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Smlouva o poskytnutí dotace
SDO/OEZI/2160/19 
reg. č. 448-01-117

“510a

pozdějších předpisů

Obecná ustanovení

SSTzáionTf 129/S TUtS? 'Sse 'T20'9'^21 ze dne 23' 2019 podle §

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozděišk:h o Sniíf ° 250/2000 Sb- 0 rozpočtových

územních rozpočtů") a ve smyslu Zásad Jihočeského krále nm Jen’’zakon 0 r^počtových pravidlech 
a Pravidel pro žadatele Dotačního proaramu Jíhn^o i?-if PL° Posky ovani veřejné finanční podpory 
a mládeže, výkonnostního sportu?^™Pr0Sp°rtOVní činnosti SK 
uvedených v této smlouvě. ^ P k 2019 P°skytnutl dotace ve výši a za podmínek dále

II.
Poskytovatel a příjemce dotace

1. Poskytovatelem dotace podle této smlouvy je:

ičo 7089061c U Zim",h° Stadi°™ 1952/2' 370 76 &«** Budějovice

zedneP31.5. 2017Zdenkem D',orakem' náměstkem hejtmanky na základě plné moci hejtmanky kraje 

č. ú. 199783072/0300

déle jako „poskytovatel"

2. Příjemcem dotace podle této smlouvy je: 

ičCM7268794^^ ^ 2 *' 1717 390 02 Tábor

ěí roe555S»* Mar,‘" ^ PfedSeda
dále jako „příjemce “

m- . HI.
Ucel a charakter dotace, doba v níž má být účelu dosaženo

činnosti dět^a nnlá^eže v^triadonu^akna nTro^nM^mezinárocT''^0^6^^1”*3^6^ sportovní a úvodní

poskytnuté dotace budou provedeny pouze 00005^X^1,IUroVni- • Olejen „projekt". Na základě 
projektu uvedeného v žádosti o dotaci. s definovanými vystupy dle podrobného rozpočtu

Celkové uznatelné výdaje projektu činí 251 287 Kč.

je rovnéž terrEín^ nejpozději do 30. 6. 2020. Tento termín

nesmí být použity k jinému^čeluTr^ 1 toJoto článku- Peněžní prostředky dotace

s vhodnými a uznatelnými výdaji určenými Pr^ly V Žád°StÍ V S0Uladu

i
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IV.
Výše dotace

,, . ... nnn Kř bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele
Dotace bude poskytnuta maximálně ^eY^ 0800 uvedeném v žádosti ze dne 05. 03. 2019.
č. 199783072/0300 na účet příjemce c. 701693399/uouu uveu

V.
Vyplacení dotace

1. Vyplacení dotace na účet prijemceprobehneante^tf 58^100 Kč, bude vyplaceno po podpisu smlouvy

a) 70 % celkové vyse dotace (zaloha ex a ), J- zastupitelstvem Jihočeského kraje,

b)
j^  ̂ v*dajů se započtením zá,ohy-

VI.
Podmínky užití dotace

, o ^ projektu vede příjemce oddálenou průkaznouůéetn, evidenci. Déle se zavazuje uchovávat tuto 

IčetnTeSnd po dobu pěti le, po skonienl řeáen, ptojektu.

2, pňjemce je povinen dodržet 

dle uvedeného procentního podílu.

3. vpripadé, že v rámci
je příjemce povinen postupovat podle zákon /2 ■ na které se tento zákon vztahuje
pozdějších předpisů. V případe, »»jednaMD zaka f™*™esa^c(ch částku 100.000,- Kč bez DPH, 
pouze v obecných zasadach je povinen prýmce u p P dodavate|e v jednoduchém vyberovem 
které jsou zvíce než 50 % financovanezdota jejjch nabídky musí být učiněny pisemne

řízení. Nabídky musí byt vyzadany nejmene výběru dodavatele, lze rovněž využit ceníky
(např. e-mailem, faxem), včetně cenových nabídek nebo pruzkumu
ZSgXSw S: u dokumentace k podporované éinnosti a spoiu s n, archtvovany.

4. Ustanovení odst. 3 nap,a,i,

vn.
Vyúčtování a vypořádání dotace

1. Po ukončení realizace projektu predjoz^ pmemce^poskyto^ realizace projektu formou

realizace projektu, nejpozdeji • ■ | zacj projektu s uvedením výše částky a uce u plateb
soupisu údetnich doMadu fttotoriHécIito dokladů. Zároveň na předepsaném formulář, a dle
VSSH&ZSSí ^"r^ramu předioži Závéreénou zprávu.

2. Pokud přijemce ^
smlouvy^bezhotoTOStnírn^pfevodem na úée. poskytovatele, ze kterého byla dotace poskytnuta.
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Vlil.
Povinnosti příjemce při přeměně, insolvenci a likvidaci právnické osoby

:,lPíiP!dě^Že Je příjemce,Právnickou osobou vyjma obce a má dojít kjeho přeměně podle příslušného 
. . , . Pnjen?c® ™a byt zanikajicí právnickou osobou, má povinnost tuto skutečnost oznámit
s dostatečným předstihem poskytovateli s žádostí o udělení souhlasu s přechodem práv a povinností
m!í h°tSm UVrllh0 VZ 3ÍU na Pravniho nástupce. Přitom musí respektovat, že každá taková skutečnost 
poskytnutíPrOJednana V °m °r9anU poskytovatele’ který schválil poskytnutí dotace a smlouvu o jeho

2. K žádosti o udělení souhlasu podle odstavce 1 musí příjemce prokázat příslušnými dokumenty 
ze prava a povinnosti z tohoto smluvního vztahu, včetně případné udržitelnosti, přejdou na právního 
nástupce a pravmnastupce se zavazuje tyto povinnosti plnit (např. projekt fúze). Poskytovatel je oprávněn 
si vyzadat dodatečné podklady, pokud z dodaných podkladů nebude tato skutečnost vyplývat.

3' y pňipadě, že poskytovatel žádosti vyhoví, spraví o tom bez zbytečného odkladu příjemce po projednání 
v prislusnem organu poskytovatele a uzavře dodatek ke smlouvě, který bude obsahovat popis a důvod jeho 
uzavřeni s ohledem na přeměnu příjemce.

y P^Pac*a’ žádosti poskytovatel nevyhoví, bezodkladně o tom spraví příjemce po projednání 
v prislusnem organu poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn posoudit dosavadní naplnění účelu smlouvy 
a rozhodne o vraceni poskytnuté dotace nebo její části. V takovém případě má příjemce povinnost vrátit 
doposud vyplacenou dotaci nebo její část způsobem a ve lhůtě stanovené výzvou poskytovatele.

5- V případě, že je příjemce příspěvkovou organizací jiného územního samosprávného celku, je povinen 
pri sloučeni, splynuti ci rozdělení postupovat obdobně podle odstavce 1 (doložení např. formou usnesení 
zastupitelstva uzemne samosprávného celku). Poslední věta odstavce 2 platí obdobně.

6. V případě že příslušný soud rozhodl o úpadku příjemce nebo má být příjemce zrušen s likvidací 
je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit poskytovateli. Poskytovatel je oprávněn posoudit dosavadní 
nř£mni UCeU Sm*OUVy ! rozhodne 0 vrácení poskytnuté dotace nebo její části. V takovém případě má 
pjrijemce povinnost vrátit doposud vyplacenou dotaci nebo její část způsobem a ve lhůtě stanovené výzvou 
poskytovatele Zároveň je povinen bezodkladně oznámit insolvenčnímu správci či likvidátorovi příjemce že 
tento prijaMotaci z rozpočtu poskytovatele a váže ho povinnost vyplacenou dotaci vrátit zpět do rozpočtu

IA.

Výpověd smlouvy, snížení dotace a porušení rozpočtové kázně

1. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět z důvodů na straně příjemce, a to zejména v případě 
ze po uzavřen1 teto smlouvy nastane nebo vyjde najevo skutečnost, která poskytovatele opravňuje dotaci 
n®7.°. jeí'cast odejmout. Takovými skutečnostmi jsou například zjištění poskytovatele, že údaje, které mu 
sMil příjemce, a ktere mely vliv na rozhodnutí o poskytnutí dotace, jsou nepravdivé nebo příjemce 
nedodržel procentuální podíl vlastních finančních prostředků.

2. Výpovědní lhůta je 10 dní a začíná běžet dnem doručení písemné výpovědi příjemci.

3. V písemné výpovědi poskytovatel uvede zjištěné skutečnosti, které jej prokazatelně vedly k výpovědi
smouvy, a vyzve příjemce k vrácení celé dotace nebo její části, pokud již byly poskytnuty. Příjemce 
p Vratlt W0 Prostredky do 15 dnů od ukončení smlouvy na účet poskytovatele uvedený ve výpovědi
Pokud tyto prostředky jeste nebyly převedeny na účet příjemce, přestože byla uzavřena smlouva má 
poskytovatel právo je neposkytnout. ’

L>rZ?Plde. Půru.se-n! P°vmností. stanover>ých pro čerpání dotace, zjištěných na základě provedené 
ontroly, muže byt příjemce vyzván k provedení opatření k nápravě zjištěného pochybení tehdy jestliže 

porušil mene zaváznou podmínku, u které je stanovena možnost sníženého odvodu dle odst. 5 tohoto 
ustanoveni . V rozsahu, v jakém příjemce provedl opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení 
rozpočtové kazne. r

v těchto případech P°Chybení ^ Č6rpání d°taCe 3 nesP|nění P°dmínek veřejnoprávní smlouvy je stanoven
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a) Za nedodržení termínů jednotlivých administrativních úkonů příjemce, jejichž povaha umožňuje napravu

v náhradní lhůtě až do výše 5% dotace,
b) za nedodržení povinné publicity až do výše 5% dotace. /

cl za nedoložení všech požadovaných podkladu k vyúčtovaní az do vyse 5 /o dotace,
d) za nedodržení termínu odevzdání vyúčtování a závěrečné zprávy až d° vYSe 5/o z dotace; toto neplatí, 

Dokud příjemce prokáže, že k nedodržení termínu došlo z reálných a objektivních důvodů
e) za nedodrž případné nastavených kritérií poskytnuté dotace - poměrná cast celkove podpory

k naplněným kritériím,
f) za porušení povinností dle čl. XI smlouvy až do výše 100 /o dotace,
g) za porušení zákona o veřejných zakázkách:

1. neprovedení výběrového řízení 100% výdajů tétoi zakázky
2. diskriminace při výběrovém řízení 10 - 25% výdajů této zakázky
3 dělení předmětu zakázky 10-25% výdajů této zakázky = . . .

4. nezveřejnění veřejné zakázky zákonem stanoveným způsobem 5 A výdajů teto zakazky (napr 
nezveřejnění smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejíž cena přesáhne 500 000 Kc bez DPH

5. méně závažná porušení při zadávání veřejných zakázek až do výše 5% výdajů této zakázky (např. 

nedodržení zákonem stanovených lhůt atd.)

h) za porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 3 a 4 smlouvy 100% výdajů zakázky.

Jednotlivá porušení zákona o veřejných zakázkách se nesčítají, ale krácení uznatelných výdajů 

se posuzuje podle nejzávažnějšího pochybení ve stejné zakázce.

6 V Dřípadě kdy není možné postupovat podle odst. 4 a 5 tohoto ustanovení, muže vyzvat poskytovatel 
příjemce k vrácení dotace nebo její části, zjistí-li, že příjemce dotace porušil povinnost, která souvis, 
s účelem na který byly peněžní prostředky poskytnuty, nedodržel účel dotace nebo podmmku, za ktere byla 
dotace poskytnuta, a u níž není možné vyzvat k provedení opatření k nápravě a není možné uložit snížený 
odvod (např. nedodání nebo nezdokumentování dosažení účelu dotace (v tištěné nebo elektronické podobě 
na CD) a kdy kvalita výstupu neodpovídá účelu dotace, a je takto posouzena a navržena oponentem 
projektu nebo při případné kontrole určeným zaměstnancem poskytovatele; nedodržení termínu dokončeni 
realizace projektu; nedodání Závěrečné zprávy na předepsaném formuláři). V rozsahu, v jakém vrátil 
příjemce dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.

7 V případě že příjemce bude vyzván k vrácení dotace nebo její poměrné části a svou povinnost k jejímu 
vrácení nesplní vjemu stanovené náhradní lhůtě, bude považována nečinnost příjemce za porušeni 

rozpočtové kázně ve formě zadržení dotace.

8. Porušení jiných povinností příjemce než těch, které jsou upraveny v odst. 5 tohoto ustanovení 
a v případě že porušení povinností nebude napraveno dle odst. 4 a 6 smlouvy, bude povazováno 
za porušení’ rozpočtové kázně s tím, že bude požadován odvod ve výši neoprávněného použity dotace 
a zároveň i úhrada penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 promile denně ve vztahu k uloženému

odvodu.

X.
Udržitelnost projektu

Příjemce garantuje udržitelnost efektů u investičních projektů po dobu tří let po dokončení jeho realizace.

XI.
Další povinnosti příjemce

1. Příjemce se zavazuje, že v případě realizace projektu prostřednictvím třetí osoby (zhotovitele díla), bude 
iím uzavřená smlouva o dílo, dokumentace skutečného provedení projektu (díla), jakož i jeho nasledne 
vyúčtování ze strany zhotovitele, v souladu se skutečným stavem infrastruktury k okamžiku dokončeni 
stavebních prací na projektu. Za okamžik dokončení stavebních prací je považován podpis předávacího 

protokolu díla mezi příjemcem dotace a zhotovitelem díla.
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Tby <zh?,OTitete díla>.
povinnost platí i v DříDadě že irlp n 7mónn ut - ^ .. v P|f®mnerT] dodatku k uzavřené smlouvě. Tato
prací či objem nebo kvalitu použitého stavebního^^tedálu.3 ^ fmančníh° P'nění’ objemu uskutečněných

by by^^rcKp^s^outo smlouvouroe^sk^ruitíadotace*10tOVÍtelem dNa °bsahovat ustanovení, které

- —
XII.

Ostatní ujednání

1. Finanční podpora poskytovaná z dotačního programu nenaplňuje kritéria veřejné podpory.

do«a» 'SST 5SK."J2r* Pfííe;ce ke změ"é p°dml"* za “-** 
ie příjemce poLen ozUmi^oTs^^ S'd'a

č 340/201! SbrennLVě.d0ml' ř SmlOUVa bude uveiejněna v registru smluv zřízeného podle zákona

, . uvedeny ymetodickém pokynu Jihočeského kraje MP/97/KHeT**Příník POVInn“f! ’?4ub,'cl,y Proiel<lP Jsou

šássssr~pflp daB“ sk“k»«—■

maSoT,“oSmXVní ^ ^ kdyk0li (i V průběhu
a zpřístupnit na požádání veškeré doklademivi^ifrfcrf i P k U' ^<Tetne P°uziti penezmch prostředků 
ujednáním nejsou dotčena ani nmoyon - 1 S rea lzaci projektu a s plněním této smlouvy. Tímto
repubNkT PraVa kontrolních a finančních orgánů státní správy české

opiévněnýmrohgány^od^zátona^McÍCTÍo^Sbh^r^6 Vte8lnlk » strpét opatření přijatáza stavu nebezjwčí vyhíášeného^podte tohotcízákWTa: "2dVem Ve Zněnl p°zděiš":h přadplaů'

.poděsí kras

XIII.
Závěrečná ujednání

obdSS'°U„«řkVyh°IOVe"a ™ 2 S,Wisa<:h moi'P'Pt Povahu originálu, z nichž každá ze smluvnich stran
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2- Zniěny a doplňky této smlouvy Izejjrovádět pouze formwj^fee^ýc^čístovaných^dodatků^pode^saných

ssssssrsa »——*■-—

3. v případech neřešených ,ou,o~
kr^eč^SM/lííř^K^Zásady^šnoteského kraje pro poskytwání^podpor k.sré js dostupné

na http //www kr3Í-jihrineskv.cz/88/pravidla směrnice zasady.htra

, - , ; i- v nnnqdě ziištění závažných nedostatků při realizaci projektu, včetně

§§S§25SBS5SSFS
přihlédnout.

5 Na důkaz výslovného souhlasu s obsahem a všemi ustanoveními této smlouvy a své pravé, svobodné

a vážné vůle, je tato smlouva po jejím přečtení smluvními stranami vlastnoručně podepsana.

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

zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede Jihočeský kraj.

V Českých Budějovicích dne - 5 "06‘ 20.9 V dne
JCU.ML01

náměstek hejtmanky

Příjemc iTHLON TEAM TÁBOR Lt.

Sedláčkova 1717
Tábor 390 02

IČO: 47268794

Ing. Ma
předseda
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