
1 

 

Plzeňský kraj 
sídlo:  Škroupova 18, 306 13  Plzeň 
k podpisu smlouvy oprávněna: Mgr. Radka Trylčová, členka Rady Plzeňského kraje  
 pro oblast životního prostředí a zemědělství 
IČO:  70890366 
DIČ: CZ70890366 
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
číslo účtu: 1063003350/5500  
 
na straně jedné jako poskytovatel finanční dotace 
(dále jen „Poskytovatel“) 
 
 
a 
 
 
Obec Chanovice 
sídlo:   Chanovice 36, 34101 Horažďovice 
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:  Petr Klásek 
   starosta obce 
IČO:   00255556 
bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:   821891349/0800 
 
 
na straně druhé jako příjemce finanční dotace 
(dále jen „Příjemce“) 
 

uzavírají mezi sebou tuto 

 

S M L O U V U  

č. 32032020 
o poskytnutí účelové dotace z dotačního titulu 2019 Podpora ochrany lesa v PK 
v rámci dotačního programu PODPORA OCHRANY LESA V PK 2017+ 

 

I. 

1. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové finanční dotace (dále také „dotace“) 
určené na zřizování nových oplocenek v rozsahu 1 808 m na lesním majetku 
uvedeném v žádosti o dotaci reg. č. 059OL00082  (dále označeno jako „projekt“) 
podané prostřednictvím systému eDotace. Projekt byl realizován a účelu dotace 
bylo dosaženo před poskytnutím dotace. Dotace je slučitelnou podporou ve 
smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie. 

2. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou finanční 
podporou a vztahují se na ní ustanovení tohoto zákona. 
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II. 

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout finanční dotaci ve výši 107 576 Kč (slovy: 
Jedno sto sedm tisíc pět set sedmdesát šest korun českých). Příjemci jako 
účelovou dotaci pro účel uvedený v článku I. odst. 1 této smlouvy, a to za 
podmínek stanovených touto smlouvou a Pravidly dotačního programu 
PODPORA OCHRANY LESA V PK 2017+ schválenými usnesením RPK č. 
343/17 ze dne 27. 2. 2017 ve znění změn schválenými usnesením RPK č. 
1702/18 ze dne 26. 2. 2018 a usnesením RPK č. 3142/19 ze dne 1. 4. 2019, která 
byla zveřejněna na dotačním portálu Plzeňského kraje v aplikaci eDotace a 
rovněž na elektronické úřední desce Krajského úřadu Plzeňského kraje (dále jen 
„Pravidla“). Dotace se poskytuje jako neinvestiční.  

2. Příjemce prohlašuje, že účelu, na který je dotace poskytována, bylo dosaženo za 
dodržení podmínek stanovených v Pravidlech, a na základě toho se zavazuje 
tuto finanční dotaci přijmout.  

3. Výše poskytované dotace je ve výši 85 % schválené částky a je určena 
prostřednictvím sazby za technickou jednotku, pro dotační období od 1. 4. 2019 
do 31. 3. 2020 byla stanovena sazba 70 Kč za 1 metr. Skutečně vynaložené 
náklady se neprokazují. 

4. Finanční prostředky budou jednorázově poukázány na účet Příjemce nejpozději 
do 31. 12. 2020.  

 

III. 

Poskytnutí účelové finanční dotace a uzavření této smlouvy bylo schváleno 
usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 1586/20  ze dne 8. 6. 2020. 
v souladu s ust. § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů.  

 

IV. 

1. Příjemce se zavazuje při jakékoli formě publicity projektu uvádět, že byl 
uskutečněn za finanční podpory Plzeňského kraje.  

2. Příjemce se zavazuje umožnit oprávněným zaměstnancům Poskytovatele 
provedení kontroly na místě uskutečněného projektu v souladu s Pravidly. 
Poskytovatel je rovněž oprávněn provádět prostřednictvím Krajského úřadu 
Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) kontrolu užití dotace dle příslušných 
ustanovení zákona o finanční kontrole. 

3. Příjemce prohlašuje, že není podnikem v obtížích ve smyslu bodu (35) odst. 15 
Pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve 
venkovských oblastech na období 2014 až 2020, zveřejněných v Úředním 
věstníku Evropské unie pod číslem 2014/C 204/01 dne 1. července 2014. 

4. Příjemce se zavazuje, že na projekt dle čl. I odst. 1 nebude čerpat podporu 
z jiných veřejných zdrojů. Obdrží-li Příjemce na stejný projekt podporu z jiných 
veřejných zdrojů, je povinen neprodleně o této skutečnosti Poskytovatele 
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informovat.  Poskytovateli v tomto případě svědčí právo smlouvu vypovědět  
a požadovat navrácení již vyplacených finančních prostředků. 

5. Pokud je Příjemce povinen vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, je povinen vést jej řádně. Pokud je 
Příjemce povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen vést ji řádně. Příjemce musí 
být schopen odlišit účetní operace, popř. příjmy a výdaje týkající se využití dotace 
odděleně od ostatního účetnictví, popř. daňové evidence (např. v operativní 
evidenci, v přehledové tabulce apod.). Příjemce je vždy povinen mít evidenci 
využití dotace podloženou doklady splňujícími charakter účetních dokladů podle 
zákona o účetnictví, i když účetnictví nevede. V případě porušení ustanovení 
tohoto odstavce KÚPK uloží odvod Příjemci ve výši 5 % dotace.  

6. Finanční prostředky dotace nebudou Příjemcem poskytnuty jiným fyzickým nebo 
právnickým osobám, pokud nepůjde o úhradu bezprostředně spojenou s již 
realizovaným účelem dotace. Pokud by byly finanční prostředky dotace 
poskytnuty v rozporu s účelem dotace uvedeným v článku I. odst. 1 této smlouvy, 
je Příjemce povinen dotaci Poskytovateli vrátit ve výši neoprávněně požadované 
a vyplacené částky.  

7. Zjistí-li Poskytovatel, že podmínky stanovené v Pravidlech nebyly při plnění účelu 
dotace dodrženy, včetně požadavku Poskytovatele na udržitelnost projektu po 
dobu 5 let po uzavření této smlouvy nebo že údaje, na jejichž základě byla dotace 
poskytnuta, byly neúplné či nepravdivé a mohly mít na poskytnutí dotace vliv, je 
Poskytovatel oprávněn uložit odvod ve výši neoprávněně požadovaných a již 
vyplacených finančních prostředků, případně i smlouvu vypovědět a požadovat 
navrácení již vyplacených finančních prostředků v celé jejich výši. Příjemce je 
povinen dotaci vrátit, pokud v souvislosti s projektem spáchá trestný čin.  

8. V případě vzniku důvodů pro vrácení finančních prostředků nebo zaplacení 
odvodu, poukáže je Příjemce bez výzvy neprodleně na účet Poskytovatele, 
popřípadě ve lhůtě určené v písemné výzvě KÚPK nebo v platebním výměru. 
V roce poskytnutí dotace na č. ú.: 1063003350/5500 u peněžního ústavu 
Raiffeisenbank a.s., jinak na č. ú.: 1063003377/5500 u peněžního ústavu 
Raiffeisenbank a.s. Variabilním symbolem bude IČO/rodné číslo příjemce. 
Příjemce dotace je povinen současně s realizovanou platbou zaslat písemné 
avízo na Odbor ekonomický KÚPK a v kopii na vědomí Odboru životního 
prostředí KÚPK. 

9. Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy 
se dozví o změnách, písemně oznámit KÚPK veškeré změny nebo skutečnosti, 
které by měly vliv na realizovaný účel dotace, včetně změn údajů o Příjemci 
(změna IČO, bankovního čísla účtu, změna osoby oprávněné jednat jménem 
Příjemce atd.). Je-li Příjemcem právnická osoba, je rovněž povinna bez 
zbytečného odkladu oznámit Poskytovateli svojí přeměnu nebo zrušení 
s likvidací. V případě pozdního oznámení změn nebo jejich neoznámení uloží 
KÚPK odvod Příjemci ve výši 5 % dotace.  

10. V případě vzniku důvodů pro výzvu k provedení opatření k nápravě nebo výzvy 
k vrácení dotace nebo její části podle § 22 odst. 6 zákonem č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
učiní tuto výzvu jménem Poskytovatele KÚPK. V případě porušení rozpočtové 
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kázně a zároveň nevrácení poskytnuté dotace Příjemcem Poskytovateli, popř. 
nevyhovění výzvě k provedení opatření k nápravě, postupuje KÚPK způsobem 
uvedeným v § 22 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 280/2009 Sb., 
daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, tedy vydáním platebního výměru za 
účelem uložení odvodu a penále do rozpočtu Poskytovatele. 

11. Poskytovatel je povinen v souladu s vnitřními směrnicemi zveřejnit tuto smlouvu 
na své elektronické úřední desce nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření. 
Příjemce dotace výše uvedené bere na vědomí. 

12. Poskytovatel se zavazuje zveřejnit tuto smlouvu na elektronické úřední desce 
nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření. 

13. Příjemce bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn použít pro své potřeby 
materiály získané v souvislosti s realizací účelu dotace, např. fotodokumentaci 
(zejména k propagaci).  

14. Příjemce prohlašuje, že při přípravě a realizaci projektu specifikovaného v článku 
I. odst. 1 této smlouvy nebyly a při jeho propagaci nebudou užity protiprávní 
jednání spočívající v nerespektování autorských či jiných práv třetích osob či jiné 
nevhodné způsoby obtěžující fyzické a právnické osoby.  

15. Na poskytnutí dotace není právní nárok, jejím poskytnutím se nezakládá nárok 
na poskytnutí další dotace v případě, že dotovaný projekt bude pokračovat 
v dalších letech.  

16. V případě, že Příjemcem dotace je obec, Příjemce prohlašuje, že přijetí dotace 
podle této smlouvy bylo schváleno příslušným orgánem této obce. 

 

V. 

1. Tato smlouva má veřejnoprávní charakter. 

2. Pokud je veřejnoprávní smlouva podepsána Poskytovatelem a následně zaslána 
k podpisu Příjemci, je smlouva uzavřena dnem doručení zpět Poskytovateli (dle 
ust. § 164 odst. 2 správního řádu). V případě podpisu smlouvy Příjemcem bez 
přítomnosti Poskytovatele, je Příjemce povinen doručit smlouvu zpět 
Poskytovateli nejpozději do 30. 11. 2020. 

3. Smlouva nabývá účinnosti dnem doručení této smlouvy dle odst. 2. tohoto článku. 

4. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž Příjemce i Poskytovatel 
obdrží každý po jednom vyhotovení. 

5. Změny a doplňky k této smlouvě lze provést pouze po vzájemném odsouhlasení 
smluvních stran, a to písemně, s číselně označenými dodatky, podepsanými 
oběma smluvními stranami. 

6. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu z důvodů stanovených touto 
smlouvou a dále v případě, že Příjemce porušil smluvní povinnost z této smlouvy 
vyplývající. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá účinnosti uplynutím 
výpovědní lhůty, která činí 15 dnů od doručení výpovědi.  

7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé 
a svobodné vůle prosté omylu a donucení, nikoli v tísni, že smlouva není 
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zdánlivým právním jednáním, že obě smluvní strany souhlasí s celým jejím 
obsahem. 

8. Pokud některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným nebo 
nevynutitelným, ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají platná a vynutitelná. 
Toto neplatné nebo nevynutitelné ustanovení bude bez zbytečných odkladů 
nahrazeno novým platným a vynutitelným ustanovením, které svým obsahem 
a smyslem nejlépe odpovídá obsahu a smyslu původního ustanovení. 

 

 

V .................. dne 5.8.2020 V Plzni dne 27.7.2020 

 

Příjemce:  Poskytovatel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………................ …………………………………   
Petr Klásek Mgr. Radka Trylčová 
starosta obce  členka Rady Plzeňského kraje 
       pro oblast životního prostředí 
       a zemědělství 
 
 
 


