
Programu regenerace městské památkové rezervace

Ceske Budějovice pro rok 2016

Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí finančního příspěvku v rámci Programu regenerace městské památkové rezervaceČeské Budějovice pro rok 2016 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, v součinnosti s š 16 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní

památkové péči, v platném znění

č. smlouvy poskytovatele: 201600249?

č. smlouvy příjemce:

1. Smluvnístrany

1.1. Statutární město České Budějovice

sídlo: nám. Přemysla Otakara ll. 1/1 České Budějovice PSČ 320 01
zastoupené: Ing. Jaromírem Talířem, náměstkem primátora statutárního města České

Budějovice, na základě plné moci

č.j. KP-P0/385/2015/EPM/111 ze dne 30. 9. 2015
IČ: 00244732

DIČ: cz 00244732 (je plátcem DPH)

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. 5., pobočka České Budějovice
číslo účtu: 4120952308610

dále poskytovatel

1.2. Biskupství českobudějovické

sídlo: Biskupská 132/4, České Budějovice

zastoupene: ThLic. Davidem Henzlem, generálním vikářem

IČ: 00445113

bankovníspojení:

dále příjemce

_ 2. Všeobecná ustanovení
2.1. Zastupitelstvo města České Budějovice rozhodlo svým usnesením číslo 62/2016 ze dne 14.

března 2016 vsouladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění, v souladu se zákonem číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění, a dle Zásad Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci
státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací (dále jenMPR) a městských památkových zón (dále jen MPZ) č.j. MK 283032010 OPP ze dne
12.5.2011, ve znění vydaných opatření, o poskytnutí finančních prostředků ve výši a zapodmínek dále uvedených vtěto smlouvě, zároveň v souladu s Rozpisem účelové dotace
poskytnuté ze státního rozpočtu v Programu regenerace MPR a MP2 na rok 2016 pro MPR
České Budějovice, kterýr je součástí rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí dotace ze
státního rozpočtu statutárnímu městu České Budějovice v Programu regenerace MPR a MP2
na rok 2016 ze dne 19. října 2016, vydané pod č.j. MK 670632016 OPP.

2.2. Finanční příspěvek ve smyslu této smlouvy představuje dotaci dle zákona č. 320/2001 Sb. o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
v platném znění.
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Programu regenerace městské památkové rezervace

Ceské Budějovice pro rok 2016

&. Účet příspěvku

3.1. Finanční přispěvek se poskytuje účelově na úhradu nákladů spojených s obnovou kulturní

památky: bývalého kapucínského kláštera — objektu teologické fakulty č.p. 410, Kněžská ul.

8, parc.č. 503, katastrální území České Budějovice 1, obec České Budějovice, zapsáno na listu

vlastnictví č. 184 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště

České Budějovice pro obec a k. u. České Budějovice v rámci Programu regenerace městské

památkové rezervace České Budějovice pro rok 2016 na základě žádosti příjemce, jako

nevratný a neinvestiční.

3.2. Příjemce prohlašuje, že je vlastníkem kulturní památky specifikované v bodě 1 tohoto článku.

3.3. Příjemce je povinen užít poskytnuté finanční prostředky na úhradu prací zabezpečujících

uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky specifikované v bodě 1 tohoto

článku v rozsahu prací: oprava severní fasády — obnova oken, dveří, omítek, klempířských

prvků a další související práce dle schválené PD — ll. etapa ldále jen dílo), které je blíže

určeno poiožkovým rozpočtem prací (Příloha č.1).

4. Výše a čerpání příspěvku

4.1. Finanční příspěvek ve výši 526 000,-Kč (slovy pět set dvacet šest tisíc korun českých) bude

poskytnut příjemci bezhotovostním převodem zúčtu poskytovatele, číslo 4209522/0800

vedený u České spořitelny, a.s. na účet příjemce (vlastnika kulturní památky):

—ve lhůtě do 21 dnů od schválení vyúčtování.

42. Finanční příspěvek bude poskytnut jednorázově způsobem a dle podmínek této smlouvy.

5. Podmínky použití finančního příspěvku a povinnosti příjemce

5.1. Pro užití a čerpánífinančního příspěvku se stanovují tyto podmínky:

. 5.1.1. příjemce je povinen dodržet postup obnovy kulturní památky podle závazného

stanoviska Magistrátu města České Budějovice, odboru památkové péče, zn.

OPP/3225/2007 ze dne 20. 12. 2007 a zn. OPP/1924/2011 ze dne 23. 11. 2011,

vydané k obnově výše uvedené kulturní památky podle 5 14 zákona č.20/1982 Sb„ o

státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, o čemž bude sepsán protokol

pověřeným pracovníkem orgánu státní památkové péče.

5.1.2. ' příjemce je povinen zajistit, aby příspěvek byl použit hospodárně, účelně, efektivně a

vsouladu s právními předpisy, výlučně na úhradu nákladů spojených s uvedenými

pracemi v čl. bodě 3.3 této smlouvy při obnově kulturní památky; nebude použit na

jiný účel. Proplácení finančních prostředků ve výši finančního příspěvku zhotoviteli

díla bude prováděno výhradně prostřednictvím peněžního ústavu lbezhotovostně);

přičemž faktury, jejichž předmětem jsou výše uvedené práce, budou vystaveny a

jejich platby poukázány v roce 2016.

5.1.3. příjemce je povinen nejpozději do dne 9. 12. 2016 předložit poskytovateli veškeré

doklady kfinančnímu vypořádání všech finančních prostředků vynaložených na

obnovu nemovité kulturní památky specifikované v bodě 3.1. této smlouvy v období

od 1. 1. 2016 do 9. 12. 2016 vrámci Programu regenerace městské památkové

rezervace České Budějovice v roce 2016. Doklady budou obsahovat kopie faktur,

vystavených zhotovitelem dila, včetně soupisů provedených prací a kopií výpisů

z účtu k jednotlivým fakturám. Doklady o úhradě vlastního finančního podílu příjemce

a doklady k finančnímu vypořádání finančního příspěvku dle této smlouvy budou ve

vypořádání samostatně označeny. Kopie účetních dokladů dle zákona č. 563/1991

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a průkazných daňových dokladů dle

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, musí

splňovat předepsané náležitostí v souladu s platnými předpisy, jinak nebudou

akceptovány. Jako vyhodnocení akce obnovy nemovité kulturní památky bude
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!( vyúčtování přiložena fotodokumentace (barevný tisk s popisem) vypovídající o

průběhu a výsledku obnovy nemovité kulturní památky v roce 2016, včetně doložení

skutečnosti, že příjemce příspěvku vprůběhu obnovy nemovité kulturní památky

upozornil vhodným“ způsobem (např. umístěním informační tabulky) na skutečnost,

že akce obnovy je prováděna s využitím finančního příspěvku poskytnutého

Ministerstvem kultury (povinnost podle 5 14 odst. 4 písm. k) rozpočtových pravidel).

\! případě provedení restaurátorských prací bude dodána restaurátorské zpráva.

5.1.4. příjemce je povinen vést příspěvek v účetní evidencí odděíeně tak, aby tyto finanční

prostředky a nakládání s nimi byly odděleny od ostatního majetku příjemce a

v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

5.1.5. příjemce se zavazuje a je povinen zajistit, aby příspěvek nebyl použit v roce 2016 na

tentýž účel současně s jinými prostředky účelově poskytnutými ze státního rozpočtu

na úseku státní památkové péče.

5.1.6. příjemce je povinen poskytovateli prokazatelně písemně oznámit jakoukoliv změnu

díla, spřesným vymezením a uvedením důvodu této změny. Příjemce je povinen

oznámení změny díla provést bez zbytečného odkladu poté, kdy změna nastala,

nejpozději však do 25.11.2016.

5.1.7. příjemce je povinen, v případě, že nedojde k provedení prací zabezpečujících

uchování souhrnně památkově hodnoty kulturní památky způsobem a ve formě

uvedené v článku 3. této smlouvy, oznámit prokazatelným písemným způsobem

poskytovateli bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozvěděl.

5.1.8. příjemce je povinen, v souladu s ust. š 34 zákona č. 20/1987 Sb., o státní pa mátkové

péči, ve znění pozdějších předpisů, umožnit pracovníkům Ministerstva kultury a

osobám pověřeným plněním úkolů státní památkové péče, tj. včetně zaměstnanců

Národního památkového ústavu a obce pověřené dozorem podle 5 29 odst. 2 písm.

g) památkového zákona, přístup do nemovité kulturní památky, pro jejíž obnovu je

finanční příspěvek dle této smlouvy poskytován, a to za účelem provedení kontroly

související s poskytnutím příspěvku, a dále umožnit uvedeným osobám nahlédnout

do příslušných dokladů a poskytnoutjim ktomu potřebné údaje a vysvětlení.

5.1.9. příjemce je povinen prokazatelným písemným sdělením oznámit Národnímu

památkověmu ústavu a obcí pověřené dozorem, termín zahájení prací na díle a

předložit jim plán kontrolních prohlídek stavby.

5.1.10. má-li dojít k přeměně příjemce nebo k jeho zrušení s likvidací, je povinen příjemce

—tuto skutečnost neprodleně oznámit poskytovateli, a to nejpozději do 15 dnů od

okamžiku, kdy se o této skutečnosti příjemce dozvěděl. Poskytovatel následně

rozhodne o dalším postupu.

5.2. Podmínky finanční spoluúčasti na nákladech vynaložených s obnovou kulturní památky

v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 dle podmínek této smlouvy
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6. Sankce a zrušení smlouvy

6.1. Příjemce bere na vědomí, že tento finanční příspěvek může být použít jen v souladu s účelem,

na který byl poskytnut dle článku 3„ této smlouvy.

6.2. Příjemce bere na vědomí obsah & možnou aplikací ustanovení 5 22 zákona č. 250/2000 Sb., o

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném a účinném znění upravující porušení

rozpočtové kázně. Za porušení rozpočtové kázně je zejména považováno:

6.2.1. každé neoprávněné použítí peněžních prostředků

6.2.2. porušení povinnosti stanovené právním předpisem,

6.2.3. porušení povinnosti stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie,

6.2.4. porušení povinnosti stanovené touto veřejnoprávní smlouvou.

6.2.5. použití prostředků v rozporu s účelem dle čl. 3.

6.3. Příjemce bere na vědomí, že v případě neoprávněného použití peněžních prostředků die

zmíněného zákonného ustanovení mu bude stanoven odvod za porušení rozpočtové kázně a

příslušné penále.

6.4. Příjemce bere na vědomí možný trestní postih v případě, že uvede nepravdivě nebo hrubě

zkreslené údaje pro poskytnutí finančního příspěvku nebo podstatné údaje pro poskytnutí

finančního příspěvku zamlčí.

'
7. Zrušení smlouvy

7.1. Ve smyslu ustanovení 5 167 správního řádu může být tato veřejnoprávní Smlouva zrušena

zákonem předpokládaným způsobem z následujících důvodů:

7.1.1 bylo-ii to ve veřejnoprávnísmlouvě dohodnuto,

7.1.2. změní-li se podstatně poměry, které byly rozhodující pro stanoveníobsahu

721.3. veřejnoprávní smlouvy, a plnění této smlouvy nelze na smluvní straně 2 tohoto

důvodu spravedlivě požadovat,

7.1.4. jestliže se veřejnoprávní smlouva dostala do rozporu s právními předpisy,

7.1.5. z důvodu ochrany veřejného zájmu, nebo

7.1.6. jestliže vyšly najevo skutečnosti, které existovaly v době uzavírání veřejnoprávní

smlouvy a nebyly smluvní straně bez jejího zavinění známy, pokud tato strana

prokáže, že by s jejich znalostíveřejnoprávní smlouvu neuzavřela.

7.2. Ve smyslu ustanovení 5- 167 odst. 1. písm. aj správního řádu může Poskytovatel podat

písemný návrh na zrušení této smlouvy při závažném porušení povinností stanovených touto

Smlouvou, Takovýmto závažným porušením je zejména:

7.2.1. použití poskytnutých finančních prostředků v rozporu se stanoveným účelem,

7.2.2. nedodržení doby realizace či jiných termínů stanovených dle této Smlouvy,

7.2.3. realizace účelu, na který jsou finanční prostředky určeny, v rozporu s právními

předpisy,

7.2.4. nedodržení podmínek poskytnutí dle čl. 5 této smlouvy

7.2.5. porušení právních norem upravujících veřejnou podporu vsouvislosti sfínančním

příspěvkem poskytnutým touto Smlouvou.

7.3. Ve smyslu ustanovení & 167“ odst. 1. písm. aj správního řádu může příjemce podat písemný

návrh na zrušení této smlouvy, není-Ii možno naplnit účel dotace dle Čl, 4 této smlouvy.

?.4. Dojde-Ii ke zrušení této Smlouvy dle předcházejících odstavců je příjemce povinen vrátit

veškeré obdržené finanční prostředky do 30 dnů od okamžiku zrušení smlouvy na účet

Poskytovatelé. Ke zrušení smlouvy dochází s účinky ex tunc (od počátku).

8. Veřejná podpora

8.1. Příjemce bere na vědomí, že poskytnutí finančního příspěvku podle této'Smíouvy podléhá za

jimi stanovených podmínek pravidlům ochrany hospodářské soutěže, resp. zákazu veřejné
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_. podpory tak, jak vyplývají zpřímo použitelných předpisů práva Evropské unie a obecně

závazných předpisů České republiky.

: 8.2. Poskytnutí finančního příspěvku podle této Smlouvy je v případech podléhajícím pravidlům

podle předchozího odstavce činěno jakožto podpora vrežimu de minimis -— tzv. podpora

malého rozsahu ve smyslu nařízení Komise [EU] č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o

použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst.

' |_ 352, 24. 12. 2013, s. 1). Příjemce je povinen před uzavřením Smlouvy, doložit Poskytovatelí:

__ - písemné čestné prohlášení o výši veškerých podpor malého rozsahu (de minimis),

které obdržel v daném probíhajícím účetním období a ve dvou předcházejících

_ uzavřených účetních obdobích, které je nedílnou součástí této Smlouvy (Příloha č. 2)

— písemně čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis, které se týká

vztahu propojenosti s ostatními podniky, které je nedílnou součástí této Smlouvy

(Příloha Č. 3)

3 8.3. Poskytovatel" je oprávněn požadovat splnění ! dalších povinností ze strany Příjemce, pokud je

to nezbytné k naplnění podmínek podpory de minimis vyplývajících z předpisů podle odst. 1.

Příjemce se vystavuje možnému postupu dle čl.IX. či XI., pokud nesplní povinnosti podle

tohoto odstavce.

8.4, Pokud : Příjemcem dodaného prohlášení nebo i ze skutečnosti pozdějších vyplyne, že

poskytnutí byt' i jen části finančního příspěvku podle této Smlouvy je v rozporu s předpisy

podle odst. 1, pokud v takovém případě Smlouva již nezanikla jinak (např. samotným

rozhodnutím příslušného orgánu dohledu nad dodržováním pravidel hospodářské soutěže),

vystavuje se Příjemce postupu dle čl. čl.?. této smlouvy a příslušných právních předpisů.

8.5. V případě rozdělení Příjemce podpory na dva či více samostatné podniky v období 3 let od

nabytí účinnosti této smlouvy je Příjemce povinen neprodleně po rozdělení kontaktovat

„Poskytovatele" a kompetentní koordinační orgán voblasti veřejné podpory za účelem

sdělení informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této smlouvy rozdělit

v Centrálním registru podpor malého rozsahu.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá

_ ze smluvních stran obdrží 1 výtisk.

9.2. Změny a doplňky této Smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků,

podepsaných oběma smluvními stranami. Upřesnění či změny údajů týkajících se adresy

sídla/místa podnikánífbydliště Příjemce, čísla bankovního účtu, či kontaktní osoby stačí

písemně sdělit Poskytovateli dotace, pokud tento netrvá na uzavřenídodatku ke Smlouvě.

9.3. Smluvní strany po dohodě souhlasí, že uzavřená smlouva bez omezení může být zveřejněna

na oficiálních webových stránkách města České Budějovice.ívvwwc—budejovice.cz ).

9.4. Na důkaz výslovného souhlasu s obsahem a všemi ustanoveními této Smlouvy a své pravé,

: svobodně a vážně vůle, je tato Smlouva po jejím přečtení smluvními stranami vlastnoručně

podepsána.

9.5. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou

smluvních stran.

9.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy č. 1, 2 a 3.

-- - r; ** , .

VČeských Budějovicích dne Zl-ll Eille _ .. _ „dyuwcrěá dne ÍHŽOlé

Poskytovatel
“ŽŠĚTŠ'ÉLíEĚl LlC- __Dzwíol Henzl? V



neznama? „ names

lÉšĚÝÉsČMŽMWMMÍWÝWWMÍŽrÝlWÍmÝÍŠÍWMWWWŠ

aege—_ ELM . ÍZ" U_„M„_?

rac.—_ em.—esz„______„____„__ £le ___—___i

Stavba _ Název stavby __ ŠPočc-f. jednotek _ "_

_ s_ay_______ ;onengnlrnsnov TEQLOG. Fnkuch_gy_,_o__e, Mák—lady na _1_'n.. o _ __

Projeklaíll ilngeÉhívLTirrsr __ _________ _ ___ Tš'lLíE'šjlÚČlU ___—____„_.„___

Zpracovatel projektu Ing ert-ih.?lillinn'______________—_ _ .---————l——-m—— _____ __—_________

(_)ijjedna'jel _ __ __ _ l __ „_ ___.„__„__ .

ar'lQĚlŠ-Ěřlei __ __ Zakázkovíčislo “MB-47

Rozpzičlovai __ _____________ _ F_očel “Sli-l .. ___| __

ROZPDCTÚVE NÁKLADY _

HSV celkem __ 426 ?MZařízení staveniště _ _ 3

Z PSV celkem 297 440 Provoz investora ________ 0

R lví práce celkem 0 ĚĚÉÉÍĚĚČHÍ činnost (EČD) _ _ _ 0

N M dodávky celkem [] ___ __

l_RlLÍGllíémw _ 724 154 __ _—____—„_„ '

_ZRN—í—HZS 725 38405tatní náklady neuvedeno _ _ 0

oznameni-+28 . ___ 364 siatákadrie . . . „___
f_Vypraooval . '_ - Za zhotovitele - Za objednatele _

Jmeno : Jmeno ,'"_g>»._s.„_y;€z_ *ggygrmk Jméno '.

“Datum _' Datum :.flČl-ífaífp 4:33“ Datum i je _ “Z _ ? a_n/f li,

PO'lpis _
l—JO _ ___ ih,'ž'

, __ gti-“*"Wllgdoiln

. _

[ G E | ' „u'sášdízuiřěřš—ŠŠTM ' a _

tzmnl cstufš v

3123-37! HL.-M“ 'l'l ! _ _, ___ "<=" . __ __ l'nl'ž

dno.czzsc spoza BláhUPSíyě ptž-srší? _ u. ., f
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' \ ln -_ na cizí: 339., email. ar'-'R-ř-"ílěl-WP-
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Základ—pro DPH 0.0 % ] __ _ 0__<;č

DPL..- _ao za _ o o

CENĚ ZA OBJEKT CELKÉM _ _ B?? 690 Kč

Poznámka : ' '
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- Stavebni „ ." ' ' . _m- . . HZS“

3 Svisle a kompletní konstrukce 19 0“ D' C-; []

82 Úpravy povrchů vněíš'f ' 234 637 G U 0 G

85 Osazení zárubní
?50 O O [) G

534 Lešení & stavební výtahy ?8 185 O O O 0 _

95 Dekončuífož konstrukce a práce 2 517 C- D G_ O

_95 Bourání konstrukcí - 33 383 05 0 91 D '

99 Stovenišh' přesun hmot _ 33 BUG; O D Cl _ Ú

_í—"Jg'l Hodinové zúčtovaoi sazbyr C'| O O' C" *: “200

FEjf- Konstrukce klempířské
0 2-8 287 U Ú\ C
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_ ?24164 __ _ o

Provoz 'rnuestora
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Komleiačníčinnosl [EČD _ _ 724 154 _ _ _ o
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Příloha č. 2 smlouvy 5. 201600249?

Cmté k :::-f-osssšm fie minimis !

?Ěá'zev subj okin. i jméno fyzické osoby 1 13ny KHPS-ry; &%m—QĚUIĚÍÍOUŠCM

ně ! sf: OCW—rš'í'fiš

sou, »“ adresa s-ísevvs vaj ísíf u _ česázsuošío orca“ .

Obdrženépodpoiiv do minimis

Prohlašuji, že výše uvedený subjekt ke dni podpisu tohoto prohlášení v rozhodném období

(tj. v současném a dvou předcházejících účetních ohdobichň

* neobdržel Žádné podpow malého rozsahu (do minimis),

N obdržel následující podpory malého rozsahu (do minimis-): *

i" " řc'ídpora——““ , _ .

i poskytnutá dle Datum poskytnutí : Poskytovatel Výše obdržené l Výše obdržené

; ., , , . podpory % _ r „ 3
' narizeni komise ., . . podpory podpory v Kč | potlpovv v €

_ do mamma?
l ES c.

.. .. ....._ ' „.

.. .. ffi '"" „_ --fíf___._=

Účetní assai;

Účetní obdobi používaná výše uvedeným subjektem

* jsou shodná s kalendářnímí roky (tedy vždy 1. l.— 31. l2. příslušného roku),

' nejsou shodná s kaiendářními roky, a jsou následující: *

“—Í_Í_;—"Ěeímm ; D„ _

' Současné účetní obdobíw i ff“ f“

Předcházedcí účetní období 1 ______________

' Předcházeiící účet_níohdohi 2

Působení v siiničm' dopravě

]sem — nej sem* subjektem působícím v oblasti silniční dopravy ve smyslu příslušného ustanovení

nařízení Komise (EU) 5. 14079013.

Prohlášení ke zpracování osobních údajů

Souhlasím se zpracováním osobn ích údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu zákona č.

101i2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění p. p., za účelem evidence podpor malého rozsahu v

souladu se zákonem č. 2159004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně

1 Podpory poskytnuté podle nařízení Komise (ES) č. 1407i2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 10? a

108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis; nařízení Komise (EU) (3. tší-08901329 dne 18

prosince _m__p_ppužití článků 10? a 108 Smlouvy o fungování Evropské uniena podporu de minimis v odvětví

zemědělství; nařízení Komise (EU) č, T17i201ci ze dne 27. června 2014 o použiii článků 10? a 108 Smlouvy o

fungování Evropske unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu akvaduktury.

2 V souladu s & 3 odst. 2 zákona č. 5531991 Sb., o účetnictví, v_e znění pozdějších předpisů, je účetní období

definováno jako nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců. Učeíní období se buď shoduje s kalendářním

rokom, nebo je hospodářským rokem. Hospodářským rokem je účetní období, které může začínat pouze prvním

dnem jineho měsíce, než je íeden.

3 K přepočtu CZK na EUR se použije kurz vydaný Evropskou centrální bankou platný k datu poskytnutí podpory

de minimis.

* Nehodící se škrtněie.

]



Příloha Č, 2 smlouvy &. 201600249?

zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p. Tento souhlas uděluji s;:urávci'1 a zpracovateli 5

pro všechny údaje obsažené v tomto

prohlášeni & to po celou dobu “10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vedomía svých práv

podle zákona č. 1012000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny uvedené údajejsou přesné a pravdivé

a jsou poskytovány-' dobrovolně,

Cf , ,

V ďmf 353%?me dne Jfýgaió
.

*tons—„Ahn
' :**.. fak-5.5 .: r:, s *; "Eiiči-.=

Hazuka, podpis opruvnene osol-:v- ;.; rýh-„fi. go,;

; lil/.la. Domo! dead: &%W

ĚWmihi U "© F— %:.rť—Št'

4 Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 2152004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné

podpory

a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p.

5 Zpracovatelem je poskytovatel veřejné podpory ve smyslu zákona č. 21512004 Sb.. o úpravě některých vztahů v

oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje. ve znění p. p.

2



Příloha C. 3 smlouvy č. 201600240?

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu ole otín-tímto

oscaóšíňí jméno ! „nasa ' _ . _ „ ,: „„ _Í— „ ' '

žadatele ÉXŠWÝŽS fw maýgoagsawczg

' Sídlo ! adresa žadatele 05; ýý/Šfďg

' lČíDaturn narození gelem—mí iEQ/;! (&ÉÍŠVDFŠIOWÉ :

?. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používa

E kalendářní rok.

[] hospodářskojíE rok (začatek konec)

V případě, že během předchozích dvou účetních období došlo k přechodu z kalendářního roku

na rok hospodářský anebo opačně, uveďte tuto skutečnost vvpsáním účetních období, které byla

použita (např. 1. 4. 20?2 - 31.3.2013;1.4.2013 - 31. 12. 20130:

2. Fh'ldniký1 propojené s žadatelemwo podporu „_._.__ ___

i .,
l

! Zadatel o podporu se považuje za propojený? s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi

sebou mají některý z následujících vztahů:

a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům,

vjlnérn subjektu;

b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo

dozorčího organu jiného subjektu:

c) jeden “subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlowy uzavřené s

daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;

d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jíného subjektu, ovládá sám, v souladu

s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daneho subjektu, více než 50 % hlasovacích

práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.

Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím

'ednoho nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu.
!

=; Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osoby

zapsané v základních registrech v souladu se zákonem č. 1102009 Sb., o základních registrech, ve

znění ozdé'ších řgd_p_isů._ „_ _

Žadatel prohlašuje, že

IE" není ve výše uvedeném smyslu propojen sjirlým podnikem.

[] je; ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky:

Wim-eno podníkuídméno Sídloíštdresa lGíDatum narozeni

AM.—„____ ____„_

* Za podnik lze považovat podnikatele definovaného v zákoně č, 8912012 Sb., občanský zákoník.

1 Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODlCKÉ PŘPRUČCE k aplikaci pojmu „jeden podnik“

z pohledu pravidel podpory de mínímís.

1



i.
Přííui'la t:. 3 smlouvy č. 20 lót10249?

3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel)- v současném a 2 předcházejících účetních obdobích

Ej nevznikl spojením podniků či nabytím podniku.

' El vznikl spojením (fúzí splynutím3) níže uvedených podniků:

[] nabytím (fúzí sloučenímtj- převzal jmění níže uvedenéhoiých podnikuiů:

' Úbohodníjměno podniku Sidra-__ „__ IČ ,“ ..

5- Výše uvedené změny spočívající ve spojení či nabytí podniků

' [] jsou již zohledněny v Centrážním registru podpor malého rozsahu.

. |:! nej-sou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu,

._ 4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích

nevznikl rozdělením (rozčtěpením nebo odstepenim5) podniku.

[] vznikl rozdělením níže uvedeného podniku:

shawjmeno podniku__ __ ' Sídlo " _ l__|_č __ "'

a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita? Podniku (žadateli)

byly přiděleny nasledující (dříve poskytnuto) podpory:

Datumposkytnutí i Poskytovatel _ “ " ' '" Částka v Kč __

výše uvedené; změny spočívající v rozdělení podniků

El jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.

. [] nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.

- 5. Žadatel níže svým podpisem

> potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesně a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně;

. > se zavazuje ktomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativním procesu

.; poskytnutí podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele daně podpory o

změnách, které u něj nastaly;

. 3 Viz š 62 zákona 5. 12512008 Sb„ o p'mměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších
předpisů.

4 Viz % 81 zákona č, 1252008 Sb.

5 Viz 5 243 zákona č. 1252008 Sb.

5 Pokud by na základě převzatých činnosti nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se
podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vtastniho kapitálu novych podniků k datu účinku

. rozděleni (viz čl. 3 odst. 9 nařízení č. 140702013, č. ídůBiZDíS a nahrazujícího nařízení č. 8752007).

.:
2
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Příloha č. 3 smlouvy o museums?

> souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlaseni ve smyslu zákona

č. t01i2ů00 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění p. p., za účelem evidence podpor malého

rozsahu v souladu se zákonem č. 2t5i2004 Sb., o úpravě některých vztahů voblasti veřejně

podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p. Tento souhlas uděluji

Správci a zpracovatelii, kterým je

pro všechny údaje obsažené

vtomto prohlášení, ato po celou dobu to let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si je žadatel

vědom svých práv podle zákona č. 10112000 Sb., o ochraně osObnich udajů.

Datum a místo podpisu a? „až ŽÚÍÉ $$$©5353 vajec-&"“
t—_—„.._. ._—,__.._—._„._.—,_____—„_—.__..—_ ..

Jmeno a podpis osoby _ :“ Razítko (pokud je Črgjš'zfťnaížga

opravného zastupovat
součástí podpisu *"myůl'ťé-"ilflšgafi'

žadatete ! žadatele? .!š-v wiri'ífti “l
“freie—1m

TEAM, „Danai Havel “full-g.!
_; I _ ,., * 1.-

31mm? „a MĚN“

"" Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 2152004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p.. zpracovatelem je poskytovatel podpory
de minimis.
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