
Smlouva o poskytnutí dotace

SDO/OEZl/l 564.17 
reji. č. 39-02-004/17

; 7,

a o' lOj ■.
))!\ \’!v >' !5'J ,i nás! "Monet ť. 500/200~ Sh.. sr rávní řád. vc znánipnzílšjšk-h rřahisu 

rákomi č. 2á0'20i)O Sh.. o rozjjočlových pravňliei7; tamních rozpočtu, vc znčru nozdčjšich
i.iřec/pisit

Obecná ustanovení

Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením 0. 17L2017/ZK-6 xe dne : 1, 5. 2Cr? pudic 
Ji 36 pí-.m. c) Aikoná č. 129/2000 So., o krajích, v sou.aJu se úkonem č. 250/2000 Sn.. o ro/.poě!'j\\eh 
pr.ividLvh ú/emníc.i rozpccln, /etén.' oozdějsích předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových p:\.\-icl.oc.i 
•../.mnich ro2poču."i t \c snns!u Zásad Jihočeského kraje pro ])osky.ování veřejné Hnančr.í podjxírv 
a Pravme! pro žadatele Dotačního propraníu Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slahych ohiastí 
jihočeského kr. ie. i. výzva pro rok 2017 o poskytnutí dotace ve výši a xapodmínek dále uvedených v léto 
smlouvě.

II.
Poskytovatel a příjemce dotace

! Poskytovatelem dotace podře této smlouvy je:

JuK-oCS' ý kr..j. U Zimního stadionu 1952/2. 370 76 České Budějovice 
IČO 70S90650
:astripe:i>: JlT)r. Josefem Knotem. MBA. prvním náměstkem hejtmanky Jihočeského kr.je, na základě 

plné moci hejtmankv kraje ze dne 31 5. 2017
- EgSBpmm ■

d dc j.iko .posk} íuvah.7"

2. Příjemcem dotace podle této smlouvy je:

Město Soběslav, náměstí Republiky 59. 392 01 Soběslav 
IČO 0025292!
zastoupeno: lun.. Jindřichem Bláhou, starostou

íicic j j'.o „přjc!):ce'



II.
Účel ;í charnktor dotnce, doba v ní/ má být účelu dosaženo

rcvlem jo láce je po.skym.'i peněžních prostrecki: na realizaci projek'.u «,Oprava střechy v prostorách 
recepce a restaurace na Plovár ně" dále jen ..projekt11. N.. základě poskytnuté dotace budou provedeny 
poti/e činnosti s deluiovaným: výstupy dle podrobného ro/.poóiu projckui uvedené! 10 v žádosti o dotaci.

Celkové uznatelné výdaje projektu činí 146 250 Kč.

2. ReJvuee projel.'.;: bude dokončena nejpo/děj: do 31. 3. 20ÍN '"emo lertrn ie rovně? 'e-nimom. 
rěinž ni:sí být dosa/imo úcehi dotace.

•. Pkjcmeejc oovnen uJt dotaci jen < účelu uvedenenu vodst. 1 tohoto článku. 1‘enč/ní prostředky 
doiace nesmí být použily k jinému účelu a mohou být použily pouze /a podmínek uvedených v žádosti 

souladu s vhodilyir.i ,i uznatelnými výdaji určenými Pravidly pro žadatele dotačního programu.

4 Peně/rí prostředky dotace nesmí příjemce poskytnout jiným právnickým nebo fyzickým osobám, 
pokud nejde o úhracy spojené > rcaiiz.ac’ projckdii. na který byly pusky lnu ty.

IV.
Výše dotace

iDoince bude poskytnuta maximálně ve výši 1 17 00f) Kč bezhotovostním převodem / účtu poskytovatele 
’’yhačf V|;vi účet příjemce č. EssaBagag uvederém v Žádosti ze dne 22. 2. 2017.

V.
Vyplacení dotace

I. Vypi; e.ní deduce na účel příjemce proběhne následujícím v-nisohen:

:.) 70 '/o celkové výše dotace (záloha ex ante), tj. 81 900 Kč. bude vyplaceno po podpisu smlouw 
n '■■'ozJěj i do 3 nrřsícú od schválení poskytnuti dotace Zastupitelstvem .lihočeského kraje, 
h) zbývající část do celkové výše dotace 30 %, tj. 35 100 Kč, buče vyplacena do 2 mésicú 
po .■•chválen: konečného vyúčtování dotace a předáni Závěrečné /práv; na předepsaném lormtdáři jako 
; 1 r.Kn «'v nos: ve výši prokázaných onrávnených výdajů se započtením zálohy.

VI.
Podmínky užití dotace

I. O ce'cn nrojčstu sede příjemce oddělenou pi-ijk.tznou účetní evidenci. Dále sc zavazuje uchovával tuto 
ilKrmí e\ icienci nu dobu pěti lei po skončen: řešeni projektu.

2 Příjemce je povinen dodržel procenuáhí podíl vlastních peněžních prostředků n.: realizaci pn cVlu 
ve výš' minimálně 20 % z celkových uznatelných výdajů projez tu. k.erý je stanoven dle přednokiadu 
n,; č '.siku 29 250 Kč. Při změně celkových očekás aných \ ýd.ijú se procentní podíl přepočítává.



3. V nřpíidě. žo v rámci íikcc/projekfu/podporované činnosti budou zadávány veřejná zakázkv, 
e přijer.‘uvinon posumov.u podle / ‘.koná č. 137/2006 Sb. o veřejných zaká/Mlch. vc znění pozdéišíd- 
jrLdp:-;u. V případě, zc s. jedná o z-'ká/.ky malého rozsahu, na které ve tom zákon vztahuje j>ou: - 
v ohccnúlt zásadách je -ovinen pnjenic; u p.něuí přesahujících částku !00.000.- Kč bez DIMl které jou 
/ více než 50 u'. íh aucovar.L z dotace, pwési výběr Joduvuie'e v áedi"K:.LáiéiV. oorovér,' řízení. 
Na'oidky musí b\ vy/ádánv nejméně t. 3 dodavatelů a jejich nabídky rnnsí b>i učiněn} písemně íhnipř. 
c mailem, táxoni). je nutno pořídit písemný záznam o výboru dodavatele, l/.c rovněž využil cci,'1 v 
/ cřeinoné na internetu. Záznam z výběrového řízení včetně cenových nabídek nebo pru/'i.mí 
a korespondence musí být uloženy u dokimmntaco k podporované činnost1 a spolu s ní ar Juvuv/ny.

I. I 'bt i i ocs*.. 3 neplať, uiá-li příjemce vlustn: pravidla pro zadávání veřejných 7::k:V/cK: v • .kovem 
I"-i pádě [ • tt.puje noď.e me.:. \u výzvu poskvtoviUele je př.jeuee povinen tato pravidla k-y.ji r.ícdložk 
a doiořdl dodržcr.í podmínek stanovených zákonem o veřejných zakázkách a jeho pravidly.

VII.
Vyúčtování a vypořádání dotace

i. Po ukončeni realizace projektu předloží příjemce poskytovatel: nej později do ! . dnů ode dne 
ukončeni realizace projektu, nejpozději do 13. 4. 2018 vyúčtování (ee 1 kove/prúběžné) realizace projektu 
formou souni. i účetních dokladů souvisejících s realizací projektu s uvedením výše Částky a účelu plateb 
u jednotlivýv>. eokl.tdú a dolo/emim fotokopií těchto dokladu. Zároveň na předepsaném ibrmuláti a dle 
Pravidel pro žadatele k tomuto dotačnímu programu předloží Závěrečnou zprávu.

2 Pokud piijcmee nevyčerpá všechny prostředky dotace na stanovený účel. je povinen vrátit pasky i.natě!: 
nevyčerpanou částku nejpozději do 2 měsíců po uzavření vyúčtování dotace poule čá V Ji. cest. i toto 
smlouvy bezhotovostním převodem na úeot poskytovatele, ze kterého byla dotace poskytnuta.

Vílí.
Povinnosti příjemce při přeměno, insolvenci a likvidaci právnické osoby

I. V pří prd v., že je příjemce právnickou osobou vyjma obce a má dojit k jeho přeměně podle příslušného 
zákona a příjemce má být zanikající právnickou osobou, má povinnost tuto skutečnost oznámit 
s dostatečným předstihem poskytovateli s žádostí o udělen: souhlasu s přechodem práv a povinností 
/ lohoto smluvního vztahu na právního nástupce. Přitom musí respektovat, že každá tuková skutečnost 
musí by. projednána vtom orgánu poskytovatele, který schválil poskytnut: dotace a smlouvu o jeao 
poskytnutí.

? K. žádosti o udělení souhlasu podle odstavce 1 musí příjemce prokázat příslušnými cokumerty, 
>v práv,., a povinnost: z tobolo smluvního vztahu, včetně nřbadne udr/iteinosti, přejdou na právního 
nástupce a práv;-,: nástupce se z \ .tziác tyto povinnosti plr.il inapv. projekt luze). Poskytovatel :e oprávněn 
si vyžádat dodatečné podklady, pokud z dodaných podkladů nebude f.lo skutečnost vypiv val.

! V niř.v.dě že poskv tovctel žádosti vy hoví, sprav: o lom bez zb) tečného odkladu přijcmce 
p.i projedí lánu v příslušném orgánu poskytovatele a uzavře dv)d.atek ke smlouvc. který btuic ob: a kovat 
popis a důvod jeho uzavření s ohledem na přeměnu příjemce.



V r;fpí.dč. že žádosti prskytovatel nevyhoví, he/odk'ladné o tom spraví příjemce po proiednání 
\ nPí: kbnéni orgánu poskyiovateie. Poskytovatel je oprávněn posoudit dosavadní naplnění účelu ..:rtlo,ivy 
.. ro/.i:odne o vrácení poskytnuté dotace nebo její části. V takovém případě má přijcmce po\;n.nc ,t vr tit 
d- p.vmi vy pinčem-ti dotaci ncV jej; cast /působen: i ve !hi:tě st.nov ené vyzvou noskytov aieic

>. V případě, ze je príjemee nřispěvkovou organizací jinéiio ú/emníh.o ramo.správnéiio celku, je povinen 
při sloučen:, splynutí či rozdělení postupovat obdobně podle odstavce 1 (doložení např. formou usnesení 
zastupitelstva územně samosprávného celku). Poslední věta odstavce 2 platí obdobně.

0 V rdcadc. že příslušný sond rozhodl o úpadku příiemce nebo má být příjemce zrušen s likvidací, 
ie povinen tuto skutečnost neprodleně o/námi; poskytovateli. Poskytoval cl je oprávněn posoudil 
dosavadní naplnění účelu smlouvy a rozhodne o vrácení noskytnuté dotace nebo její ěásli. V laknvém 
případě ntá j)n;cmce povinnost vrátit doposud vyplacenou do-aci nebi.- její část způsobem a ve ikúle 
snmevené vyzvou noskytovatele. Zároveň je povinen bezodkladně oznámit insolveoenmu: správvi Ji
1 kvúláto ov: nříjemcc. že tento přijal dotaci z rozpočtu poskytovatele a váže ho povinnost vyplacenou 
dotace vrátit zpět do rozpočtu poskytovatele.

ÍX.
Výpověď smlouvy, snížení dotace a porušení rozpočtové kázně

1. poskytovatel je oprávněn tuto .smlouvu vypovědět z. důvodu r.a strmě příjemce, a to zejména v připadá. 
>c po. i.z,.vřen: teto smlouvy nastave nebo vyjde najevo skutečnost, která poskytovatele onravfuje dotaci 
:i.:tu> i tni část odejmout. Takovými skutečnostmi jsou například zjištění p '.skvlovatelc. 
>e údaje, které mu sdělil příjemce, a které měly vliv na rozhodnuti o poskytnuti doiace. jsou nepravdivé 
nebo příjemce ne dour/cl procentuální podíl vlastních finančních prostředků.

?.. Výpovědní Ihúta je 10 dní a začíná běžet dnem doručení písemné výpovědi příjemci.

b. V písemné výpovědi poskytovatel uvede zjištěné skutečnosti, které jej prokazatelně vedly k výpovědi 
smlouvy, n vyzve příjemce k vráceni celé dotace nebo její části, pokud již byly poskytnuty. Příjemce 
je povinen vrátit tyto orosí.cdky co 15 dnu od ukončení .smlouvy ;u účet poskytovatele uvedený ve ýpoxédi. 
Pokud tyto prostředky ještě nebyly převedeny i.a účet příjemce. přeMcke byla u/uvik ta miiuine. ntá 
[-.."•‘.yíovaíe! práv o je: ep-askytnout.

4. V případě porušení povinností stanovených pro čerpání dotace, /ústěných na základě provedené 
ko.,t)úiy, muže byt příjemce vyzván k p.ovedení opatření k nápravě zjištěného pochybení tehdy, jestliže 
porub méně závažnou podmínku, u které je stanovena možnost sni/ettého odvodu dle exist. 5 tohoto 
■ tstamva:/ V rozsahu, vjakcr.j příjemce provedl opatření k nápravo, platí, áe nedošlo !; porušeni 
rozpočtové kázně.

5. Ni/.-: odvod /.a pochybení při čerpán; dotace a nesplněni podmínek veřejnoprávní smlouvy jc stane m 
v tec,:to pnpaucch:

/a nedodrženi termínů jednotlivých administrativních úkonů příjemce, jejichž povaha umožňuje 
nápravu v náitraelní Ihnlě a/ do výše 5% dotace, 

bi /,i n .iojo/em všech požadovaných, podk.adť; k vyúčtování až. do výše 5”4 dotace.



c) rn naiudiveni íermír.n odcv/dár.í v)'účtování a /ávěrečr.ó zprávy a/ do výše 5% z dotace; loto ncp.iro.
pokud přijom-e proka/o, /e necodr/crií ijrmínu dodo /. reainýcl-.. objektivních ujvodj, 

d! z:; iieuod:/,ení pnpaJnč na.siavetiých. kritérií poskytnuté dotace potnértá čú^'. eeíkc-\é poipory 
k naplnér.yrn kríleritni,

e) za ronts .-n zákeo: o \eřejnych /akázkách;

i. ne;; oxede ti vý'x'rovéi!o řízení 100% vydraitéto zaká/i y 
disl litr.ir re při vy n liro vím řízení 10 25% výdajů této zakázky

J. uč lení pí edinétu /akřizky j() - 25% výdajů této zakázky
4 nezveřejněni xeiejné zakázky zázcitem stanovo;iýni zp'.-sobeni 5'L výdajů teto zaká/kv (m.pr 

nezveřejnění smlouvy na vore;non zaká/ku malého rozsahu, jej.?/: cena přesáhne 500 000 ’íč bez 
DPH aid.)

5. mere závazná porušení při zadávání veřejných zakázek až. do vy se 5% výdajti této zakázkv (např. 
r.cdcdržení zákonem smnovených lliůt atd.)

'! za nontšení povinnosti uvedené v cl. VI odst. 3 a 4 sm.ouvy .00% výdajů zakázky.

Jedmdhú porušení zákon, o veřejných /.skázkácn re ncsLÍta;í, tne krácení nzm.tdných vvdsdíi 
se pesoz _e pod!e ncjzávažjiejsiho pochybení ve stejné zakázce.

6. V případě, kdy není možné postupová’ podle odst 4 a 5 tohoto ustanovení, rmiže vyzvat poskytovatel 
příjemce k vrácení doiace nebo její Části, zjistí-ii, /.e příjemce dotace porušil povinnost, která souvisí 
s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, nedodržel účel dotace nebo podmínku, 
za které byla dotace poskytnuta, a u níž není možné vyzvat k provedení opatření k nápravě a není 
uio/né uložil snížený odvod (např. nedodáni nebo nc/.dokurnenlováni dosažení účelu dotace (v tištěné 
nebo elektronické podobě na CD) a ku v kvalita výstupu neodpovídá účelu dotace, a je takto 
posouzena a navržena oponentem projektu nebo při případné koniro'e určeným zaměstnancem 
poskytovatele; nedodržení termínu dokončení realizace projektu; nedodáni Závěrečné zprávy 
na předepsaném formuláři). V rozsahu, v jakém vrátil příjemce dotaci nebo její část. p!a i. ?c neuoío 
k portbeni rozpočtové kázně.

7. V příj ide, že příjemce bude vyz\'án k vrácen; dotaee nebo její poměrné částí a svos novum-.-
k jejínie svačení nespí ní vjemu stanovené náhradní Unite, bude považována nečinnost příjemce 
za ponkem ro/počuv é kázně se íbrrnezadr/ení dotace.

8. Porušení jinýc:; povinností oříjúmce než těch, ktere jsou upraveny vodst. 5 tni toto ustanoven; 
a v případe. ž.e porušení povinností nebude napraveno dle odst. I a 6 >m olivy, bude považováno 
za porušeni rozpočtové kázně s tím, žc bude požadován odvoc. v.; výši ne oprávněné no použití dotace 
a zároveň i úhrada per.á.e za porušení rozpočtové kázně vc výš; i promile derme vc v/íalm 
k uloženému odvodí:.

X.
Udrží tel nosí projektu

Příjemce yurantoje udržítelno.st efektů u investičních projektů po dobu pěti let po dokončení cho 
■c-aliz. ice.



XL
Další povinnosti příjemce

1 I’ ijcmce so /vavn/uje. že v p/ípadé realizace projektu prostřednictvím třetí osoby (zhotovitele díl:;’), 
bt-lo jim j/..:vřoná smiouvv. o dalo, doKJir.etUace skutečného provedení projektu (oíia), jakož i jeho 
rásledné \ \ écioviní ze strany zíiotos itele. v souladu se skutečným stavem iníXnznikťurv k okamžiku 
dokončen: stavebních prací .v. ornieklu. Za okamžik dokončení .stavebnic!) prací je povazován podpis 
pied:i vadho pnv.c' oiu díla rne/i příjetneer. dotace ,i zhotov i údem cit” t.

d. Př.iemcc se zavazuje, že v případe realizace projektu pro.stívumctvím třetí osob) (zhotovitele díla), 
bude jakákoli změna oprou uzavřené smlouvě o tdlo zachycena v písemném dodatku k uzavřené smlouvě. 
Tato povinnost platí i v případe, žc jde o /měnu, která nemá vliv na výš.i finančního plnění, objemu 
uskutečněných prací či objem nebo kvalitu použitého stavebního materiálu.

?. t.Vuivřená smlouva o dílo mezi příjemcem dotace a zhotovitelem díla nesmí obsahoval ustanovení, které 
ty, bylo v rozporu :c uto smlouvou o posk) tnutí dotace.

4. Nespi není některé z vyuč uvedených povinnosti ze strany příjemce hudc považováno za ooru.eni této 
..nh -i i vy. přičemž ; oskytovatcl je oprávněn postupovat d!e čh IX odst 6, 7 a 8 teto smlouvo nebo ukončit 
tuto smlouvu výpovědí ze strany poskytovatele ve lhůte a za podmínek dle či. IX odst. 2 teto smlouvy.

XII.
Ostatní ujednání

1. imtauúií podpora poskytovaná z dotačního programu naplnuie kritéria věřené podpory. Poskytování 
\civme podpor) se řídi Smhnivo.i o fungování bVopské unde :. nrislu.-myni právními akty Lvtomké unie. 
au.íéna nařízením Komise (TS) č. 1-107/201 ’ o potížilí Člár.ku it17 a 108 Smlouvy o fungování Kvronskč 
ume na podporu oie minimis (dále jen „nařízeni o de minimis") ze dne 18. 12. 2013. publikovaného v Úředním 
včsm.ku Kvropské unie jiod číslem 332 ze dne 24. 12. 2013 a zákonem č. 215/2004. o úpravě některých 
'./.sáhů v ob!ast; veřeme podpory. Celková výše této podpory udělená jednomu subjektu v rozhodném tříletém 
období nesmí přemi:nouí částku 200 000 KUK. kdy tímto tříletým obdobím sc rozumí současné účetní období 
a dvě předcházejíc! účetní období. Příjemce, se pod ni sem této Smlouvy zavazuje, že nepřijme ooJporu 
na stejné způsobilé výdaje z jiných národních čí evropských zdrojů. I žatém poskytnutí podpory de minimis ic 
datum podpisu smlouvy poskytovatelem. Nepřekročení zákonného kmitu bylo ověřeno poskytovatelem 
v i V Nlru podpi..'- ue minimis a podpisem sm.l ouvy příjemce garantu i e jeho nepřekročená

2 bn.md dojde v pit.běhu pkznosii této smlouv) na straně příjemce ke změně podmínek, za kterých h)'a 
dráace poskv.ruťi (včetně změny kontaktní osoby uvedené v žádosti nebe sídla příjemce), 
je přijcmce povinen oznámit loto písemné poskytovalo!i neprodleně po zjištění změny.

3. PTiernce bere na vědomí. Že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeného podle zákon., 
c .'-TO.’ 15 sb . o reyistir smluv, ve znění pozdějsk h pá .ipNř.ma úředm' de ce ! ráje zpťi :rl :m 
umožňuue: dď-tnvý •■3ří>lup. Přijcmce (příp. jiné označení) prohlašuje, Žc tato smlouva neohs.'lmje údaje, 
!;u.ré tvoří přej/něl jeho obchodního injems-.ví podle § 504 zákona ě. 89,2012 Sb., ončaiti'v zé-.or.ík. 
w /:ie:u rzzdčjkVh předpisů.

z



4. Příjemce se zavazuje zveřejnit ve vlastní režii nezbytné nutné in formace e projektu, n který nro.v.reuky 
obérěe! i zý-sn; iníVrnovéní veřej nes: i o lom. žc daný projekt by! realizován v rámci dotačního pro era mu 
J!h<'Českého kraje a informovat poskytovatele o uskutečnění projektu např. formou pozvánky ia za!' 'em’ 
P'o'ektu u kulturních akcí nebo na zahájen: provozu u investičních projektů.

5. Poskytovatel je oprávněn provádět i: příjemce kontrolu iLeinirtvi, prp. tlaivdi .skutečností, v ro/sah;- 
potřebném k posouzeni, zda je lato smlouva dodržována.

6. Příjemce m zavazuje umožnit pos kyt ovace i nebojím pověřeným o.-oham provést kdykoli (i v prtilmhu 
ivalizaeei konrle.xrr' kontrolu podupu a ws.edke realizace projektu. \četné jt-ouzi'i pe: č/nic!' rrosiře 1' t 
a zpřístupnit na požádání veškeré doklady související s realizací projektu , s piněním této smlouvy. Tímto 
ujedná:.ím nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánu státní správ)' (foské 
republiky.

7. Výstup projektu náleží do výlučného vlastnictví příjemce. Vlastník je povinen strpět opatření přijatá 
oprávněnými orgán)' podle zákona č. 240/2000 Sb.. o krizovém řízem', ve znění po/dejšíc.i přcdpLj. 
za ta mi nebezpečí vyitlášcného podle tohoto zákone.

S Pusk\■ovutcl dává příjemci souhlas k užilí znaku a logolypu Jihočeského kraje na mlonnačnícn 
a propagačních materiúlecn projektu v .sculaJi: se sničmicí č. SV1/40/KK - Zásad)'jedr.oliiého vzuáiníh.o 
styí..’ .. ;ravic’s pi'0 ožívání symbolů a logotypu Jihočeského krám, která jc dostupná na hlini-Vwww.k-ai- 
jihoccskv.cz/8iS4oravidla sincrnico z tsadv.lifn.

9. Výdaje projektu, na které je poskytována dotace, nebyly a nebudou po dobu vázanosti projektu nr účel 
r -dnoreny z rozpcčtovýcli kapitol státního rozpočtu, státních fondů nebo /.jiných fondu kvropské unie.

XIII.
ZávČreČná ujcdnání

1. Smlouvaje \yhotovena vc 2 stejnopisech majících povaiiu originálu, z nichž každá snikivirícii .stran, 
•nbdrži 1 výtisk.

2. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatku 
poJepsaných oběma smluvními stranami. Zpřesnění či změny údajů (zejména adresa, číslo bankovního 
účtu. koi.t.-iktní osob: ' stačí písemně sdělit poskytovateli dotace, pokud terno netrvá na i;/a\řcn: dodatku 
ke •miouvc

3. V pripncLch neřešených touto smlouvou či v přípacé nejasností se užiji ústa noven i Pravidel 
pro žadatele příslušného dotačního programu a obecně závazných předpisů a podpůrné rovněž směrnice 
éihočeského kraje č. t>.Vl/1 (J7/ZK - Zásady Ji nečeského kraje pro poskytování veřejné linanční podpory, 
která je do tupna na ; n 1 p: / ''n w w. k r ~- i i: i o c e s k \ . e z-’f18 -'n ra v!' -1 a s n i e rn i r e z; i : i ch.'. i 11 m.

4. Příjemce bere na vědomi, že v případě zjištění závažných nedostatku při realizaci projektu, včelí., 
r .'dodrženi termínu odevzdání vyúčtování poskytnutých peněžních prostředků za uplynulý kalendářní rok. 
L posk>iovau-1 oprávněn \>loučil \ né.->k*dujicích 3 letech jelto žádosti o poskytnuti účelových prov.rcoku 
z mv ;dedků poskstoMiteie. případně př: výběru žádostí určených k poskytni::? dotace k té‘o skutečnost: 
přihlédnout.



5. N'a důkaz vý5]o\niko souhlasu s obsahem a všem: ustanoveními této smlouvy a své pravé, svobodné 
a va/.iiL vůle, je tato smlouva po její ni přečtení smluvními stranami vlastnoručně podepsána.

6. Tato snnouva n rřvá piatno-'ii a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7. evn: strany se dohodly na tom. že uveřejném v rcpisiru smluv provede Jihočeský kraj.


