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Smlouva o poskytnutí dotace
SDO/OKPP/010/2019

a 110a 7SSH ITo^slTZ

Obecná ustanovení

Mra1/2fl°*o2feZ§ál36dplsmadf “k"08” ■ posky,nu,, d0,a“ »ím usnesením 

pozdějšími předpisů, v souladu se zákonem 6 LmooS Sb* .íí™-? !29/200° Sb" 0 kra',ch' » 2^ní 

ve zněm pozdějších předpisů (dále jen zákon o °Zpu0C 0Vych pravidlech územních rozpočtů,
Zastupitelstva Jihočeského kraje č. SM/107/ZK Zásadv Jihnřoci^h^ pravidlech“) a ve smyslu směrnice 
podpory, o poskytnutí dotace ve výší a za podmínek dále uvSých vtéto1mTouS8kVtOVá"f ''afeiné fi"aní"1

II.
Poskytovatel a příjemce dotace

1. Poskytovatelem dotace podle této smlouvy je:

ÍCOTO890650 U Zimnlh° 8,adl°nU 1952/2' 370 76 české Budějovice

Mgr. Ivany Stíáské ze dníai^ 2oT7Stkem he|,maril<v Jíhočeskétio kraje, na základě plné moci hejtmanky 

č. ú. 170320242/0300

dále jako „poskytovatel"

2. Příjemcem dotace podle této smlouvy je:

SowSb Jm*’ Pr'ISPěVk°''á °r9a"íza“’ * 424/19, 370 47 české Budějovice

kuka^em Brúdkem, MgA.

dále jako „příjemce"

... , Hl-
Učel a charakter dotace, doba, v níž má být účelu dosaženo 

1 je“taCe ^ P°SkytnUtí P6něžníCh Pr0Stř6dků "a -Ifcaci a^e „Jihočeské divadlo venkovu- (dále

konečným termínem, kdy má'^Mafe^Su^otecl'. d° 31‘ 12‘ 2°19' Ukončení akce je rovněž

nejd^^ú^ra^^spojen^s^e^i^cí^kc^na^te^u0 bv!vin^mkutl"áVtniC*<^m net>° fyzickým osobám- P°kud 

který je upraven v odst. 1 tohoto ustanovení. V y poskytnuty a smi Je zároveň použít jen k účelu,

i
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IV.
Výše dotace a vyplacení dotace

* 1 einn 000 - Kč bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele

SovotímP08&ae:e z účtu £««£» t ^"přemyla oS«£TÍ/í
po naiytí Plnost, a Účinnosti této smlouvy.

Ustanovení o DPH

Nedílnou součástí této smlou^ můžeTrámciakce'dle^ho IktTvif uplatnit odpočet DPH

čerpání dotace se P^^m DPH stane^ je povm^ p up|Ptnit odpočet DPH na vstupu či nikoliv a

musí sdělit, zda pri zmene v ^tceDpHbud^° g zjkona 0 dani z přidané hodnoty uplatni nárok odpočtu 
v jaké výši, popř. zda v souladu s ustanovením § ustanovení S 77 až § 78d zákona o dam z přidané 
daně při registraci. Příjemce je povinen,^p majetku pořízeného z poskytnuté dotace v průběhu 5 let
hodnoty umožňuje, uplatnit narok "aodpo£® P^eb 70N!ých prostor v průběhu 10 let, a vrátit poměrnou část 
od pořízení, v případe pozemku, staveb byt b^shjyšnéP0 majetku a která byla způsobilým výdajem 
dotace, kterou předtím použil na „u.hra^ P . neDroC||eně vrátit poskytovateli dotace na číslo učtu
projektu. DPH, které si příjemce muze upla n t d' dPotacj obdrže|. V případě, že aktivity
stanovenéposkytovatelemsestejnym va .ab.lnmsymbol ,P ^ (plátCe DPH) uplatňovat

v rámci akce nebudou DPH žádný vliv na výši dotace, pouze to o
odpočet DPH na vstupu, nebudemitzmenaznepl P d |adů Q poskytnuté dotaci u poskytovatele 
písemné oznámení příjemce o zmenei bude záloze ě ^ n P e na plátce uplatňovat odpočet DPH na 
dotace. Jestliže zákon o DPH pr|Jf™'u™ tlP rogramu 0 výši vratký DPH a ze strany poskytovatele na 
vstupu, je vždy P^nen mfomoja£e smlouvě> ve které m bude snížen nárok na
SE1 * * * V.# ^^""atďov*« příslušného finančního Urad,

VI.
Uznatelné výdaje

1 Uznatelnými výdaji podle této smlouvy jsou:

• honoráře
• mzdové výdaje
• výdaje na dopravu
• nákup ostatního materiálu
• nákup ostatních služeb

Neuznatelnými vídají podlé této smlouvy jsou všeohny osta.nl, výše nauvédané vídaje.

V případě, ta vrémcl akce pŠ^. Vpdí Sí

zákona č. 134/2016 Sb., o zadava J y to zákon vztahuje pouze v obecných zásadách je
jedná o zakázky malého rozsahu na k 100 000- Kč bez DPH, které jsou zvíce nez 50 /o
povinen příjemce u Plneni pJfSjSdodavatele v jednoduchém výběrovém řízem. Nabídky musí byt 
financované z dotace, proves ý nabídkv musí být učiněny písemně (např. e-mailem, faxem), je
vyžádány nejméně u 3 dodavatelů ai jejich nab_ Y ™ ®ze Rovněž využít ceníky zveřejněné na internetu.

Záenam°z'víbérového HzeTvtemé^novíoh nabídek nebo príizkumí, a korespondence mus, byt uloženy 

u dokumentace k podporované činnosti a spolu s ni archivovaný.
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případě postupuje^dleníčh^Na íýzvuTOsWovitete^f3-"™ zadávání vefeWch zakázek; v takovém 

doloái, dodrženi podmínek stanovený zá^mTi?^ •*** *

VII.
Vyúčtování a vypořádání dotace

’■ 3 hejtmana, nejpozdéjl do ,4 dnů ode dne

zprávy a vyúčtování dotace je P J J VyS'edc,Ch vca‘"ě vyúčtování dotace. Součástí závěrečné

o finanční PodpořeTrozpočtijUJihočeskéhoekPa^ePOrOVané čínn0sti' způsob informování veřejnosti

přičemž v přehledu pří^m^oTačí^otadJ tS^levýdíů^ta^izo^ akJe/podP°rované činnosti,

- doloženi výdajů hrazených z dotace kraje kopiemi dokladů reallZ0vanych Z r°zpoctu kraJe’

2. pravidla a způsob dokládání jednotlivých druhů výdajů:
pro realizaci ^bezprostředně souvi^ící^reanzací 3 C'lem akce/podporované činnosti, být nezbytné

výdaje musí být doloženy kopiemi prvotních a účetních dokladů 
' z =cTtt^^ * je I výpis

nevyčerpanou částku nejpozdě^Mo 2 měsTcůpo ízavře ^ Sf!.novený účel- J'e Povinen vrátit poskytovateli 
účet poskytovatele. J CU P° UZavrem vyuctování dotace bezhotovostním převodem na

Vlil
Povinnosti příjemce při přeměně, insolvenci a likvidaci právnické osoby

zákona a příjemce m? být VSkajld °pSvrfctou °oMboumá'i°ílt k iel,° Pfeměně podle pílsluš"ého 

s dostatečným předstihem poskytovateli s žádostí o nHžio ■’ ma povinnost tut° skutečnost oznámit 
z tohoto smluvního vztahu na právního nástupce P^rřm.«rS°Uh S přechodem práv a povinností 
m^^prcjednána vtom or^ posCK*

2 SiVS? IltKLíSa1 n7pSho^ásSkáZa' ddk™* *■ P— •

povinnosti plnit (např. projekt fúze) Poskytovat^ i« „ •nas upce a pravm nástupce se zavazuje tyto 
z dodaných podkladů nebude tato skutečnost vyplývat! Sl vyzádat Matečné podklady, pokud

v příslušném o^gánu^oskytovatele uzavř^^oda^e^Te^smlouv^kf^0 °dkladu příiemce p° Projednání 

jeho uzavření s ohledem na přeměnu příjemce. ° * * smlouvě- kterV bude obsahovat popis a důvod

v pří^ušnémZorgá3^°poskytovatteIe.t^oskytovatel je^op^ínínoos^udí^d -P° pr°jednání

a rozhodne o vrácení poskytnuté dotace nebo i Jí řJín w * pos,oudlt.dosavadni naplnění účelu smlouvy
doposud vyplacenou dotaci nebo její část způsobem a ve lhůtě SvenéXou poilytovatT^ ^
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5. V případě, že je příjemce přisp^ovM m^anEaciJin^o^rawuh^samospravnehi^ u$neseni

2 - “
6. v Případě, že příslušný soud rozhod' o"í

povinen tuto skutečnost neprod ene noskvtnuté dotace nebo její části. V takovém případě ma

3S5S
h0 povinnost dotaclvráW zpé‘ d°ra2poč,u

poskytovatele.

IX
Výpověď smlouvy a porušení rozpočtové kázně

Poskytovateljeoprávněntuto"kfe&"S 

po uzavření této smlouvy nastane nebo> yj J zjištění poskytovatele, že údaje, které mu sdělil

Výpovědní lhůta je 10 dní a zašiná běžet dnem dořešení písemné výpovědi příjemci.

V písemné výpovědi poskytovatel uvede ^!aěn?ÍJ|e“^d jížMy pMWnSy*Příjěmcé (©'povinen vrátit tyto 

a ÍUe příjemce k vrácení celé dotace neb'» 2* KSáSle uvKný Z iýpovědi. PÍ*ud tyto pmstředky

jS^^^ ^ "* *

neposkytnout.
. v případě porušeni povinnosti s,an|"J"fCh J,7enrrK napíívl^jiítéňlho^prrcliyben^fehdy^ltíiže porušil 

může být příjemce vyzván “^možnost sníženého odvodu dle odst. 5 tohoto ustanoveni,

V rozsahlTv^kémpiljemce proved^opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušen, rozpoštove kázně.

I NU, odvod za pochyben, při ěerpáni dotace a nesplnění pcdmínek veřejnoprávní smlouvy je stanoven

"a^Za nedodržení terminů jednotlivých administrativních úkonů příjemce, jejichž povaha umožňuje 

nápravu v náhradní lhůtě až do výše 5% dotace.
b) za nedodržení povinné publicity az ° vy ° yú5tování az do výše 5% dotace,
c) za nedoložení všech požadovaných y závěrečné zprávy až do výše 5% z dotace; toto
d) za nedodržení termínu od®^lážL Tnedodržení termínu došlo z reálných a objektivních důvodů
e, za^dcSrženl^přh^^h^P®*^''®1^ ^ 0S'<ytnUt^ «“ " ^ *“ ^

k naplněným kritériím,
J3 neprovedetií^běrového^ízenM 00% výdajů této zakázky 
2 Srtmmacé $ výběrovém řízeni 10 - 25% ^dajů této zakazky

3. dělení předmětu zakázky 10-25% této zakazy tét0 zakázky (např.

4- s3ss m z* ^ *»«»«
5 nténé závažná porušeni pří zadávání veřejných zakázek až do výše 5% výdajů této zakázky (např. 

g) za pOTUše^rpovinnostUivedené^čt^odst^S a 4 smlouvy 100% výdajů zakázky.

Jednotlivá porušen, zákona o zadáván, veřejných zakázek se nesěítají, aíe kráceni uznatelných výdajů se 

posuzuje podle nejzávažnějšího pochybeni ve stejne zaka
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6. V případě, kdy není možné postupovat Dodle ori<?t 4 a c . . .
příjemce k vrácení dotace nebo ieií části riktí n '* 3 f-tohoto'ustanoveni, muže vyzvat poskytovatel 
s účelem, na kletý byly penSmp” Sv doí°?ponjS" povínnost' “»* souvisí

byla dotace poskytnuta, a u níž není možnévyzvat k Drovedeí? nna? ^°jac? nebo Podmínku, za které

vrácenídnesplm'ri\Tj^mtj^stano^nénnáhradnrlh^ů°^Cbude:>Dovažo)ri'^m^ “Stl 3 SV°U Povinnost k jejímu 

rozpočtové kázně ve formě zadržení dotace. ’ b d povazovana nec|nnost příjemce za porušení

^ XT1' 60dst;5 toho,°us,anoven| a

odvodu. P USem r°Zpoctove kázne ve vysi 1 promile denně ve vztahu k uloženému

8.

X.
Ostatní ujednání

1 • Finanční podpora nenaplňuje kritéria veřejné podpory.

dotace poskytnuta (včetnízměny^ontSrosobv8^3^ př/jem.(ie ke změně podmínek, za kterých byla 
povinen oznam* aldla pň*™a). ia W.

3 S5í« nutné^nfornace^Dodn^r^ “k ppak*"ató dpta* ■*-«*» zveřejni, ve

informování veřejnosti o tom že daná nodnorn^06 x‘nnost1, na kterou Prostředky obdržel a zajistit 
Jihočeského kraje. Příjemce bere na vědomí 303 Č'nnost by,a Podpořena peněžními prostředky 
v metodickém pokynu Jihočeského kraje MP/gy/KíÉT°S Př^-k^ podpo[ované činn°sti jsou uvedeny
http://www.kraj-jihocesky.cz/88/pravidla3 smemk:e-zasadvhtmrUTěntnr0 *???' ^ je dostupná na
za součást této smlouvy. e zasady.htm. Tento metodicky pokyn se považuje

propagujících akčfuredenŠTvleMu"IxhíalÍ‘'této’!m2’ '“T HJihoCeského kraje na materiálech, 

příjemce konzultovat s odborem Kancelář heimJn? ZSSrí vh<?dnost užitl krajských symbolů bude 
úřadu Jihočeského kraje, pňtom^ bu“e posíZm^f e,n'marka“n9ú a cestovního ruchu Krajského 
jednotného vizuálního Myllu amtSta ? smér"lcí 4' SM/40,RK - »sady
dostupná na http.Y/www^raj-jihoceskv cz/88/oraSia ymb°U 3 °9°typu Jlhočeského kraje, která je 
směrnice se považuje za součásUét^srrilcM/y^^ d a“SmemiCe~ZaSady'btm' Tat0 zveřejněná verze

evidenci po dobS desetTíet pohskončenřakce4111 j'n°U evidenci- Dále se zavazuje uchovávat tuto

potřebném k posouzen^zdíb^dodS příp' dalŠích skutečn°stí, v rozsahu

nebo jim pověřeným osobám provést kdykoli (\ v ni-ůdě'^ T® zava2uje um°žnit poskytovateli 
výsledků realizace akce, včetně použití peněžních prostředků komplexni kontrolu postupu a
související s realizací akce a s Dlněním tětn cíli p ostr®dk“ a zPr'stupnit na požádání veškeré doklady 
práva kontrolních a finančních orgánů státnípí^ké íepSt ujednáním nejsou dotčena ani omezena
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Xl.
Závěrečná ujednání

Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá ze smluvních stran

obdrží 1 výtisk.
2. Změny a doplňky tétosmlouvvk°^tní

°oS p°kud Jt0 netrvá na uzavření dodatku ke

3. V případech neřešených touto smlouvou se ^anč^p^dpo^^kteíá Í doíupná^a^ttpí/www.krař

Jihočeského kraje pro poskytován, verejne 'f'^n^p P ry. jakož j žádost o poskytnuti
jihocesky.cz/88/pravidla_smermce_zasady.htm .Tato J h, šuj že je mu obsah této smlouvy a

s£j3^SSteaassa=a**“
4 ^"^0“

5. Příjemce bere na vědomi, že “'“^V^éfěíth'předpisíi9'^pnjlm^proSÍ žehalo smlouva

č. 340/2015 Sb„ o registru smluv, ve zněn P I .. tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb.,

SSSrJSSt^iSS ^zdějělch předpise. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění za„s«,

poskytovatel.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem

zveřejnění v registru smluv.

V Českých Budějovicích dne
2 8 -02- 2019 v

Pavel Hroch
náměstek hejtmanky

Dr. Stejskala 424/19
(T f 370 47 České Budějovice
II 1 T+420 386 711 222

www.jihoceskedivadloXí '
IC: 000 73 482

Jihočeské divadlo OlC: CZ00073482 (?ti
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Čestné prohlášení k DPH

V rámci akce „xxx" čestně prohlašujeme, že ke dni podpisu smlouvy jsme:

S!plátci DPH

□ neplátci DPH

V případě plátce DPH dále prohlašujeme, že ke dni podpisu této smlouvy:

□ můžeme plně

□ můžeme částečně

nemůžeme

uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu.

V. ..........dne....... d 'r!'..
<33

Dr. Stejskala 424/19

3/0 47 České Budéjovice

T+420 386 711 222

www.jihoceskedivadlo.cz
IČ: 000 73 482

Jihočeské divadlo DIČ: CZ00073482 (7]

razítko a podpis
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