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Smlouva o poskytnutí dotace č.201&l02072losRyDsM
uzavřená v souladu s $ 159 a násl. zákona č. 500/2004 sb., správní řád, ve znění pozdějších
právních předpisů, a se zákonem č. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,ve znění pozdějších právních předpisů

olomoucký kraj
Jeremenkova 1191140a,779 11 Olomouc - Hodolany
lČ:60609460
DlČ: CZ606o9460

Zastoupený: Bc' Pavlem Šoftysem, DiS., náměstkem hejtmana olomouckého kraje
na základě usnesení Zastupitelstva olomouckého kraje č,. Uzl10l44l2018 ze dne
23.4.2018
Bankovní spojení: Komerčníbanka, a. s., č. ú':27-422812027710100
(dále jen,,poskytovatel")

a

obec Kopřivná
Kopřivná 115,788 33 Kopřivná, okr' Šumperk
lČ:00635251
DlČ: CZ00635251
Zastoupená: Janou Gerešovou, starostkou obce Kopřivná
Bankovní spojení: Komerčníbanka, a. s., č' ú.:2222584110100
(dále jen ,,příjemce")

uzavírajíníŽe uvedeného dne, měsíce a roku
tuto smlouvu o poskytnutí dotace:
t.

1'

Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazqe poskytnout př'ljemci dotaci ve

výši 225 000 Kč, slovy: dvě stě dvacet pět tisíc korun českých (dále jen
,,dotace") za účelemzlepšení kvality Života venkovských oblastí, zvýšení
atraktivity a dostupnosti územíobcí se sídlem v olomouckém kraji ve veřejném
zď1mu a v souladu s cíli olomouckého kraje.
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2.

3.

Účelem poskytnutí dotace je částečnáÚhrada výdajů na akci ,,obnova místních
komunikací v obci Kopřivná - 1. etapa" na hutnění podkladu, povrchovou úpravu
a penetračnípostřik (dále také ,,akce").

Dotace bude poskytnuta převodem na bankovni účetpříjemce uvedený
v záhlavÍ této smlouvy do 21 dnŮ ode dne nabytí účinnostitéto smlouvy. Za den
poskytnutí dotace se pro účelytéto smlouvy povaŽuje den odepsání finančních
prostředků z účtuposkytovatele ve prospěch účtupříjemce.

4

Dotace se poskytuje na účelstanovený v čl' l odst' 2 této smlouvy jako dotace
neinvestiční.

Pro účelytéto smlouvy se neinvestičnídotací rozumí dotace, která musí byt

pouŽita na úhradu jiných výdajů neŽ:

a)
b)

c)

výdajů spojených s pořízením hmotného majetku dle $ 26 odst. 2 zákona
č. 586/1992 Sb', o daních z příjmů, ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen
,,cit. zákona"),
výdajů spojených s pořízením nehmotného majetku dle $ 32a odst' 1 a 2
cit. zákona,

výdajů spojených s technickým zhodnocením, rekonstrukcí a modernizací
ve smyslu $ 33 cit. zákona.
il.

1'

Příjemce dotaci přijímá a zavazu1e se ji pouŽít výlučně vsouladu súčelem
poskytnutí dotace dle čl. l odst. 2 a 4 této smlouvy, V souladu s podmínkami
stanovenými V této smlouvě a v souladu s pravidly dotačníhoprogramu
,,Program obnovy venkova olomouckého kraje 2018" pro dotačnítitul č. 1
Podpora budování a obnovy infrastruktury obce (dále také jen ,,Pravidla")'
Příjemce je povinen řídit se Pravidly. V případě odchylného znění Pravidel
a této smlouvy mají přednost ustanovenítéto smlouvy.
Dotace musí být pouŽita hospodárně'

Příjemce je oprávněn dotaci pouŽít pouze na hutnění podkladu, povrchovou
úpravu a penetračnípostřik'
Je-li příjemce plátce daně z přidané hodnoty (dále jen ,,DPH") a můŽe uplatnit
odpočet DPH ve vazbě na ekonomickou činnost, která zakládá nárok na
odpočet daně podle $ 72 odst. 1 zákona č,' 23512004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění (dále jen ,,ZDPH"), a to v plné nebo částečnévýši (tj. v
poměrné výši podle s 75 ZDPH nebo krácené výši podle s 76 ZDPH, popř.
kombinací obou způsobů),nelze z dotace uhradit DPH ve výši tohoto odpočtu
DPH' na kteý příjemci vznikl nárok. V případě, Že si příjemce - plátce DPH
bude uplatňovat nárok na odpočet daně z přijatých zdanitelných plnění
v souvislosti s realizací akce, na kterou byla dotace poskytnuta, a to nárok na
odpočet v plné či částečnévýši, uvádí na veškeých vyúčtovacíchdokladech
finančníčástky bez DPH odpovídajícívýši, která mohla být uplatněna v odpočtu
daně na základě daňového přiznání k DPH. Příjemce _ neplátce DPH uvádí na
veškerých vyúčtovacíchdokladech finančníčástky včetně DPH.
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V případě, Že se příjemce stane plátcem DPH v průběhu čerpánídotace a jeho
právo uplatnit odpočet DPH při registraci podle s 79 ZDPH se vztahuje na
zdanitelná plnění hrazená včetně příslušnéDPH z dotace, je příjemce povinen
sníŽit výši dosud čerpanédotace o výši daně z přidané hodnoty, kterou je
př'tjemce oprávněn v souladu s 79 ZDPH uplatnit v prvním daňovém přiznání po
registraci k DPH.

V případě, Že dojde k registraci příjemce k DPH a příjemce při registraci podle
s 79 ZDPH je oprávněn aŽ po vyúčtovánídotace uplatnit nárok na odpočet
DPH, jeŽ byla uhrazena z dotace, je příjemce povinen vrátit poskytovateli
částku ve výši nároku odpočtu DPH, kteý byl čerpán jako uznatelný výdaj.
Pokud má příjemce (plátce daně) ve shodě s opravou odpočtu podle $ 75
ZDPH a úpravou odpočtu podle $78aŽ78cZDPH právo zvýšit Ve lhůtě
stanovené ZDPH svůj původně uplatněný nárok na odpočet DPH, kteý
se vztahuje na zdanitelná plnění hrazená včetně příslušnéDPH z dotace, je
příjemce povinen upravit a vrátit poskytovateli část dotace ve r,nýši uplatněného
odpočtu DPH, a to do jednoho měsíce ode dne, kdy příslušný státní orgán vrátil
příjemci uhrazenou DPH.

Nevrátí-li příjemce takovou část dotace v této lhůtě, dopustí Se porušení
rozpočtovékázně ve smyslu ust. $ 22 zákona č'25012000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů'
Dotaci nelze rovněŽ pouŽít na úhradu ostatních daní'

Příjemce nesmí dotaci pouŽít zejména na neuznatelné výdaje uvedené

v odstavci 9.4 Pravidel.

Příjemce je povinen vést dotaci ve svém účetnictvíodděleně.
2.

Příjemce je povinen pouŽít poskytnutou dotaci nejpozději do 15. 12' 2018.

Příjemce je oprávněn pouŽít dotaci také na úhradu výdajů vynaloŽených
příjemcem v souladu s účelemposkytnutí dotace dle čl. l odst. 2 a 4 této

smlouvy a podmínkami pouŽití dotace dle čl. Il odst. 1 této smlouvy v období od
1' 1' 2018 do uzavření této smlouvy'

Příjemce se zavazuje na účeluvedený v čl. l odst. 2 a 4 této smlouvy vynaloŽit
z vlastních a jiných zdrojů částku odpovídajícívýši poskytnuté dotace. Budou-li
celkové skutečně vynaloŽené uznatelné výdaje niŽšíneŽ částka odpovídající
dvojnásobku poskytnuté dotace, je příjemce povinen v rámci vyúčtovánídotace
vrátit poskytovateli část dotace ve výši rozdílu mezi dvojnásobkem poskýnuté
dotace a celkovými skutečně vynaloŽenými uznatelnými výdaji, ato až do výše
poskytnuté dotace.

3.

4.

Uznatelné výdaje z vlastních a jiných zdrojů dle tohoto ustanovení je příjemce
povinen vynaloŽit nejpozději ve stejném termínu (lhůtě), jaký je v tomto čl. ll
odst' 2 stanoven pro pouŽití dotace'
Příjemce je povinen umoŽnit poskytovateli provedení kontroly dodrŽení účelua
podmínek pouŽití poskytnuté dotace. Při této kontrole je př'tjemce povinen
vyvíjet veškero u poskytovatelem poŽadovanou so učin nost.

Příjemce je povinen nejpozději do 31. 12' 2018 předloŽit poskytovateli
vyúčtováníposkytnuté dotace (dále jen ,,vyúčtování").
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Vyúčtování m usí obsahovat:

4.1. Soupis všech příjmů, které příjemce obdrŽel

v souvislosti s realizací akce,
na niž byla poskytnuta dotace dle této smlouvy, a to v rozsahu uvedeném
v příloze č. 1 ,,Finančnívyúčtovánídotace". Příloha č. 1 je pro příjemce
poskytovatele
k dispozici v elektronické
https ://www.kr-olomouc kv.czlvvuctovan i-dotace-c l -4065. htm l. Sou p is
příjmů dle tohoto ustanovení doloŽí příjemce čestným prohlášením,
Že všechny přljmy uvedené v soupisu jsou pravdivé a úplné'Za příjem se
povaŽují veškeré přtjmy uvedené v odst. 7'4 písm. e) Pravidel.

formě na webu

4'2. Soupis celkových skutečně vynaloŽených výdajů na akci, na jqíŽrealizaci
byla poskytnuta dotace dle této smlouvy, a to v rozsahu uvedeném
v příloze č. 1 ,,Finančnívyúčtovánídotace". Soupis výdajů dle tohoto
ustanovení doloŽí příjemce čestným prohlášením, Že celkové skutečně
vynaloŽené výdaje uvedené v soupisu jsou pravdivé a úplné'
4'3. Soupis výdajů hrazených z poskytnuté dotace na akci, na jejížrealizaci
byla poskytnuta dotace dle této smlouvy, a to v rozsahu uvedeném
v příloze č. 1 ,,Finančnívyúčtovánídotace", doloŽený:

a)

fotokopiemi faktur s podrobným rozpisem dodávky (případně dodacím
listem), popřípadě jiných účetníchdokladů včetně příloh, prokazujících
vynaloŽení výdajů,

b)

fotokopiemi výdajových dokIadů včetně příloh (stvrzenky, paragony
apod.), na základě kteých je pokladní doklad vystaven, a to pouze
u jednotlivých výdajů přesahujících částku 1000 Kč' U jednotlivých
výdajů do výše 1000 Kč doloŽí příjemce pouze soupis těchto výdajů,

c)
d)

fotokopiemi všech výpisů z bankovního účtu,které dokládají úhradu
předloŽených faktur, s vyznačením dotčených plateb,

čestným prohlášenÍm, Že fotokopie předaných dokladů jsou shodné
s originály a výdaje uvedené v soupisu jsou shodné se záznamy
v účetnictvípříjemce,

e)

výpisem zaúčtovánívšech daňových dokladů týkajícíchse akce, na
samostatné analytické či střediskové evidenci jako součást vlastního
účetnictví.Část akce hrazená z dotace poskýovatele musí být vedena
pod daným účelovýmznakem (Uz 443) poskytovatele. Část akce
hrazená příjemcem musí být v účetnictvíoznačena jednotným Úz
nebo oRG, kteý si příjemce pro tento účelzvolí.

Společně s vyúčtovánímpříjemce předloŽí poskytovateli závěrečnou zprávu.

Závěrečná zpráva musí obsahovat popis a zhodnocení průběhu realizace akce'
Spolu se závěrečnou zpráVou a vyúčtovánímposkytnuté dotace je příjemce
povinen předloŽit poskytovateli také protokol o předání a převzetí díla; stavební
povolení/ohlášenístavby; oznámení stavebního úřadu nebo kolaudačnísouhlas
v případě, Že stavba bude ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. vyŽadovat
stavební povolení; fotodokumentaci z průběhu realizace akce (min. 4 snímky
z průběhu realizace akce a 4 snímky po realizaci akce), fotodokumentaci
splnění povinné propagace poskytovatele a uŽití loga dle čl. ll odst. 10 této
smlouvy.
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5.

V případě, Že dotace nebyla pouŽita v celé výši ve lhůtě uvedené v čl. ll odst. 2
této smlouvy, nebo v případě, Že celkové příjemcem skutečně vynaloŽené
uznatelné výdaje na účeluvedený v čl. l odst. 2 a 4 této smlouvy byly niŽšíneŽ
450 000 Kč (slovy. čtyři sta padesát tisíc korun českých), je příjemce povinen
vrátit nevyčerpanou část dotace na účetposkytovatele nejpozději do 15 dnů
ode dne předloŽení vyúčtováníposkytovateli. Nevrátí-li příjemce nevyčerpanou
část dotace v této lhůtě, dopustí se porušenírozpočtovékázně ve smyslu ust.
$22 zákona č.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů. V témŽe termínu je příjemce povinen vrátit
poskytovateli poskytnutou dotaci v částce, o niŽ jsou výdaje vynaloŽené na akci,
na jqíŽ realizaci byla poskytnuta dotace dle této smlouvy, převýšeny přrjmy,
které příjemce obdrŽel v souvislosti s realizací akce' Nevrátí-li příjemce dotaci
nebo její část v případě uvedeném v předchozí větě, dopustí se porušení
rozpočtovékázně ve smyslu ust. $ 22 zákona č'25012000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů.

6.

V případě, Že příjemce pouŽije dotaci nebo její část na jiný účelneŽ účel
sjednaný touto smlouvou v čl. l odst. 2 a 4, porušíněkterou z jiných podmínek
pouŽití dotace, stanovených v čl' ll odst. 't této smlouvy, nebo porušíněkterou
z povinností uvedených v této smlouvě, dopustí se porušenírozpočtovékázně
Ve smyslu ust. s 22 zákona č.25012000 sb., o rozpočtových pravidlech
územníchrozpočtů,ve znění pozdějšíchpředpisů. Pokud příjemce předloŽí
vyúčtovánia závěrečnou zprávu v termínu stanoveném v čl. ll odst. 4 této
smlouvy, ale vyúčtovánínebo závéreiná zpráva nebudou obsahovat všechny
náleŽitosti stanovené v čl. ll odst. 4 této smlouvy, dopustí se příjemce porušení
rozpočtovékázně aŽ v případě, že nedoplní nebo neopraví chybné nebo
neúplnévyúčtovánínebo závěrečnou zprávu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení

ť

výzvy poskytovatele.

7.

Za porušení rozpočtovékázně uloŽí poskytovatel příjemci odvod Ve

výši
stanovené platnými právními předpisy. V případech porušení rozpočtovékázně
specifikovaných nížev tabulce uloŽi poskytovatel příjemci odvod Ve výši
stanovené v této tabulce:

Typ porušenísmluvních ujednání (procentní sazba
bude v případě porušení jednotlivých ujednání
uplatňována ku m u lativně)
NedodrŽení povinnosti vést dotaci v účetnictvíanalyticky
odděleně nebo na samostatném bankovním účtu,je-li
tato povinnost uvedena Ve smlouvě

PředloŽení vyúčtování a závěrečnézprávy o vyuŽití
dotace s prodlením do 15 kalendářních dnů od data
uvedeného ve smlouvě

PředloŽení vyúčtování a závěrečnézprávy o vyuŽití
dotace s prodlením do 30 kalendářních dnů od data
uvedeného ve smlouvě

Výše odvodu v
z celkově
poskytnuté
dotace

%

5%

2%

5%
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PředloŽení doplněného vyÚčtování a závěrečnézprávy o
vyuŽití dotace s prodlením do 15 kalendářních dnů od
marného uplynutí náhradní lhůty, uvedené Ve výzvě
k doplnění wúčtování
NedodrŽení podmínek povinné propagace uvedených ve
smlouvě
Porušenípovinnosti informovat poskytovatele o změnách
adresy sídla, bankovního spojení a o jiných změnách,
které mohou podstatně ovlivnit způsob finančního
hospodaření příjemce a náplň jeho aktivit ve vztahu
k dotaci, ie-li tato povinnost uvedena ve smlouvě
8.

5%
5

o/o

5

o/o

V případě, Že je příjemce dle této smlouvy povinen vrátit dotaci nebo její část,

vrátí příjemce dotaci nebo jeji část na Účet poskytovatele
č. 27-4228120277l01o0' Případný odvod či penále se hradí na účet
poskytovatele č. 27-422832028710100 na základě vystavené faktury.

9.

Příjemce se zavazuje seznámit poskytovatele, do 15 dnů od jejich vzniku,
s těmito skutečnostmi: se změnami adresy sídla, bankovního spojení, jakoŽ
i jinými změnami, které mohou podstatně ovlivnit způsob jeho finančního
hospodaření a náplň jeho aktivit ve vztahu k poskytnuté dotaci.

10.

Příjemce je povinen uvádět logo poskýovatele na svých webových stránkách
(jsou-li zřízeny) po dobu od uzavření smlouvy do konce roku 2018, dále je
příjemce povinen označit propagačnímateriály př'tjemce, vztahujícíse k účelu
dotace, logem poskytovatele a umístit reklamní panel, nebo obdobné zařízení,
s logem poskytovatele do místa, ve kterém je realízována podpořená akce nebo
do místa sídla př'tjemce. Spolu s logem zde bude vŽdy uvedena informace, Že
poskytovatel akci finančně podpořil.
Příjemce je povinen pořídit fotodokumentaci o propagaci poskytovatele při akci
podporované dle této smlouvy. Povinně pořízená fotodokumentace (minimálně
dvě fotografie dokladující propagaci poskytovatele na viditelném veřejně
přístupném místě) musí být poskytovateli příjemcem předloŽena společně se
závěrečnou zprávou.

Příjemce je dále povinen dodrŽet propagaci v regionálním/celostátním tisku,
webových stránkách příjemce, úřední desce příjemce, obecním tisku.
11.

Poskytovatel uděluje příjemci souhlas s bezúplatným uŽitím loga olomouckého
kraje způsobem a v rozsahu uvedeném v čl. ll odst. 10 této smlouvy'

12.

Pokud bude příjemce při realizaci akce, na niŽ je poskytována dotace dle této
smlouvy, zadavatelem veřejné zakázky dle příslušnýchustanovení zákona
o zadávání veřejných zakázek je povinen při její realizaci postupovat dle tohoto
zákona.

13.

Příjemce prohlašuje, Že ke dni podpisu této smlouvy nemá neuhrazené závazky
po lhůtě splatnosti vůčiorgánům veřejné správy Českérepubliky (finanční
úřady, orgány sociálního zabezpečení),Evropské unie nebo některého zjejích
členských států, vůčizdravotním pojišťovnám a vůčiorgánům poskytujícím
finančníprostředky na projekty spolufinancované Evropskou unií' Příjemce
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Současně prohlašuje, Že ke dni podpisu této smlouvy nemá neuhrazené
závazky po lhůtě splatnosti ani vůčiposkytovateli, jím zřízeným organizacím
a jiným územním samosprávným celkům. Za neuhrazený závazek po lhůtě
splatnosti vůčivýše uvedeným subjektům je povaŽován i závazek, na kteý má
Žadatel uzavřený splátkový kalendář nebo jiný odklad původnílhůty splatnosti.
V případě nepravdivosti tohoto prohlášení se jedná o porušenírozpočtové
kázně ve smyslu ust. $ 22 zákona č' 25012000 sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů'
ilt.

1.
2.

3.
4'
5'
6.
7.
B.

Smlouva se uzavírá vsouladu s $ 159 a násl. zákona č.500/2004 sb., správní
řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších právních
předpisů.

Smluvní strany jsou srozuměny s tím, Že tato smlouva bude uveřejněna
v registru smluv dle zákona č' 340120'l5 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
někteých smluv, uveřejňovánítěchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějšíchpředpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv
zajistí poskytovatel.
Příjemce bere na vědomí, Že tato smlouva bude také zveřejněna postupem dle
s 10d zákona č,.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů,
ve znění pozdějších právních předpisů.

Smluvní strany se dohodly, Že tato smlouva nabývá účinnostidnem jejího
uveřejnění v registru smluv.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanýmidodatky.

Smluvní strany prohlašují, Že souhlasí s případným zveřejněním textu této
smlouvy v souladu Se zákonem č. 106/1999 Sb', o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením
Zastupitelstva olomouckého kraje č. Uzl10l44l2018 ze dne 23. 4.2018'
Přijetí dotace a uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva
obte Kopřivná 6;v'/tt{,/r; aze dne
,7r'' toy'
ú,. ,.
Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichŽ poskytovatel obdrŽi
dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení'
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