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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace
(dále jen Smlouva)

uzavřená ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a § 
10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů 

I.
Obecná ustanovení

Na základě rozhodnutí Zastupitelstva  města Pelhřimov o poskytnutí finanční podpory ve 
formě individuální  účelové dotace se uzavírá tato Smlouva, která obsahuje  podmínky pro 
poskytnutí finanční podpory ve formě individuální účelové dotace. Tato Smlouva je 
uzavřena na základě zásad pro poskytování individuálních dotací bez vyhlášení  programu 
na podporu  výstavby technické  a dopravní infrastruktury z rozpočtu města Pelhřimova, a 
podle zákona 
č. 128/2000  Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“) a s vědomím skutečnosti, že na 
poskytnutí dotace není právní nárok. 

II.
Poskytovatel a příjemce dotace

1. Poskytovatelem dotace podle této Smlouvy je: 

Město Pelhřimov
Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov
zastoupené starostou města Ing. Františkem  Kučerou a místostarostou  Ladislavem  Medem 
IČ: 00248801 
DIČ: CZ00248801
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 622101359/0800 
(dále jen „poskytovatel“) 

2. Příjemcem dotace podle této Smlouvy  je: 

Agrostroj Pelhřimov, a.s.
U nádraží 1967, 393 12 Pelhřimov
zastoupený předsedou představenstva  Lubomírem Stokláskem
IČ: 00009971
DIČ: CZ00009971
Příjemce je plátcem DPH. 
Bankovní spojení ČSOB, a.s. č. ú. 8010-0103603453/0300
(dále jen příjemce“)
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III.
Předmět a účel Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy  je poskytnutí finanční podpory  ve formě individuální  účelové 
dotace z rozpočtu města Pelhřimova. Účelem této Smlouvy  je napomoci realizaci projektu 
Přestavba křižovatky silnic I/34 a III/11252 - Pelhřimov (dále jen projekt), a to do výše  
poskytnuté dotace. 

2. Příjemce je povinen  užít dotaci jen k účelu uvedenému v čl. III. odst. 1 této Smlouvy. 
Dotace nesmí být použita k jinému účelu. 

3. Peněžní prostředky dotace nesmí příjemce poskytnout  jiným právnickým nebo fyzickým 
osobám, pokud nejde  o úhrady spojené  s realizací účelu, na nějž byla dotace poskytnuta. 

4. Dotace se poskytuje na základě rozhodnutí poskytovatele – usnesení Zastupitelstva  města  
Pelhřimova č. 13/11/16/Z ze dne 21. 9. 2016

IV.
Veřejná podpora

Dotace byla po posouzení poskytovatelem vyhodnocena jako nezakládající veřejnou 
podporu. Příjemce bere na vědomí, že slučitelnost podpory se společným trhem se posuzuje  
a rozhoduje závazným způsobem Evropská komise. 

V.
Harmonogram projektu

1. Příjemce je povinen  dodržet termíny  stanovené  v článku V. odst.  2 této Smlouvy.  Zjistí-li  
příjemce, že dojde k prodlení oproti tomuto harmonogramu, je povinen tuto skutečnost, 
včetně odůvodnění, neprodleně písemně oznámit poskytovateli. 

2. Příjemce se zavazuje dodržet harmonogram realizace stanovený v tomto článku Smlouvy. 
Termín zahájení realizace projektu                                          01.05.2016
Termín realizace ukončení projektu                                        31.12.2016
(předpokládaný termín vydání kolaudačního rozhodnutí, resp. kolaudačního souhlasu) 
Termín předložení závěrečné zprávy s žádostí o platbu (do 30 kalendářních dnů ode dne 
ukončení realizace projektu)                                                      31.12.2016

VI.
Výše dotace a přehled financování

1. Dotace dle Smlouvy  se poskytuje ve výši 49 % z celkových skutečných realizačních 
nákladů projektu,  maximálně však v celkové výši 8 353 446,- Kč. 

2. Rozpočet projektu:  
Plánované výdaje v Kč                                                  17 047 848,- Kč
Celkové uznatelné náklady projektu                 17 047 848,- Kč

Dotace z rozpočtu města 49%                    8 353 446,-  Kč
Soukromé spolufinancování 
příjemce 

51%                    8 694 402,-  Kč

3. Celková výše  dotace dle odst. 1 nesmí být překročena. Částka, která bude  příjemci 
poskytnuta, bude  určena na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně 
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prokázaných způsobilých výdajů. Příjemce zajistí úhradu veškerých výdajů (včetně 
neuznatelných výdajů nebo vícenákladů), které nejsou kryty výše uvedenou  dotací z 
vlastních zdrojů. Příjemce dotace je povinen dodržet procentuální podíl stanovený ve 
Smlouvě. Pokud v průběhu realizace dojde ke snížení uznatelných výdajů, výše dotace a 
vlastní spoluúčast příjemce se mění přímou úměrou dle stanovených  procentuálních podílů, 
tzn., že bude i úměrně snížená dotace. 

4. Všechny výdaje musí být pro účely této Smlouvy  vykazovány bez daně z přidané hodnoty 
v případě, kdy příjemce je jejím plátcem a má možnost žádat o její zpětné proplacení 
příslušného správce daně. Nedílnou součástí této Smlouvy  je čestné prohlášení  (příloha č. 1), 
kde příjemce uvede, zda je či není plátcem DPH, a zároveň v případě plátce DPH čestně 
prohlásí, zda může v rámci čerpání dotace dle svých aktivit uplatnit odpočet DPH na vstupu 
či nikoliv. 

5. V případě jakékoliv následné  vratky DPH při realizaci uznatelných výdajů, kterou 
příjemce uplatnil či bude uplatňovat u místně příslušného správce daně, je povinen tuto 
skutečnost neprodleně písemně oznámit poskytovateli  společně s provedením vratky ve 
výši uplatněné DPH na účet poskytovatele č. 622101359/0800.  

VII.
Platební podmínky

1. Dotace je příjemci vyplácena na účet č. 8010-0103603453/0300 vedený u ČSOB, a. s. 
Veškeré bankovní transakce vztahující se k projektu budou  hrazeny z tohoto bankovního 
účtu. Přes tento bankovní účet budou probíhat veškeré výdaje (úhrada faktur dodavatelům), 
jakož i příjem poskytnuté finanční podpory. 

2.  Dotace bude  příjemci ve smluvené  výši čl. VI. odst.  1 této Smlouvy zálohově vyplacena  do 
30 dnů po podpisu  této Smlouvy.

3. Dotace má charakter zálohy až do konečného vyúčtování čerpaných prostředků 
předloženého příjemcem a písemně odsouhlaseného  poskytovatelem  v rámci závěrečného 
vyhodnocení projektu podle  článku XI. Této Smlouvy.

VIII.
Povinnosti příjemce

1. Příjemce se zavazuje plně a prokazatelně splnit účel, na který mu byla dotace poskytnuta,  
a to v rozsahu čl. III této Smlouvy. 

2. O užití dotace vede příjemce samostatnou  průkaznou účetní evidenci. Příjemce je povinen 
dohodnout s dodavateli předmětu projektu fakturační podmínky tak, aby byl doložen účel 
fakturovaných částek a aby byly  přesně vymezeny uznatelné výdaje projektu.  

3. Příjemce je povinen  informovat poskytovatele dotace o skutečnostech a změnách, které 
mají vliv na plnění této Smlouvy, a to před provedením  této změny. Změny hlásí příjemce 
poskytovateli dotace na příslušném formuláři Hlášení změn. Dojde-li v průběhu realizace 
projektu ke skutečnostem, které vedou ke změnám Smlouvy,  budou tyto stanoveny formou  
písemných dodatků k původní Smlouvě. Jedná se o změny týkající se zejména výše dotace, 
prodloužení termínů realizace, změny bankovního účtu, změny týkající se osoby příjemce. 

4. Příjemce je povinen písemně vyrozumět poskytovatele  dotace o zahájení stavebních prací. 
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5. Příjemce je povinen vést na stavbě stavební deník. 

6. Příjemce se zavazuje umožnit poskytovateli nebo jím pověřeným osobám provést  kdykoli 
(i v průběhu realizace) komplexní kontrolu  postupu a výsledků realizace projektu, včetně 
použití finančních prostředků a zpřístupnit na požádání veškeré  doklady související s 
realizací akce a s plněním této Smlouvy. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva 
kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky.  

7. Příjemce je povinen řádně uchovávat originál Smlouvy včetně jejích případných dodatků, 
veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace  související  s 
realizací projektu po dobu 5 let od ukončení financování projektu. 

IX.
Čestná prohlášení příjemce

1. Příjemce prohlašuje, že 

a) nemá v době podání žádosti nebo v době, kdy má být veřejná finanční podpora 
poskytnuta, dluhy k poskytovateli finanční podpory po lhůtě splatnosti, 

b) nemá vůči poskytovateli finanční podpory jakoukoliv  nevypořádanou a nevyúčtovanou 
dotaci či návratnou finanční výpomoc poskytnutou v předchozím období, 

c) nemá v rejstříku trestů záznam o pravomocném odsouzení pro trestný čin, jehož skutková 
podstata souvisí  s předmětem jeho podnikání,  paděláním či pozměňováním veřejné listiny 
nebo úplatkářstvím, nebo pro trestný  čin hospodářský anebo trestný čin proti majetku, 

d) není vůči jeho majetku vedena  exekuce, 

e) se nenachází v likvidaci či v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

f) jako právnická osoba nevykonává  výstavbu rodinných domů a infrastruktury  v rámci své 
podnikatelské činnosti. 

2. Příjemce prohlašuje, že všechny údaje, které uvedl  v této Smlouvě, jsou pravdivé  a úplné. 

X.
Bezúplatný převod dokončené infrastruktury

1. Příjemce je povinen do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, 
popř. ode dne vydání kolaudačního souhlasu nabídnout poskytovateli dotace a ostatním 
správcům majetku, na kterých  daná stavba vznikla, bezúplatný převod objektů 
infrastruktury. 

2. Příjemce k převodu doloží  jeden výtisk projektové dokumentace skutečného provedení, 
geodetické zaměření stavby, příp. geometrický plán, a to jak v listinné podobě, tak i 
elektronicky (CD). 

XI.
Vypořádání a vyúčtování poskytnuté dotace

1. Po ukončení realizace projektu, příjemce vyhotoví  a předloží poskytovateli závěrečnou 
zprávu včetně vyúčtování, a to dle harmonogramu projektu uvedeného v článku V. odst. 2 
této Smlouvy.  
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2. Pokud příjemce nepředloží závěrečnou zprávu, má poskytovatel právo od příjemce dotace 
požadovat, aby zálohově poskytnutou dotaci vrátil. Příjemce je povinen tento požadavek 
splnit ve lhůtě 15 dnů ode dne výzvy poskytovatele k vrácení.

3. Nepoužité či neoprávněně užité finanční prostředky je příjemce povinen vrátit 
poskytovateli dotace na č. ú. 622101359/0800, a to do 15 dnů ode dne výzvy  poskytovatele 
k vrácení. 

XII.
Porušení smluvních podmínek, nesrovnalosti a sankce

V případě, že v průběhu kontrol budou shledány závažné nedostatky při realizaci díla, může 
být nedostatek  řešen jako nesrovnalost a poskytovatel  finanční podpory může přistoupit ke 
krácení dotace. 

1. V případě, že dojde  k použití  finanční podpory  na jiný účel, než je uvedeno ve Smlouvě, 
bude toto poskytovatelem  posuzováno jako neoprávněné použití  a tedy jako porušení 
rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění. V takovém případě je příjemce povinen provést odvod  za 
porušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele  na č. ú. 622101359/0800, a to v 
částce odpovídající neoprávněně použitých finančních prostředků. 

2. Za nedodržení termínu odevzdání závěrečné zprávy s žádostí o platbu dle této Smlouvy 
bude proveden odvod za pochybení při čerpání podpory až do výše  5 % z poskytnuté 
podpory; toto neplatí, pokud příjemce prokáže, že k nedodržení termínu  došlo z reálných a 
objektivních důvodů. 

3. V případě, že dojde  k porušení podmínek  Smlouvy uvedených v článku X. odst. 1, bude 
tento nedostatek  řešen jako porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. V takovém případě je 
příjemce povinen provést  odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele, a 
to odpovídající částce neoprávněně použitých finančních prostředků. 

4. Poskytovatel  je oprávněn požadovat úhradu penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 
1 promile  denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, nejvýše však do 
výše částky odpovídající  neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků. 

XIII.
Ukončení Smlouvy

1. Poskytovatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět z důvodů na straně příjemce, a to 
zejména v případě, že po uzavření této Smlouvy nastane nebo vyjde najevo skutečnost, která 
poskytovatele opravňuje dotaci nebo její část odejmout. Takovými skutečnostmi jsou 
například zjištění poskytovatele, že údaje, které mu příjemce sdělil a které měly vliv  na 
rozhodnutí o poskytnutí dotace, jsou nepravdivé, využití dotace není v souladu s účelem 
uvedeným v čl. III. odst.  1 této Smlouvy nebo příjemce neuskuteční podporovaný projekt tak, 
jak se zavázal, či jedná v rozporu s platnými právními předpisy (zákony, obecně závaznými 
vyhláškami, nařízeními, apod). 

2. Výpovědní lhůta činí 10 dní a začíná běžet dnem doručení písemné výpovědi příjemci. 
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3. V písemné výpovědi poskytovatel uvede zjištěné skutečnosti, které jej prokazatelně vedly 
k výpovědi Smlouvy, a vyzve  příjemce k vrácení dotace nebo její části. Příjemce je povinen 
tyto prostředky vrátit do 15 dnů ode dne výzvy poskytovatele k jejich vrácení 
bezhotovostním převodem na účet poskytovatele č. 622101359/0800. Pokud  dotace ještě 
nebyla převedena na účet příjemce, má poskytovatel právo dotaci neposkytnout.  

XIV.
Povinnosti příjemce při přeměně právnické osoby, při prohlášení úpadku či zrušení 

s likvidací
1. V případě, že je příjemce právnickou osobou a má dojít k jeho přeměně podle příslušného 
zákona a příjemce má být zanikající právnickou osobou, má povinnost tuto skutečnost 
oznámit s dostatečným předstihem poskytovateli  se žádostí o udělení souhlasu s přechodem 
práv a povinností  z tohoto smluvního vztahu na právního nástupce. Přitom musí 
respektovat, že každá taková skutečnost musí být projednána v tom orgánu poskytovatele, 
který schválil poskytnutí dotace a Smlouvu o jejím poskytnutí. 

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

3. V případě, že poskytovatel žádosti vyhoví, spraví o tom bez zbytečného odkladu příjemce 
po projednání v příslušném orgánu poskytovatele a uzavře dodatek ke Smlouvě, který bude 
obsahovat popis a důvod jeho uzavření s ohledem na přeměnu příjemce. 

4. V případě, že žádosti poskytovatel nevyhoví,  bezodkladně o tom spraví příjemce po 
projednání v příslušném orgánu poskytovatele.  Poskytovatel je oprávněn posoudit 
dosavadní naplnění účelu Smlouvy a rozhodne o vrácení 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 příslušný soud  rozhodl o úpadku příjemce, či má být příjemce zrušen  s 
likvidací, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit poskytovateli. Poskytovatel je 
oprávněn posoudit dosavadní naplnění účelu Smlouvy a rozhodne o vrácení 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. Zároveň je 
povinen bezodkladně oznámit insolvenčnímu správci či likvidátorovi příjemce, že tento 
přijal dotaci z rozpočtu poskytovatele a váže ho povinnost vyplacenou dotaci vrátit zpět do 
rozpočtu poskytovatele. 

XV.
Závěrečná ujednání

1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech majících povahu originálu, z nichž 
poskytovatel obdrží  3 výtisky  a příjemce jeden výtisk. 

2. Změny a doplňky této smlouvy  lze provádět pouze formou  písemných  číslovaných 
dodatků, podepsaných oběma smluvními  stranami. 

3. Příjemce souhlasí se zveřejněním této Smlouvy. Příjemce prohlašuje, že skutečnosti 
uvedené v této Smlouvě nepovažuje za obchodní  tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník. Příjemce souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů 
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poskytovatelem ve vztahu k zákonu č. 106/1999  Sb., o svobodném  přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, a uchováním osobních dat, které budou použity  v souladu se 
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních  údajů, ve znění pozdějších předpisů, a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas  je poskytovateli 
poskytován a udělován do budoucna na dobu neurčitou pro vnitřní potřeby poskytovatele a 
dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti. 

4. 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 
podepsána. 

5. Nedílnou součástí této Smlouvy  je příloha č. 1 Prohlášení k DPH. 

6. Tato Smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

V Pelhřimově dne 28.9.2016 V Pelhřimově dne 28.9.2016

Za poskytovatele Za příjemce

.....................…………………  ........................................ 
Ing. František Kučera Lubomír Stoklásek
starosta města předseda představenstva

………………………………..
Ladislav Med
místostarosta města
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Příloha č.1.
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Název a IČ žadatele o dotaci:
Agrostroj Pelhřimov, a.s.
U nádraží 1967, 393 12 Pelhřimov
zastoupený předsedou představenstva  Lubomírem Stokláskem
IČ: 00009971
DIČ: CZ00009971

Název projektu (akce):  Přestavba křižovatky silnic I/34 a III/11252 - Pelhřimov

Čestně prohlašuji, jsme plátci DPH a budeme uplatňovat odpočet DPH na tuto akci.
 

V Pelhřimově dne   28.9.2016

……………………………………………..
    Podpis statutárního zástupce žadatele 
              (razítko organizace) 


