2ooo Sb.' o rozpočtových pravid|ech Územních
rozpočtu, ve znění pozdějších předpisu' V případě poruŠení těchto povinností se u|oŽí příjemci
odvod za porušení rozpočtové kázně ve výŠi 5% z hodnoty dotace.

vt.
Ukončení smIouvy

Sm|ouvu |ze ukončit na zák|adě písemné dohody obou sm|uvních stran nebo písemnou výpovědí
Sm|ouvy, a to za podmínek dá|e stanovených.

Poskytovate| můŽe Sm|ouvu vypovědět jak před prop|acenÍm, tak i  po prop|acení dotace'
Výpovědním důvodem je poruŠení povinností příjemcem dotace stanovených touto Sm|ouvou nebo
obecně závaznými právními předpisy, kterého se přÍjemce dopustízejméňa pokud:

o .  l

o . z

o . J

a )

b)

svým jednáním poruŠÍ rozpočtovou kázeň d|e zákona č' 25ol2ooo Sb.' o rozoočtovÝch
pravid|ech územních rozpočtů, ve znění pozdějŠÍch předpisů,
poruŠí pravidIa veřejné podpory.
1e on sám, přÍpadně jako právnická osoba či některá osoba tvořÍcí statutární orgán příjemce
odsouzen/a za trestný čin' jehoŽ skutková podstat souvisí s předmětem počnikání nebo
činností příjemce, nebo pro trestný Čin hospodářský, anebo trestný čin proti majetku ve smys|u



f

zákona č' 4012009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějŠích předpisŮ a zákona.Č. 41812011
Sb., o trestní odpovědnost i  právnických osob, ve znění pozdějŠích předpisú,

d) by|o zahájeno inso|venční řízení pod|e zákona č 18212006 Sb'.  o Úpadku a zpúsobech jeho
řeŠení' ve znění pozdějších předpisŮ,

e) příjemce uvedI nepravdivé. neÚp|né nebo zkres|ené údaje na které se váŽe uzavření této
Smlouvy ,

0 je v l ikvidaci.
g) změní právní formu a stane se tak nezpůsobi|ým přÍjemcem dotace pro danou ob|ast podpory,
h) opakovaně nep|ní povinnost i  stanovené Sm|ouvou' i  kdyŽ by| k jej ich nápravě vyzván

poskytovatelem.

6.4 Poskytovate|je oprávněn sm|ouvu vypovědět také v případě' Že v důs|edku prokázaného pochybení
na straně příjemce doŠ|o v průběhu akce k těŽkému ub|íŽení na zdraví, případně smrt i  Účastníka
této akce

6.5 V případě výpovědi této sm|ouvy před prop|acením dotace, nárok na vyp|acení dotace nevzniká a
ne|ze se jej p|atně domáhat. V případě výpovědism|ouvy po prop|acenÍdotace, se příjemce zavazuje
poskytnuté peněŽnÍ prostředky vrátit bezhotovostním převodem na Účet poskytovateIe bez
zbyteČného odk|adu nejpozděj i  však do 15 dnŮ od doruČení výpovědi.

6.6 Výpověd' Sm|ouvy musí být uČiněna pÍsemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího udě|ení'

6.7 VýpovědnÍ |hÚta činí jeden měsíc a zaČne běŽet od' prvního dne měsíce následujÍcího po měsíci '
v němŽ by|a výpověd' doručena příjemci dotace. Učinky doručení pro Úče|y této sm|ouvy vŠak
nastávají i  tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmař||.

6.8 Účinky výpovědi nastávají dnem upIynutí výpovědní |húty za podmínky' Že příjemce dotace vrátí
poskytnuté peněŽní prostředky před je1ím up|ynutÍm. J inak k ukonČenÍ Sm|ouvy dojde aŽ
vypořádáním vŠech práv a povinnostÍ Sm|uvních stran.

6.9 PřÍjemce je oprávněn tuto sm|ouvu kdyko|iv písemně vypovědět nejpozdě1i vŠak do konce |hŮty pro
podání vyúčtování, př ičemŽ výpověd' je účinná dnem jejího doručení poskytovate|i .  V takovém
případě je příjemce povinen vrát i t  poskytnutou Částku dotace poskytovate|i  do 14 dnu ode dne
účinnost i  výpovědi.

6.10Př i  ukonČenÍ Sm|ouvy dohodou je pří1emce povinen vrát i t  bezhotovostním převodem na ÚČet
poskytovate|e poskytnutou částku dotace, která mu jiŽ by|a vyp|acena, a to bez zbyteČného odk|adu,
nejpozděj i  do 30 dnů ode dne doručení dohody podepsané oběma smIuvními stranami,
nedohodnou-| i  se smIuvní strany j inak.

6.11Dohoda o ukončení Sm|ouvy nabývá účinnost i  dnem př ipsání vrácených peněŽnÍch prostředkú na
účet poskytovate|e, nedohodnou-| i  se smIuvní strany j inak.

6 12 Sm|ouva zanlká také z duvodu uvedených v $ 167 odst. 1 písm b) aŽ e) zákona č' 500/2004 Sb.'
správnÍ řád, ve znění pozdějších předpisú. Návrh na zruŠení SmIouvy musí být učiněn písemně a
musÍ v něm být uvedeny duvody, které vedou k zániku Sm|ouvy

6.13 Pokud příjemce ve stanovené |hÚtě poskytnuté prostředky nevrátÍ v sou|adu s tímto článkem
poskytovate|i, povaŽují se tyto prostředky za zadržené ve smys|u zákona č.25012000 Sb., o
rozpočtových pravid|ech ÚzemnÍch rozpočtu. ve znění pozdějŠích předpisu'

vr!.
Závěrečná ustanovení

7.1 Jako kontaktní místo poskytovate|e se pro úČeIy této smIouvy stanovuje: Krajský úřad Z|ínského
kraje, odbor dopravy a s i|ničnÍho hospodářstvÍ, lng. Petr Stuch|ík, te|.577 043 510, e-mai| :
petr. stuchl ik@kr-zl insky.cz.

7.2Taho sm|ouva nabývá účinnost i  dnem jejího podpisu oběma smIuvními stranami.
7'3 Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto sm|ouvou, se řídí přísluŠnými ustanovenÍmi

zákona č. 500|2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějŠích předpisů, zákona c.250|2000 Sb., o
rozpočtových pravid|ech územních rozpočtů, ve znění pozdějŠích předpisů a da|Šími obecně
závaznými předpisy.

7.4 Smlouva můŽe být měněna Či dop|ňována pouze písemnými, vzestupně čÍs|ovanými dodatky



pÚdepsanými apráVí]inyn'ri eástupci ob*u smluvttíclr stran' ilodatek se ne r:;avirá v případc anrěny
názvu pťi1em**. statut*rniho zástupc*' s idla Či bankovníh* ŮČiu kteráha]l  ze snrluvních stran.
V takovém případě pastači písemná oani int*ni o eměně' i t t*r i  v př ipadé změny bankovniho úČtr. i
př i ;*mce nlLis i  být cjoloŽeno k*pi i  smlouvv * zřízení účtu. D*dateh ** neuzavírá a nejedná se o
palušeni poťmín*k smi*uvy tak* v přrpaci* rměny termínu r*aitzace pr*;*ktLl lakc* dle Č|ár.rku I t*to
srn]luvY, a tc za rodmínky dodrŽcnÍ veék*rých ostatních t*rnr inl  smlcuvou stanovených qs
vý1tnrkou terminu rea]tzac* pr*j*ktu/akce die čiánku I smlnr.rvyi ,  pokud k real izaci akce dojde
V t*řjŽe kalendářnim roce.

T.5 Sn:luvni strany b*zv"ýnraclné *ouhiasÍse aveí*jnénínt všech ťlda1u Óbsazenycl i  v teto smlouvě'
i's Sml*t"iva j* v'7h*llvelra ve třech ste1nopisech r nichŽ po*|iytovaÍel *b<jrŽí clv* vyhctoveni a rťíjemce

j*Ůn0 V'Yh*tŮVeří
7.7 Sr i iu, lv* j  *l|á|1y svýn:i  p*cioisy stvrzuj i .  Že sn: i*r;vn nyla s,1edrrán* rra zak|adě 1ejtch pravé a svol '*dn*

vule nik*l i  v tísni z* nápadně nevýhodných podrrr irr*k'
i  8 Nedi inou souČásti  této smici:vy je př i loha Č i VyuČ1crláni

l i l o lož iqa  d|*  $  ?3:ák*na č '  1?s l20ss  Sb. ,  o  k ra j i ch ,  v*rn*n i  pozdá jších p řeexp is r r
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