
ag. č. 038350/16/OŽP
Smlouva

o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

uzavřená na základě usnesení Rady Jihomoravského kraje č. 9981/16/R146 ze dne 02.06.2016 v
souladu s § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, a Pravidly
pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 2013-2019:

I.
Smluvní strany

1. Jihomoravský kraj
hejtman: JUDr. Michal Hašek
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
IČ: 70888337
DIČ: CZ70888337, je plátcem DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.:
kontaktní osoba: Ing. František Havíř, vedoucí odboru životního prostředí Krajského úřadu
Jihomoravského kraje
tel.: 541651571
fax: 541651579
e-mail: havir.frantisek@kr-jihomoravsky.cz

(dále jen poskytovatel)

2. MALESSPOL, s.r.o.
jednatel: Ing. Jaromír Hubený
IČ: 48530166
sídlo: Svatopluka Čecha 105, 679 32 Svitávka
bankovní spojení: 1

(dále jen příjemce)

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je poskytnutí neinvestiční dotace na hospodaření v lesích podle specifikace
obsažené v Příloze č. 1a k žádosti o poskytnutí finanční podpory z rozpočtových prostředků
Jihomoravského kraje podle Pravidel pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích
v Jihomoravském kraji podle čl. III. evidované Krajským úřadem Jihomoravského kraje, pod
č. 141/64263/16, a to v rozsahu stanoveném v sloupci č. 20 „Schválená podpora“. Dotace je
poskytována na již provedené práce a činnosti.
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), veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni
všechna ustanovení tohoto zákona.
3. Na poskytovanou dotaci se vztahují ustanovení § 22 z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech).
4. Příjemce bere na vědomí, že program poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích
v Jihomoravském kraji je veřejnou podporou ve smyslu čl. 107 Smlouvy o ES, která byla
poskytovatelem notifikována u Evropské komise pod č. SA. 34882 (2012/N) a za splnění podmínek
obsažených v Pravidlech pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích



v Jihomoravském kraji shledána slučitelnou se společným trhem podle čl. 107 odst. 3 písm. c) 
Smlouvy o ES. 
 

III. 
Výše dotace a lhůta poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel poskytne z prostředků rozpočtu Jihomoravského kraje příjemci dotaci ve výši        
124.350,00 Kč (slovy:  jednostodvacetčtyřitisícetřistapadesát  korun českých). 
 
2. Prostředky dotace budou příjemci poukázány bankovním převodem na účet uvedený v záhlaví 
této smlouvy jednorázovou splátkou ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy. 
 

IV. 
Podmínky použití dotace a povinnosti příjemce 

 
1. Příjemce se zavazuje postupovat při využití dotace podle této smlouvy a v souladu s Pravidly 
pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji. 
2. Příjemce se zavazuje, že v průběhu roku, v němž je dotace poskytnuta, nebude čerpat 
na předmět dotace specifikovaný v čl. II.1. jinou podporu z jiných  veřejných zdrojů.  
3.  Příjemce předložil jako součást žádosti o poskytnutí finanční podpory z rozpočtových 
prostředků Jihomoravského kraje podle Pravidel pro poskytování finanční podpory na hospodaření 
v lesích v Jihomoravském kraji čl. III. evidované Krajským úřadem Jihomoravského kraje, OŽP pod 
č.  141/64263/16 podklady, které jsou současně finančním vypořádáním poskytnuté dotace. 
4. Příjemce umožní kontrolu plnění podmínek této smlouvy pověřeným pracovníkům Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje, Evropské komise, Evropského účetního dvora. Příjemce je povinen 
předložit pověřeným pracovníkům kontrolních orgánů za účelem provedení kontroly veškeré 
potřebné podklady a informace, jakož i umožnit přístup do jím k podnikání užívaných objektů a na 
jím k podnikání užívané pozemky.  
5. Příjemce je povinen přiměřenou formou uvádět, že se podpořená činnost uskutečňuje 
za podpory Jihomoravského kraje. 
6. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména, adresy, předmětu dotace a výše poskytnuté 
dotace. 
7. Příjemce je povinen průběžně informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při 
vymáhání zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele 
nebo dobytnost jeho pohledávky. Zejména je příjemce povinen oznámit poskytovateli do 15 dnů 
ode dne, kdy došlo k události, skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek přeměnu nebo 
zrušení příjemce s likvidací, změnu statutárního zástupce apod., či změnu vlastnického vztahu k 
věci, na niž se dotace poskytuje. 
8. V případě porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona o rozpočtových pravidlech 
(např. porušení čl. IV. odst. 2. nebo vyjde-li najevo při následné kontrole, že dotace nebo její část 
byla poskytnuta na základě nepravdivých údajů) bude postupováno dle tohoto ustanovení zákona 
o rozpočtových pravidlech. 
 

V. 
Ukončení smlouvy 

 
1. Závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit na základě písemné dohody smluvních 
stran nebo výpovědí. 



2. Příjemce je oprávněn tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 
14 dnů a počíná běžet 1. dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně. 
V případě pochybností se má za to, že výpověď byla doručena 3. den od jejího odeslání. 
3. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu písemně vypovědět, pokud se příjemce dopustí porušení 
rozpočtové kázně.   
4. V případě ukončení smlouvy výpovědí dle tohoto článku je příjemce povinen neprodleně vrátit 
dotaci poskytovateli. 
 

VI. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje vychází z žádosti příjemce o 
poskytnutí finanční podpory z rozpočtových prostředků Jihomoravského kraje podle Pravidel pro 
poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji čl. III. evidované 
Krajským úřadem Jihomoravského kraje, OŽP pod č. 141/64263/16 a Pravidel pro poskytování 
finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 2013-2019 ve znění účinném ke 
dni uzavření této smlouvy, která jsou veřejně přístupná v síti Internet na adrese http://www.kr-
jihomoravsky.cz. 
2. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, je k právním jednáním podle této smlouvy za 
poskytovatele oprávněna kontaktní osoba, popř. jiný pověřený zaměstnanec Jihomoravského 
kraje. Toto ustanovení se nevztahuje na podpis dodatků k této smlouvě, dohodu o ukončení 
tohoto smluvního vztahu a výpověď. 
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních. Každá smluvní strana obdrží jedno 
vyhotovení.  
4. Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
Doložka podle § 23 z. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
O poskytnutí dotace rozhodla Rada Jihomoravského kraje v souladu s § 59 odst. 2 písm. a) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na své 146. schůzi konané 
dne 02.06.2016 usnesením č. 9981/16/R146. 
 
 
 
 
V Brně dne 27.6.2016      Ve Svitávce dne 7.7.2016   
 
 
……………………………………      …………………………….. 
         za poskytovatele               za příjemce 
 


