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R SMLOUVA

o PoSKYľlĺuľÍ DoTACE ZRoZPočľu ĺrĺoMoRAvsrÉno KRAJE

Smlouva č. JMK057741/1 9/oRR

Smluvní strany:

1. JihomoľavsĘ kľaj
zastoupený:
sídlo:
IČ:
DIČ:
kontaktní osoba:

tel.:
e-mail:
bankovní spojení:
účet:
je plátce DPH

(dále také,,poskýovate1")

2. obec Křetín
zastoupená:
sídlo:
Ič:
DIČ:
tel.:
e-mail:
bankovní spojení:
č.ú.:
je neplátce DPH

a

JUDľ. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kľaje
Žęrotínovo nźłm.44913, 601 82 Brno
70888337
c270888331
RNDr. Iveta Macurová, odbor ľegionálního rozvoje, ođdělení
rozvoje venkova a zemědělství, Krajský tňad Jihomoravského
kľaje
54r 652 353
macurova. i v eta@I<t -jihomoravsky. cz
Komerční banka, a.s.

35-141662026710100 (slouŽí i pro vľatĘ dotace)

Ing. Bořkem Procházkou, starostou
Křetín l00, 67 9 62 KŤetin
00280402

733 659 200
obec.kĺetin@íol.cz
Česká národní banka
94-40r263v07r0

(dále jen,,příjemce")

uzavírajítuto

SMLOUVU
o POSKYTNUTÍ DoTACE ZRoZPočľu ĺrĺoMoRAvsxÉľĺo KRAJE
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čbnek I.
Účel dotace

1. Předmětem této smlouvy je poskýnutí účelové neinvestiční finanční podpory zrozpočtll
poskýovatele ve formě dotace (dále jen ,,dotace") na akci: Výměna vstupnĺch dveří a okapu
na budově Mąteřské školy Křetín (dále jen ,,akce"), na základě žádosti vč. příloh evidované
pod čj. 3365912019 dotační titul: oRR PRV DTl 2019.

2. Dotace je poskýovźĺna na základě dotačního progľamu Podpoľa ľozvoje venkova
Jihomoľavského kľaje pľo ľok 2019, schváleného Radou Jihomoravského kľaje na 84.
schůzi dne 14.01 .2019 usnesením č,' 6l66lI9lR8a (dále jen,,Dotační progľam").

3. Příjemce dotaci pŤijimá a zavazuje se, že bude akci realizovat na vlastní zodpovědnost,
v souladu s právními přeđpisy, veřejným zájmem, podmínkami této smlouvy a Dotaěním
programęm, které jsou zveřejněny na www.kr-iĺhomoľavsky.cz. a to nejpozději do
31,.12.2019. V případě, žekrea|izaci projektu došlo před uzavtenim smlouvy' prohlašuje
příjemce, že toto ustanovení smlouvy bylo naplněno.

4. Poskýnutí dotace je v souladu se zákonem ě. t29l2000 Sb., o kľajích (krajské zÍ1zeni), ve
zněni pozdějších předpisů a ztl<onem č,.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále také ,,zákon č,.25012000 Sb.").

5. Dotace je ve smyslu zttkona č,. 32012001 Sb., o finanění kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zźtkontĺ (zákon o finanční kontrole), ve zněni pozdějších předpisů,
veřejnou finanční podporou avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

6. Dotace je slučitelná s podporou poskýnutou zrozpočtu jiných územních samosprávných
celků, státního ľozpočtu nebo strukturálních fondů Evropské unie, pokud to pľavidla pro
poskýnutí těchto podpor nevylučují. Dotace není slučitelná s další podpoľou poskýnutou
zrozpoćtu Jihomoravského kľaje na předmětnou akci.

7. Prokáže-li se po poskýnutí dotace, žę tato naplňuje znaky veřejné podpory dle čl' l07 aż'

109 Smlouvy o fungování Evropské unie (dříve č:L 81 až 89 Smlouvy o založení Evropského
společenství), zavazuje se příjemce poskýnutou dotaci neprodleně vrátĺt zpět na účet
poskýovatele, a to včetně úroků stanovených Komisí (EU).

8. V případě, že pŤijemce bude poskýovat výhody třetím subjektům a týo výhody budou
naplňovat znaky veřejné podpory, je příjemce povinen postupovat v souladu s příslušnými
předpisy v oblasti veřejné podpory.

Clánek II.
Výše dotace

1. Příjemci je poskýována dotace ve výši: 60 000 Kč (slovy: šedesáttisíc korun českých) na
realizaci akce uvedené v čl. I. této smlouvy.

2. Ztlklad pro stanovení výše dotace, tj. souhrn předpokládaných uznatelných výdajů na
realizací akce činí 122 000 Kč,.
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qýše dotace.

čhnek III.
Způsob posĘtnutí dotace

Dotace bude poukázźĺĺajednoľázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený

v záh1aví smlouvy neipožĺo3ĺ do 60 dnů ode dne účinnosti této smlouvy' Dotace je

poskýována foľmou ,iloĺry s povinností následného vypořádání.

čHnek IV.
Podmínkypoužitídotaceoprávaapovĺnnostipříjemce

1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci krealu2yí .akce 
nejpozději do 3t.lŻ.20l9' Prostředky

dotace nelze převáđět bo roku násleđujícího. Čerpáním dotace se rozumí úhľada

uznatelných výdají akce a vzĺiklých pŕi-rea\izaci akce lvazenýc}l z dotace převodem

finančních prostře"dků v hotovosti nebo^bankovním převodem ve prospěch jiné oprávněné

právnické 8i fyzicke osoby. IJznatelnými výdaji se rozumí wýdaje akce, které jsou jako

uznatelĺé označeny v této smlouvě, příp. v Dotačním pľogramu' a které jsou hľazeny

z dotace,příp. i z jiĺých zdtojű.

2. Pokud uznate1névýdaje akce překĺoěí ztĺk|aďpro stanovení výše dotace, uhradí příjemce

částku tohoto překľočění z vlastních zdrojů. Pokud budou uznatę|né výdaje akce nížśí ĺeŽ

zźĺklad pľo stanovení výše dotace, 3e pĺ3emce' povinen vrtńit poskýovateli finanční

prostřeďky dotace, které přesáhnou čáśtku odpovídají cí 50 o/o uznatelných výdajů akce, a to

způsobem a v teľmínu uičeném pro předlož őĺí ztlvérećné zprávy a finančního vypořádání

dotace v č1. IV. odst. 16 této smlouvy'

3. Příjemce se zavazlje v rámci akce pořídit ýučně majetek do svého vlastnictví

s udržitelností akce minimálně 5 let'

4. Dodavatelem (dodávek, služeb nebo stavebních pľací) v ľámci akce nesmí bý:

a) fyzickáorôbu, kterámávzavÍenpľacovně-prćlvĺívztah s příjemcem a výdaje na ni jsou

Íinancován y z r ozpo ćtu akce,

b) pľávnická osoba, jejíž zaměstnanec přímo podílející se na předmětné dodávce, člen

statutámího orgánu nebo společník/akcionář mä uzaiÍęn pracovně-právní vztah

s příjemcem, uiydui"na něj jsou Íinancovány zrozpočtuakce.

5. Příjemce je oprávněn provádět změny akce jen s předchozím písemným souhlasem

poskýovate1e, )ejména prevody mezi investicemi a neinvesticemi' Zapísemný souhlas se

pouuzlri" uzavrenĺ dođatku k této smlouvě, jehož předmětem je požadovaĺá změĺa' Bez

pĺ'"'n 
'eno 

souhlasu poskýovatele je možné měnit:

a) neuznatelnévýdaje,
b) u uznatelných uíĺá:.i pouze ýši jednotlivých položek rozpočtu maximálně do výše

50 o/o cett<ovJno .oźpooto, poLoĺ äojde ke snížení zźklaőu pro stanovení výše dotace

(tj. skuteěně vyčerpäné částky) aměnit počet či množství v jednotliých položkách,

pór."o nedojde ke źměně po-É- mezi ińvestiční a neinvestiční částí dotace. Příjemce

je oprávněł zvysovat celĹový ľozpočet akce bez omezení, pokud nedojde ke změně

3. Poskýovan ádotacepředstavuje max. 50 7o (slovy: padesát procent) zźtk1ladupro stanovení
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poměru mezi investiěni aneinvestični částí dotace, přičemž maximální výše dotace je

stanovena v čl. il odst. 1 smlouvy,
c) haľmonogľam akce, bude-li akce realizovtna v souladu s podmínkami dotačního

programu a za podminky, že o změně harmonogramu bude prokazatelnou formou
informován administrátor dotačního programu v pruběhu realizace akce.

Toto ustanovení se neuplatní, je-li smlouva o poskýnutí dotace uzayŤęna po realízaci

pľojektu.

6. Příjemce je povinen použit dotaci maximálně hospodárným způsobem a ýhľadně k účelu
uvedenému v čl. I. této smlouvy.

1 . Dotace je poskýovźna nauznatelné ýdaje akce' IJznatelnými výdaji akce se rozumí týo
výdaje:

o u dotačního titulu 1 ýdaje na výstavbu, obnovu audržbu venkovské zástavby a

občanské vybavenosti:

Đ ztů<ladní a mateřské školy.

8. Neuznatelnými výdaji jsou všechny výdaje, kteľé nejsou uvedeny jako uznatelné výdaje
akce.

g. TJznate|ĺé výdaje akce musí vzniknout v době od 1.1.2019 do dne uvedeného v odst. 1

tohoto článku.

10. Výdaj na úhľadu zźiohové faktury, která nejpozději do dne uvedeného v odst. 1 tohoto

článku nebyla vyúčtována, není uznatelným výdajem. V případě, Že konečná cena po

vytiětování zälohy bude nižší než zaplacená záloha (přeplatek na záIohách) nebo vyšší než

zap|aceĺźĺ záloha (doplatek na ztĺlohách), bude výdaj považován zauznatelný maximálně
do výše konečné ceny uvedené ve vyúčtovací faktuře.

1 1. Do uznatelĺýchvýdajů ne|ze zahrnout DPH, jestliže má příjemce nárok na její odpočet.

12. Je-Ií příjemce veřejn;im zaőavatelem nebo splní-li příjemce definici zadavatele podle

zźtkona č. 13412016 Sb.' o zadttvání veřejných zakźlzek, ve zněni pozđějších předpisů, je
dále povinen postupovat při výběru đodavatele podle tohoto zákoĺa.

13. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem
č). 5631199I Sb., o účetnictví, ve znéní pozdějších předpisů (dále jen ,,zźlkon o účetnictví),
azajístitÍáđné a ođdělené sledování čerpání dotace v účetnictví (např. foľmou analýického
členění, členění podle středisek, zaktĺzek apod.). Příjemce, který nevede účetnictví podle

tohoto zäkoĺa,je povinen vést daňovou evidenci pođle zákona č,. 58611992 Sb., o daních
zpÍijmi,vę zněĺípozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se
k dotaci splňovaly náleŽitosti účetního dokladu ve smyslu $ 11 zákona o účetnictví,
s výjimkou $ 11 odst. 1 písm. Í), a aby předmětné doklady byly správné, úplné, prtlkazné,

sľozumitelné, vedené v písemné formě chľonologicky a způsobem zarvčujicim jejich
trvanlivost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahl k dotaci
(na dokladech musí bý jednoznačně uvedeno, že se vtlžou k dotaci). Příjemce odpovidáza
Íádĺévedení a viditelné označeniprvotních dokladů pľokazujících použití dotace uvedením

,,;MK PRv 2019o č.dot. sml...., v částce ...". Příjemce uvede toto označení zejménana
originálech výdajových pokladních dokladů a dźie pak na originálech faktur, paĺagonů a
smluv. Příjemci, kteří vedou podvojné účetnictví, doloži jako povinnou náležitost
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finančního vypořádání výpis z účetnictví, tj. vypis obratů ,íčti za použiti ýběru podle
zvoleného oddělovacího kritéria (středisko, zakázka, analýický účet), tedy účetních zápisů,
kteĺ'ými by|y zachyceny účetnipÍipađy související s čeľpáním apŤipadně i přijetím dotace.

14. Příjemce je povinen zajístit, aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména
dodavatelé zboži a sluŽeb, příp. stavebních prací pro příjemce) umoŽnily kontrolnímu
oľgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklađy v ľozsahu nezbytném ke splnění účelu
kontľoly.

15. Příjemce je povinen, pokud ho poskytovatelpožádá,podatinformace o ýši č:erpáni dotace
k31. t2.2019.

16. Příjemce je povinen předloŽit poskýovateli nejpozději do 31.1.2020 finanční vypořádání
dotace jako součást závěreěné zptávy. V tomto teľmínu musí bý závěreěná zpráva
a finanční vypořádání dotace doručeny poskýovateli, nepostačuje předání k poštovnímu
doručęní. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátęk, je posledním dnem
lhůty nejblíŽe následující pracovní den. Součástí finančního vypořádání dotace jeprokźztní
spolufinancování vztahujícíc}l se k akci ze strany příjemce. Příjemce je povinen prokt.zat

v rámci finančního vypořádání dotace veškeré uznatelné výdaje akce, a to i v pŤipađě, že
nebyly hrazeĺy z dotace nebo byly Ltľazeĺy z dotace jen částečně (tj. ýdaje bylyhĺazeny z
vlastních nebo jiných zdrojů příjemce). Nejpozději k termínu pro předlož'ęĺi závěľečné
zprtĺvy a finančního vypořádání dotace je příjemce rovněŽ povinen vrátitpřevodem na účet
poskýovatele, uvedený v zźlhlavitéto smlouvy' případnou nepoužitou část dotace nebo ěást

prostředků, jež přesáhnou částku speciÍikovanou v čl. IV. odst. Ztéto smlouvy a infoľmovat
poskýovatelę o zaslané vratce. Příjemce doloží finanční vypořádání dotace soupisem všech
prvotních dokladů prokazujícich vznik uznatelnýclr výdajů akce na formuláři Finanční
vypořádání akce, který je k dispozici na www'kľ-jihomoravsky.czl. a kteý tvoří přílohu
této smlouvy. Příjemce doloži finanční vypořádání dotace také kopiemi všech prvotních
dokladů prokazujících čerpání dotace i pouŽití vlastních finančních zdroji (zejména faktur,
dodacích listů, smluv, paľagonů apod.).

17 . Závěrečná zprétvamusí obsahovat:
a) stručný popis realizované akce,
b) celkové vyhodnocení splnění účelu,
c) formulář finanční vypořádání dotace s potvrzením pľavdivosti a správnosti finančního

vypořádání dotace v souladu s čl. V. odst. 4 této smlouvy,
d) další pří1ohy (kopie účetních dokladů, fotodokumentace).

18. Příjemce je povinen průběžně informovat poskýovatele o všech změnách, které by mohly
při vymáhánízadržeĺýchnebo neoprávněně pouŽitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici
věřitele nebo dobýnost jeho pohledávky. Příjemce je povinen oznámit poskýovateli
bezodkladně' kdy došlo k události, skutečnosti, které mají nebo mohou mit za následek
příjemcův zänik,transformaci, přeměnu nebo zrušení právnické osoby s likvidací, zahźĺjeni
insolvęnčniho Íizeni, změnu statutárního oľgánu příjemce, změnu vlastnického vztahu
příjemce k věci, naniž se dotacę poskýuje, apod.

19. Příjemce je povinen ozĺźlmit poskýovateli do 5 dnů ode dne, kdy došlo k události,
skutečnosti, které mají nebo mohou mít vliv na posouzení veřejné podpory u příjemce
vevztahuk této smlouvě, zejména je povinen ozntlmit obdľžení podpory de minimis,která
má nebo může mít vliv na překľočení limitů stanovených příslušnou legislativou.
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20. Příjemce je povinen uskutečňovat propagaci akce v souladu s Pravidly pro publicitu
a Logomanuálem JMK zveřejněnými na intemetoých stránkách poskýovatele. Příjemce
se zavazlsje, že pŤi propagaci akce bude uvádět Jihomoravský kľaj jako poskýovatele části
finančních prostředků. Ke splnění této povinnosti uděluje poskýovatel příjemci souhlas
s pouŽitím loga, ato po celou dobu realizace audtžitelnosti akce. Toto ustanovení smlouvy
se neuplatní, je-li smlouva o poskýnutí dotace uzavŤenapo realizaci akce.

2LPŤijemce se zavazuje, že jakpii realizaci akce, tak po jejím ukončení, bude dbát dobrého
jména poskýovatele a akci realizovat v souladu s pľávními předpisy, veřejným zźĄmem
a Dotačním programem. V případě, že k rcalizaci akce došlo pÍed uzavÍením smlouvy,
prohlašuje příjemce, že toto ustanovení smlouvy bylo naplněno.

ZL.Piijemce je povinen po dobu 10 lęt od skončení akce archivovat následující podkladové
materiály:
a) Žádost včetně povinných příloh,
b) tuto smlouvu,
c) originály dokladů, prokazujicích čerpání dotace'
d) dokumentací o zadźlni veřejné zakázky, je-Ii zadävána,
e) závěrečnou zprávl a finanční vypořádání dotace'

čtánek V.
Kontľola

1. Příslušné orgány poskýovatele jsou opľávněny v souladu sę zvláštním právním předpisem
zákonem č,. 32012001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné spľávě a o změně některých
zákonů (ztlkon o finanční kontľole), vę zněni pozdějších předpisů, zákonem č,. I29l2000sb,
o kľajích (kľajské zÍizeni), ve znění pozdějších předpisů' zákonęm č. 250l2000sb.,
o ľozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, kdykoli
kontrolovat đodrženi podmínek, za l<terých byla dotace poskýnuta.

2. Příjemce je povinen poskýnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto
článku, zejména předložit kontrolním orgánům poskýovatele kdykoliv k nahlédnutí
originály všech účetních dokladů prokaĄicí,ch vznik uznatelných výdajů akce a využíti
prostřeđků v souladu s úěelem akce.

3. Příjemce je povinen umoŽnit poskýovateli pľovést kontrolu, jak vprůběhu, tak i po
ukončení ręalízace akce nębojejíchjednotlivých etap, atoještě po dobu 10 let od ukončení
financování akce ze strany poskýovatele.

4. Zapravdivost i správnost závěrečĺé zprávy a finančního vypořádání dotace odpovídá osoba
oprávněná jednat za nebo jménem příjemce, která tuto skutečnost v zźxěręčné zprávě
a ve finančním vypořádání dotace písemně potvrdí.
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Clánek VI.
DůsledĘ poľušení povinností příjemce

1. Pokud se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně, poskýovatel postupuje dle $ 22
zélkona ě.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve zněnipozdějších
předpisů. V případě prođlení s odvodem za porušení rozpoětové kázĺě je ten, kdo
ľozpočtovoukźzeíporušil, povinen zaplatitpenále dle $ 22 odst. 8 zttkona č.25O\2OOO sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

2. odvody za porušeníĺozpočtovékázněpři použití téže dotace se sčítají, s výjimkou odvođů
za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávźní veřejných zakźzek. Za
porušení pľavidel pro zadávźtní veřejných zakźzek se uloží odvod ve výši nejzttvažnějšího
porušení těchto pľavidelu stejné zakźzky, nestanoví-li tato smlouva o poskytnutí peněžních
prostředků jinak. Při neoprávněném použití peněžních prostředků odpovídá odvod za
porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků, ledaže se podle veřejnoprávní
smlouvy o poskýnuti peněžnich pľostředků za porušení méně závatné povinnosti uloŽí
odvod nižší. Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení
rozpočtové kázně sčítají, nestanoví-li tato smlouva jinak. odvody za porušení rozpočtové
kazně lze uložit pouze do výše peněžních prostředlđ poskýnutých ke dni porušení
rozpočtové kázně. Při podezření na porušení rozpočtové kézně műžę poskýovatel
peněŽních prostředků pozastavitjejich poskýnuti, ato až do výśepředpokláđaného odvodu.
Pokud kľajský uŕad uloží odvod za porušení rozpočtové ktĺzně, v rozhodnutí uvede, že
zuloženého odvodu bude odveđena pouze částka ve výši rozdílumeziuložęnýn odvodem
a p eněžními pro středky nepo skýnutými z důvo du po dezření na porušení rozpočtov é kźnně.
Pokud kľajský úřad odvod neuloží, poskýovatel peněŽních prostředků poskýne
pozastaven é peněžní prostředky příj emci.

3. NedodrŽení povinnosti vyplývajicí zodstavce č. 16 až 18 a č,.20 článku IV' smlouvy je
považovźlno za méně závažné porušení povinnosti ve smyslu ust. $ 22 odst. 5 zákona č.
25012000 Sb. odvođ zatato porušení rozpočtové kazně se stanoví následujícím způsobem:

a) Předložení finančního vypořádání dotace podle odst. 16 nębo závěrečné zprźlvy podle
odst. 16 po stanovené lhůtě:
do 5 kalendářních dnů 1 % poskýnuté dotace
od 6 do 30 kalendářních dnů 2 Yo poskýnuté dotace

b) Porušení povinnosti stanovené v odst. 17 nebo 18
c) Porušení povinnosti stanovené v odst. 20

2oÁposkýnuté dotace
5 % poskýnuté dotace.

4. Dotace či její části se považujizavrtrcené dnem, kdybylypřipsánynaúčetposkýovatele.

5. Poskýovatel je oprávněn při zjištění porušení podmínek této smlouvy, Dotačního progľamu
příjemcem pozastavit uvolňování finančních prostředků. o pozastavení poskýování
finančních prostředku poskýovatel písemně infoľmuje příjemce ve lhůtě 30 dnů ode dne,
kdy se o porušení podmínek této smlouvy příjemcem dozví.
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Clánek VII.
Ukončení smlouvy

1. Ztwazekzaloźený touto smlouvou lze ukončit nazźtkladě písemné dohody smluvních stľan
nebo výpovědí.

2. Kteľákoliv smluvní strana je oprávněna závazek ztéto smlouvy písemně vypovědět bez
udání đůvodu. Výpovědní lhůta činí 14 dnů a počíná běžet 1. dnem následujícím po dni
doručení výpovědi druhé smluvní straně. V případě pochybností se má zato, Že qýpověď
byla doručena 3. den od jejího ođeslání.

3. Ve výpovědní lhůtě poskýovatel pozastaví uvolňování finančních prostředku.

4. V případě ukončení zźĺvazku dle tohoto článku je příjemce povinen vrátit dotaci
poskýovateli ke dni zániku závazku.

čHnet VIII.
Záxěľečná ustanovení

1. Neníłi v této smlouvě uvedeno jinak' je k jednáním podle této smlouvy za poskýovatele
oprávněna kontaktní osoba uvedená v zählavi smlouvy nebo jiný pověřený zaměstnanec
Kľajského úřadu Jihomoravského kľaje.

2. Tato smlouvanabýváplatnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Jakékoli změny této smlouvy, vyjma změn týkajících se údajů uvedených v zćůllavi této
smlouvy, lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných dođatků nazákladě
dohody obou smluvních stran. Při změně čísla ričtu příjemce, na který má bý dotace
zas|źna, je příjemce povinen předloŽit nebo zaslat žádost o zas|áĺi dotace na nové číslo účtu
spolu s kopií smlouvy o běŽném účtu nebo potvrzeni banky o existenci ilčtu žadatele, na
který má bý dotace poukázána,kterábude obsahovat číslo nového ilčtu. Změĺv smlouvy
v jiné než písemné formě abez předchoziho schválení Zastupitelstva Jihomoravského kraje
jsou vyloučeny.

4. Smlouva podléhá uveřejnění na úřední desce umoŽňující dálkoý přístup

5. Tato smlouva je sepsána ve đvou vyhotoveních, znichžjedno je určeno pro poskýovatele
a druhé pro příjemce.

6. Smluvní strany prohlašují, žeDotačni program mají k dispozici. Příjemce se zavanlje, že
Dotační program bude při realizaci akce dodržovat.

7. Příjemce podpisem této smlouvy stvrzuje, Že;

a) má vypořádány veškeré závazky (dluhy) vůči Jihomoravskému kĺaji vzniklé ze
samostatné i přenesené působnosti kľaje, kteľé nabyly právní moci a jsou splatné (tj.
zejména provedl včasnou úhradu všech spltných odvodů a penále za porušení
rozpočtové ktĺzně);

b) nemá neuhĺazené zźlvazky po lhůtě splatnosti vůči orgánům veřejné správy České
republiky' Evropské unie nebo některého z jejích členských států, dále zdravotním
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pojišťovnám a oľgánům' poskýujícím finanční pľostředky na projekty
spolufi nancované z r ozp o čtu EIJ ;

c) rcĺachází se podle zźlkona č. 18212006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenčni zákon), vę zněni pozdějších předpisů, v úpadku a ńedošlo vióho případě
k podání insolvenčního návrhu ani tento nđvrh sám nepodal a nebylo ,rydano rozhodnutí
o úpadku, ato i za období tří let před podáním žádosti;

d) nenachźní se vprocesu zrušení bezprétvniho nástupce (např. likvidace, zrušení nebo
zźtn1k Živnostenského oprávnění), ani není vp'o"".ů přeměny (např. frlźe společnosti,
rozdělení společnosti);

e) nebyl mu soudem nebo správním orgánem uloŽen zákaz činnosti nebo zrušeno
opľávnění k činnosti týkajicí se jeho předmětu podnikání a/nebo související
s projektem, na kteľý mabýposkýována dotace;

Đ vůči němu (příp. wči jehož majetku) není navľhováno ani vedeno řizenio qýkonu
soudního či spľávního ľozhodnutí ani navľhována či prováděna exekuce;g) nemá v rejstříku trestů zénnam o pravomocném ôdsouzení pro trestný čin, jehoŽ
skutková podstata souvisí s jeho předmětem podnikání, paděláním či pozměňováním
veřejné listiny nebo úplatkářstvím, nebo pro trestný čin hóspodářský uń"uo trestný čin
proti majetku podle hlavy druhé a deváté části druhé zákona č,. tio/l961 sb., trestní
zákon,ve zněni pozdějších předpisů' či podle hlav páté a šesté části druhé zákona č.
4012009 Sb., tľestní zttkonik, ve znění pozdějších pľ"dpi.ů, ani proti němu nebylo
v souvislosti s takov]iłn trestným činem zahájeno 

_tľestní 
stíháni podle zákona č.

1411196I Sb., o trestním Ťizeni soudním (trestniřád) , ve zněnípozdějůích předpisů; je-
li příjemce pľávnickou osobou, týká se prohlášení pőat" tohoto ustaňvenivseôh osób,
které jsou jejím statutáľním orgánem nebo obdrŽeĘ plnou moc zaúčelem zastupovtni
právnické osoby pro účely podání žádosti a uzivtení a realizace (této) smlóuvy o
poskýnutí dotace,

h) má ukončené č,erpání dotace na realizaci akce podpořené zpŤed'cházejících ľočníků
tohoto dotačního progľamu.
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8. Nedílnou součástí smlouvy je tato příloha:
Příloha č. l Finanční vypořádání akce _vzor - nevyplňujte!

9 . Smluvní strany prohlašuj í, že tato smlouva byla sepsána n a základě pravdiých údajů' podle
jejich svobodné avtĺžné vůle, a nadtĺkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

10. Příjemce swým podpisem stvľzuje správnost údajů uvedených v zźů'iavi této smlouvy,
především pakĺźuev, sídlo, lČ, ptČ a číslo účtu.

Doložka podle $ 23 zákona č. 12912000 Sb., o kľajích (kľajské zŕuení), ve znění
pozdějších předpisů
o poskýnutí dotace a schválení smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Jihomoravského kľaje
v souladu s $ 36 písm. d) ztů<ona č. 12912000 Sb., o kľajích (kľajskó ziizeni), ve zĺěni
pozdějších předpisů' na svém 2I. zaseđání konaném dnę 25. 04. 2019 usnesením
č,.1887ll9lz2l.

Doložka podle $ 4Í zákona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní zŕwení), ve zněnĺ
pozdějších předpĺsů:
Smlouvu o poskýnutí dotace schválilďo Wa/Zastupitelstvo obce Křetín v souladu se

zákonem č,. 12812000 Sb., o obcích (obecní zÍizeni), ve zqěnj poz4ějších předpisů, na své

....€.:.. schůzi konané a"" ..{'.f:.?.(.?.... rsnęs""ĺ^ ł,....{/(.(((..Í. .

V Bľně dne
0 3 -07- 2019 V

/-
{2Łn,lĺe

an" ..€:€:.(.:.ź.

J obec Křetín

kraj

kľaj

)

I
Żeĺotínovo nám.3

601 82 Brno
43-
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