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Smlouva č. JMK074030/2 l/oKH
Smluvní strany:

l, Jihomoravský kraj
zastoupený:
sídlo:
Ičo:
DIČ:
kontaktníosoby:

tel.:
e-mail:

bankovníspojeni:
dotačni výdajový účet:
je plátce DPH

(dále také,,poskytovatel")

a

2. obec Krumvíř
Zastoupená:
sídlo:
Ičo:
DIČ:
tel.:
e-mail:
bankovní spoiení:
č, ú,:
je plátce DPH

(dále také.,příiemce")

Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem Jihomoravského kraje
Zerotínovo náměstí 44913, 60 ] 82 Brno
70888337
Cz70888337
Ing. Petra Radová, odděIení právní a ekonomické
Ing. Jana Vykyda|ová, odděleni právní a ekonomické
Ing, Veronika Elstneťová, oddělení právní a ekonomické
54l 658 898,541 658 908,54l 658 838
radova.petra@kr_jihomoravsky.cz
vykydaIova jana@kl_jihomorav§ky,cz
elstnerova.veronika@kr- j ihomoravsky.cz
Komerční banka, a,s,
35-1416620267/0100 (slouži i pro vratky dotace)

Jaroslavem Komosným, starostou
Krumvíř l84,691 73 Krumvíř
00283282
CZo0283282
13145,7 58o
obec@krumvir.cz
česká národní banka
94-31 1065l l01 l0

uzavilají tuto

sMLoUvU
O POSKYTNUTi DOTACE Z ROZPOČTU J|HOMORAVSKĚHO KRA.lF



l.

2.

3.

4.

5,

6.

7.

článek I.
účel dotace

Předmětem této smlouly je poskytnutí úč€|ové neinvestiční finanční podpory z rozpočfu
po§k]tovatele ve formě dotace (dále jen ,,dotace") na realizaci projektu ,,obnova povrcbu
víceúčelového hřiště Krumvíř" (dále jen ,,projekt"), která je podrobně specifikována
v žádosti včetně příloh evidované pod č.j, JMK 1393781202I ve spojení s doplněnim
žádosti č, j. JMK 167025/2021,

Pro účely této smlouvy se pod pojmem investice rozumi výdaje na pořízení dlouhodobého
hmotného a nehmotného majetku (mimo dťobný dlouhodobý hmotný a n€hmotný majetek)
u příj emců, kteří vedou účetnictví v rozsahu podle § 9 zákona č, 5 63/ l 99 l sb,, o účetn ictvi,
ve znění pozdějších předpisů ("podvojné účetnictví"). Pro ostatní příjemce p|ati, že pod
pojmem investice se rozumí výdaje na pořízeni hmotného maj€tku specifikovaného v § 26
a § 29 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve zněni pozdějších předpisů, a výdaje
na pořízení nehmotného majetku specifikovaného v § 32a a § 29 téhož předpisu.

Příjemce dotacipřijímá a zavazuje se, že bude projekt realizovat v|astnimi silami, na vlastní
zodpovědnost, v souladu s právními předpisy, veřejným zájmem, podmínkami této

smlouvy, ato nejpozději do 3|. 1.2022. V připadě, že krealizaci projeku došlo před

uzavřením sm|ouvy, prohlašuje příjemce, že toto ustanovení sm|ou\ry bylo naplněno.

Poslq,tnutí dotace je v souladu se zákonem č, 12912000 Sb., o kajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů (dále také ,,zákon č. 129/2000 sb,") a zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtoyých pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále také

,,zákon č. 250/2000 Sb."),

Dotace je ve smyslu zákona é. 32012001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně někt€tých zákonů (zákon o finanční kontrole),ve znění pozdějších předpisů (dále

také ,,zákon é.32012001 Sb,"), veřejnou finanční podporou a váahují se na ni všechna
ustanovení tohoto zákona.

Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných
celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropské unie, pokud to pravidla
pro poskytnutí těchto podpor nevy lučuj í. Dotaceje slučitelná s další podporou poskytnutou

z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Prokáže-li se po poskytnutí dotace, že tato naplňuje znaky veřejné podpory dle čl, 107

ť l09 Smlouvy o fungování Evropské unie (dříve čl, 87 až 89 Smlouvy o založení
Evropského společenství), zavazuje s€ příjemce poskytnutou dotaci nepřodleně vrátit zpět

na účet posIrytovatele, a to včetně úroků stanovených Komisí (EU),

V případě, že přijemce bude poskytovat výhody třetím subjektům a §4o v,ýhody budou
naplňovat znaky veřejné podpory,je přijemce povinen postupovat v souladu s přislušnými
předpisy v oblastiveřejné podpory,

8.



článek II.
výše dotace

Příjemcije poskytována dotace ve výši: 250 000 Kč (slovy: dvě stě padesát tisic korun českých)
na řealizaci přojektu uvedeného v čl. I. této smlouvy.

článek lII.
způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poukázánajednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví
smlouvy nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti této smlouvy. Dotaceje poskytována formou
7álohy . po\ inno.ti ná§ledného \ } poiádani,

2.

3,

1.

],

5,

6.

článek Iv.
Porlmínky čerpání a použití dotace, práva a povinnosti příjemce

Přúemce je oprávněn čelpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 3l. 1.2022.
Prostředky dotace nelze převádět do roku následujícího, neni|ive §mlouvě stanovenojinak,
Čerpáním dotace se íozumí úhrada uznatelných výdajů projektu a vzniklých při realizaci
projektu hrazených z dotace převodem finančních prostředků v hotovosti nebo bankovnim
převodem ve píospěch jiné oprávněné právnické či í]zické osoby. Uznatelnými výdaji se
ťozumí výdaje pro.jektu, které jsou jako uznatelné oznaéeny ,l této smlouvě a které jsou
hrazeny z dotace, příp, i zjiných zdrojů.

Pokud uznatelné v,ýdaje projektu překročí výši poskytnuté dotace, uhradí příjemce částku
tohoto překročení zv|astních zdrojů, Pokud budou uznatelné výdaje projektu nižši než
poskytnutá dotace, je příjemce povinen vrátit poskytovateli část dotace, která přesáhne
částku Mnatelných výdajů projektu, a to způsobem a v termínu určenóm pro předložení
závérečné zprávy aťnančního vypořádání dotace v čl, IV. odst. l5 této smlouvy,

Přijemce se zavazuje v rámciprojektu nepřevést, neposkytnoutdo pronájnu, \rypůjčLf nebo
pachtu majetek pořízený z dotace ve prospěch jiného subjektu po dobu minimálúě 3 let
od účinnosti smlou\T o poskytnutí dotace, s výjimkorr poskytnutí předmětu dotace
do tržívání třetími subjekty v souladu sjeho účelem.

Dodavatelem dodávek, služeb nebo stavebních prací v rámci projektu nesmí \ýt:
a) fyzická osoba, která má uzavřen pracovně-právní vaah s přijemcem a výdaje na nijsou
financovány z rozpočfu projektu,
b) právnická osoba, jejíž zaměstnanec přímo podílející se na předmětné dodávce, čIen
statutámiho orgánu nebo společník či akcionář má uzavřen pracovně-právní váah
s příj€mcem, a výdaje na něj jsou financovány z rozpočtu projektu.

Příjemce je oprávněn přovádět změny přojektu na základě uzavřeného dodatku k této
smlouvě, jehož předmětem je požadovaná změna. Bez uzavřeného dodatku není možné
měnit neuznatelné výdaje.

Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně k úóelu
uvedenému v čl, L této smlouw.
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7. Dotaceje posh,,tována na uznatelné výdaje projektu, §. výdaje, které nejsou uv€denyjako
neuznat§|né výdaje,
NeuznatelDými údaji se Ťozumíi
a) úhrada mezd, ostatních osobních nákladů a odvodú na sociální a zdravotní pojištění

zaměstnancŮ příiemce,
b) úhťada výdajů na pohoštění,
c) peněžní a věcné dary, s }.ýjimkou věcných cen v soutěžích pro děti a mládež, kteréjsou

součástí pťojektu,
d) pořízení investičního majetku,
e) odpisy dlouhodobého majetku,

0 úhrada cestovních náhrad nad rámec vymezený zákonem.

8, Uznatelné v,ýdaje projeku musívzniknoutv době od 1. 1.2021 do dne uvedeného v odst, 1

tohoto článku.

9. Výdaj na úhradu zálohové faktury, která nejpozději do dne uvedeného v odst. l tohoto
článku nebyla vyúčtována, není uznatelným wýdajem. V připadě, že konečná cena
po vyúčtování zálohy bude nižší než zaplacená záloha (přeplatek na zálohách) nebo vyšší
než zapla.cená záloha (doplatek na zálohách), bude r"ýdaj poý^žoýán za uzn^telný
maximálně do výše konečné ceny uvedené ve vyúčtovací faktuře,

l0. Do uznatelných výdajů nelze zahmout DPH,jestliže má přúemce nárok na její odpočet,

ll.Je-li příjemce veřejným zadaÝatelem nebo splní-li přijemce definici zadavatele podle
zákona ě, 134D0l6 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších př€dpisů, je
dále povinen postupovat při výběŤu dodavatele podle tohoto zákona.

12. Příjemceje povinen vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm, zákonem
ě.563/l99I sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dálejen ,,zákon o účetnictv0,
a zaj istit řádné a oddělené sledování čerpání dotac€ v účetnictví (např. formou analytického
členění, členění podle středisek, zakázek apod.). Příjemce, ker,ý nevede účetnictví podle
tohoto zákona, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, íozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se
k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví,
s výjimkou § l l odst, l písm, 0, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné,
srozumitelné, vedené v písemné formě chrono|ogicky a způsobem zaručujícim jejich
trvanlivost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly Ýedeny anal},ticky ve vztahu k dotaci
(na dokladech musí býtjednoznačně uvedeno, že se vážou k dotaci). Příjemce odpovídá
za řádné vedení a viditelné označení prvotních dokladů (tj. zejména ori8inálů faktur,
zálohových faktur, paragonů, pokladních dokladů, smluv apod.) prokazujících použití
dotace uvedením ,,JMK, č. dot. sml. ....., v částce ..... Kč". Příjemce uvede toto označení
zejména na originálech prvotních dokladů. Příjemci, kteří vedou podvojné účetnictví, doloží
jako povinnou náležitost finančniho \Tpořádání výpis z účetnictví, tj. ťpis obratů účtu za
použití výběru podl§ zvoleného oddělovacího kitéria (středisko, zakázka, analytichý účet),
tedy účetních zápisů, kteďmi byly zachyceny účetní případy související s čerpráním
a případně ipřijetím dotace.

13.Přťemce je povinen zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména
dodayatelé zboži a služeb, příp. stavebnich prací pro příjemce) umožnily kontrolnimu
orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění účelu
kontroly,
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l4, Příjemceje povinen, pokud ho posk}tovate| požádá, podat infomace o výši čerpání dotace
k 3l, prosinci příslušného kalendářního roku.

l5. Příjemceje povinen předložit poskytovateli nejpozději do 28, 2.2022 finanění vypořádáni
dotace jako součást závěrečné zprávy, V tomto temínu mu§í být závěrečná zpráva
a finanční lypořádání dotace doručeny po§kytovateli, nepostačuje předání
k poštovnímu doručení. PřipadneJi poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je
posledním dnem lhůty nejbliže následující pracovní den. Součásti finančního rlpořádáni
dotace je prokázání spoluíinancoÝání vztahujícího se k přojektu ze střany příjemce.
Příjemce je povinen prokázat v rámci finančního r?pořádání dotace veškeré
uznatelné výdaje projektu, a to i v případě, že nebyly hrazeny z dotace nebo byly
hrazeny z dotace jen částečně (tj. wýdaje byly hraz€ny z vlastních nebo jiných zdrojů
příjemce). Nejpozději k termínu pro předložení záýéíečrlé zpráýy 

^ 
flnančního vypořádání

dota§e je příjemce rcvněž povinen vrátit převodem na účet poskytovatele, uvedený
v záhlaví této smlouw, případnou nepoužitou část dotace nebo část prostředků
specifikovanou v Čl. lV. odst. 2 této smlouvy a infoimovat poskytovatele o zaslané vratce.
Přúemce doloží finanční vypořádání dotace soupisem všech prvotnich dokladů
prokazujících vznik uznatelných výdajů projektu na formuláři Finanční vypořádáni dotace,
který je k dispozici na uryailqklz a u poskytovatele, a jehož vzor fuoří také přílohu č. l
této smlouvy, Přijemce doloží 1inanční q,pořádání dotace také kopiemi všech prvotních
dokladů prokazujících čerpání dotace i použití vla§tních finančních zdrojů (zejména
fakhlr, dodacích listů, smluv, paragonů apod,),

l6. Zálěrečná zpráva musí obsahovat:
a) stručný popis realizovaného projektu,
b) celkové vyhodnocení splněni účelu,
c) finanční vypořádání dotace s potvrzením pravdivosti a správnosti finančniho

vypořádánídotace v sollladu s čl. v, odst,4 této smlouvy,
d) výpis z účetnictví,
e) doloženi propagace projektu v souladu s Pravidly pro publicitu a Manuálem jednotného

vizuálního stylu Jihomoravského kraje dle čl, IV, odst, l8 této smlouvy.

17. Příjemcejepovinen průběžně informovat po§kytovateleo všech změnách, které bymohly
při vymáhán í zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršitjeho pozici
věřitele nebo dob},tnost jeho pohledávky. Příjemce je povinen oznámit poskytovateli do
10 dnů ode dne, kdy došlo k udáIosti, skutečnosti, které maji nebo mohou mít za následek
přijemcův zánik, transformaci, přeměnu nebo zrušeni právnické osoby s likvidací, zahájeni
insolvenčniho řízení, změnu sbfutárního orgánu příjemce, změnu vlastnického vztahu
příjemce k věci, na niž se dotace poskyde, apod.

l8. Příjemce je povinen uskutečňovat propagaci projektu v souladu s Praviclly přo publicitu
a Manuálem jednotného vizuálního stylu JMK zveřejněnými na intern€tových stránkách
poskytovatel§. Příjemce se zavazuje, že při ptopagaci projektr,r bude uvádět Jihomoravs\i
kraj jako posk},tovatele části finančních prosťedků. Ke splnění této povinnosti uděluje
poskytovatel příjemci souhlas s použitím loga, a to po celou dobu realizace a udťžitelnosti
projektu. Je-li smlouva o poslrytnutí dotace uzavřena po realizaci proj§ktu, příjemce dotace
přiměřeným způsobem zveřejní finančni podporu projektu Jihomoravským krajem,

19. Pří.jem§e je povinen oznámit poskytovateli do l0 dnů ode dne, kdy došlo k události,
skutečnosti, které mají nebo mohou mít vliv na posouzení veřejné podpory u přijemce
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ve vztahu k této smlouvě, zejménaje povin€n oznámit obdržení podpory de minimis, která
má nebo může mít vliv na překročení limitů stanovených příslušnou legislativou.

20, Příjemce se zavazuje, žejak při realizaci projektu, tak pojeho ukoněení, bude dbát dobřého
jména poskytovate|e a projekt realizovat v souladu s právními předpisy a veřejným
zájmem, V případě, že k realizaci projektu došlo před uzavřením smlouvy, prohlašuje
příj€mce, že toto ustanoveni bylo při realizaci projektu naplněno.

2l.Př(jemce je povinen po dobu de§eti let od skončení projektu archivovat následujici
podkladové materiály:
a) žádost včetně povinných přiloh,
b) tuto smlouvu,
c) originály dokladů, prokazujících čerpání dotace,
d) dokumentaci o zadání veřejné zakrizk1, je -li zadávána,
e) závěrečnou zprávu a finanční vypořádání dotace,

22. V případě poskytnutí dotace na pořízení nebo zhodnoceni majetku je přúemce povinen
realizovat po dobu 3 roků od účinnosti smlouvy o poskytnuti dotace činnost. pro kterou je
majetek z dotace pořizován (zhodnocován) a majetek pořizený alespoň částečně
Z prostředků dotace po tuto dobu nezcizit, držet a užívat. s výjimkou poskytnutí předmětu
dotace do užívánítřetimi subjekty v souladu sjeho účelem,

článek v.
Kontrola

Příslušné orgány poskytovatelejsou oprávněny v souladu se zvláštnim právninr předpisem,
zákonem č.3201200l sb., o finanční kontrole ve veřejrré správě aozměně někteťých
zákonů (zákorr o finanční kontrole), ve znéni pozdějších předpisů, zákonenr
č, ]2912000 Sb.. o krajich (krajské z(ízení), ve znění pozdějších předpisů, zákonem
č, 250/2000 sb., o ťozpočtových pravidlech územnich rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, kdykoli kontrolovat dodržení podmínek, za ktených byla dotace poskytnuta,

Příjemceje povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst, l tohoto
článku,

Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provési kontrolu, jak v pruběhu, tak i po
ukončení realizace projektu, a toještě po dobu deseti let od ukončeni íinancování projektrr

ze strany poskytovatele,

Za přavdivost i správnost závěrečné zprár1 a finančního lYpořádáni dotace odpovídá
osobn oprávněná jednat za nebo jménem přijemce, kteřá tuio skutečnost v závěrečné
zprávě a ve finančním vypořádání dotace píselnně potvrdí.

článek vI.
Důsledky porušeni povinnosti příjemce

Pokud se příjemce dopustí porušení ťozpočtové kázně, poskytovatel postupuie dle § 22
zákona č, 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějšich
předpisů, V případě prodlení s odvodem za porr_ršeni rozpočtové kázně je ten, kdo

3,

],

l,

4.
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1

rozpočtovolt kázeň porušil, povinen zaplatit penále dle § 22 odst,_8 zákona č, 250/2000 sb"

o r;zpočtových pravidlech irzemnich rozpočtů, ve znění pozdějšich předpisů,

odvody za porušení rozpočtové káZně při použiti téže dotace se.sčitaji, s výjimkou odvodů

," oo.uS.ni rozpočlové ká7né porušenim pravidel pro zadá\áni \eřejných. zaká7ek, Za

".r'"i."i *uriair Dro /adáváni veřeinjch zakázek,e uložíodvod re výši nejzávažnéjšiho

i","S."iie.r,a p.á"ia.l u stejné zakizly. nestanov!litato smlouvao poskytnutí peněžních

i.""ti"átt .;i.ui. Při neoprávněném ioužiti penéžnich proslředků odpovidá odvod za

io.u-i."i .oip"a*e káznÉ výši poskyinutých proslředků, ledaze.se 
_podle 

veřejnoprávní

irnr.uuý 
" 

po.r.yt"uti peněžních' proŠtredků za porušení fiéné záýažné povinnosti uloží

"á""á 
i,iZSi Při porušení několika méně závažných povinností se odvody ,za 

poiušeni

,.r""emue t,irne'.tituii, nestanovi-li tato smlouvajinak, odvody za poruš€ní rozpočtové

kari,r. rze uroZit porrie do výSe penéžních prostředků poskytnuqých ke dni .porušeni
roznoetové kázně, Pti podezieni na porušení rozpočtové klizně může posb,tovatel

o-., ezn i. t p.ostr.att pozastav it jej ic h poskytnutí, a to až do výše předpokládaného odvodu,

F"r."a t,a.r.l' úrad ulozi odvoi za porušení rozpočtové kázrrě, v rozhodnutí uvede, že

z uloženého oivodu bude odvedena pouze částka ve výši rozdílu mezi uloženým odvodem

u n"neznimi p.o.tteakv neposkyrnutými z důvodu podeďení na porušeni rozpočtové kázně,

pátua r.ruiJlý úřad od'vod neuioží. posll,tovatel peněžních prostředků posl§4n€

pozastavené peněžní prostředky příjemci,

Nedodržení povinnosti vyplývajicí z odstavce č, 14 až 18 článku IV, smlouvy je

..r.;.uano )a méne záuJné porušeni povinnosti ve smyslu ust, § 22 odst,5 záknna

l.zsopooo Sb. odvod za Laio poruseni rozpočto\é kázně se stano\í následujícim

zpŮsobem:

a) Předložení informa§e c stavu čerpánípodle odst, 14_po stanovené lhůtě:

do 5 kalendářních dnů 1 o% posk),tnuté dotace

od 6 do 30 kalendářních dnů 2 oZ poskytnuté dotace

b) Předložení záýérečné zpráýy podle odst, 16 nebo,vrypořádání podle odst, 15

po stanovené lhůtě;
do 5 kalendářrích dnů
od 6 do 30 kalendářnich dnů

c) Porušeni povinnosti stanovené v odst. 17

d) Porušení povinnosti stanovené v odst. 18

Dotace čijejí části se považují za vrácené dnem. kdy byly připsány na účet poskytovatele,

Poskytovatelje oprávněn přizjištěni porušení podmínek této smlou,"y_přijemcem pozastavil

uvoliováni ňnantních prostiedků, O pozaitavení poskytování finančních prostř€dků

|oityrouut.t pisemne informuje piijemce ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy s€ o porušení

podminek télo smlouvy prijemcem dozví.

článek vII,
Ukončení smlourY

Záyazekzaložený toulo smlouvou lze ukončit na Základě písemné dohody smluvních stran

nebo výpovědi,

! 7o poskytnuté dotace
2 o/o poskytnuté dotace
2 7o posk},tnuté dotace

5 o% poskytnuté dotace

4.

5,

],

2, Kterákoliv smluvní strana j€ oprávněna závazek z této smlouvy písemně vypovědět bez

-7 -



2.

4.

l.

3.

5,

udání důvodu. Výpovědní lhůta čini 14 dnů a počíná bčžet L dnem následujícím po dni
doručení výpovědi druhé strtuvní straně. V připadě pochybností se má za to, že výpověd'
b) ld doruaena J, den od jejiho ode.lani,

3. Ve výpovědní lhťrtě poskytovatel pozastavi uvolňováni íinančních píostředků.

4. V případě ukončení závazku dle tohoto článku je přijemce povinen vrátit dotaci
poskytovateli ke dni zániku závazku.

čhnek VIII.
závěr€čná u§tanovení

Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, jsou k jednání podle této smlouvy za poskytovatele
oprávněny kontakní osoby uvedené v záhlavi smlouvy nebo jiný pověřený zaměstnanec
Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Toto ustanovení se nevztahuje na podpisy dodatků
k této smlouvě a najednáni směřuj ící k ukončení závazku z této smlouvy.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smlouva podléhá uveřejnění na úřední desce umožňujicí dálkový přístup.

Smluvní strany proh|ašují, že smlouva neobsahuje žádné ujednání o obchodním tajemství
ve vztahu knim nebo třetím osobám, na které se vztahuje právo na ochranu před
zveřejněnim.

Jakékoliv změny této smlouvy, vyjma změn lýkajících se údajů uvedených v záhlaví této
smlouvy, lze provádět pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků na základě
dohody obou smluvních stran. Žádo§t příjemc€ o uzavření dodatku mu§i být
po§kytoyateli doručena nejpozději 2 měsíce před uplynutím termínu pro čerpání
dotace, nedohodneJi se poskytovatel s příjemcem jinak. Změny smloulT vjiné než
písemné formě a bez předchozího schválení Zastupitelstva Jihomoravského kraje jsou
lryloučeny.

Při změně čísla účtu příjemce, na kter,ý má být dotace zaslána,je příjemce povinen předložit
nebo zaslat žádost o zaslání dotace na nové číslo účtu spolu s kopií smlouvy o běžném účtu
nebo potvrzení banky o existenci účfu přúem§e, na ktery má b]ýt dotace poukázána, které
bude obsahovat číslo nového účtu.

Přijemce podpisem této smlouvy swžuje. ž€|

a) má vypořádány veškeré závazky (dluhy) vůči Jihomoravskému kraji vzniklé
ze samostatné i přenesené působnosti kraje, které nabyly právní moci ajsou splatné (tj.
zejména pťovedl včasnou úhradu všech splatných odvodů a penále za porušení
rozpočtové kázně);

b) nemá neuhrazené záýazky po lhútě splatnosti vůči orgánům veřejné správy České
republiky, Evropské unie nebo některého zjejích členshých států, dále zdravotním
pojišťovnám a orgánům, posk},tujícím finanční prostředky na projekty
spolufinancované z rozpočtu EU;

c) nenachází se podle zákona č. l8a2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, v úpadku a nedoš|o vj€ho případě

1.
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I

k podání insolvenčního návrhu anitento návrh sám nepodal a nebylorrydáno rozhodnutí
o úpadku, a to i za období tří let před podánim žádosti;

d) nenacháZí se v procesu zrušení bez právního nástupce (např. likvidace, zrušení nebo

zánik živnostenského oprávněni), ani není v procesu přeměny (např. fúze společnosti,

rozděleni společnosti );
e) nebyl mu soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti nebo zrušeno

oprávnění k činnosti týkající se jeho předmětu podnikání a-lnebo související
s projekem, na ktený má být poskytována dotace;

1) vůči běmu (příp. vůči jehož majetku) není navrhováno ani vedeno řízení o \.ýkonu

soudního či správního rozhodnuti ani navrhována čiprováděna exekuce;
g) nemá v rejstříku trestů záznam o pravomocném odsouzení pro trestný čin, jehož

skutková podstata souvisí sjeho předmětem podnikání, padě|ánim či pozměňováním
veřejné listiny nebo úplatkářstvím, nebo pro tr§stný ěin hospodářský anebo trestný čin
proti majetku podle hlavy druhé a deváté části druhé zákona č. 140/196l Sb., trestní

zákon, ve zněni pozdějšich předpisů, či podle hlav páté a šesté části druhé zákona

č, 40/2009 Sb,, trestní zákonik, ve zněni pozdějšich předpisů, ani proti němu nebylo
v souvislosti s takovým íestným činem zahájeno trestní stíhání podle zákona
č.14|l|961 Sb.. o trestním řizení soudním (tťestni řád), ve znění pozdějších předpisů;
jeJi příjemce právnickou osobou, týká se prohlášení podle tohoto ustanovení všech

osob, které jsou jejím statutámím orgánem nebo obdržely plnou moc za úče|em

zastupování právnické osoby pro účely podáni žádosti a uzavření a rea|izac€ této

smlouvy o poskytnutí dotace,

8. Nedílnou součástí sm|ouvyj€ tato příloha:
Přiloha č, l Finanční vypořádání dotace - vzor

9. smluvní strany prohlašují, že tato sm|ouva byla sepsána na základě pravdivých údajů,

podlejejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojuji své vlastnoruční podpisy.

10, Tato smlouvaje sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichžjednoje určeno pro poskytovatele
a druhé pro příjemce,

l l. Příjemce svým podpisem stvrzuje správnost údajů uvedených v záhlaví teto smlotlly,
především pak název, sídlo, IČo, DIČ a číslo účtu,

Doložka podle § 23 zákona č.12912000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů
o poskytnutí dotace a schválení sm|ouvy rozhodlo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje
v souladu s ustanovením § 36 písm, d) zákona č. l29i2000 Sb,, o krajích (krajské zřízení),
ve zlé|i, po7déjiích předpisů. na svém 8. zasedání konaném dne 16. l2.20.2l usnesenim

L...!7ra.Z./2llZ8.
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Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 §b., o obcích (obecní zřizen,, ve znění pozdějších
předpisů
Přijetí dotace a smlouvu o poskytnutí dotace schválila Rada/Ze6á.pit€l6# obce
Krumvíř v souladu se zákonem č. l2812000 sb,, o obcich (obecni zřizeni), ve zněni pozdějších
Diedpisů. na svéln /i. schů7i/za§€dáci konané/na dne ..€.:.7Ž..1.a2.ž. urnerením'; ž/ ./?as r'

obec krumviř
(příjemce)

v srn; dnc.?.0.:]?:
Jihomoravský kl

Jihomo iký kraj

lvatel)
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ýe rmlouýě neyypliloýfl
PRlJEMCE
(iméno a Dříim€ní,/názevlobchodni fi íína)

(trvalý pobyt/ bydlištďdor čovací adresa/místo

Ičo
íu fr,zické osobv i datunr naíozeni)

P|átce/neplátce DPH*

Nárok ná odpoč€t DPH nr v§tupu* ANo - NE*
Název dot,čílho píogíamu / Individuální Individuální dotace JMK

Název prcjekru/ákce/činno§ti

Celkové uznrte|né výdaj€
přoj€kt/ákci/činno§t

(v Kč);
Příiny přojektu/akce/činnosti

výše dotice z rozpočtu JMK
(Ý Kč)

(Ý Kč):

Prostředky vríceny na účetJMK dne

osobi odpovědná zA ťypořádáni
pťoj.ktu/akce/činnosti
í]nrénc a Dřiinrení. li]nkce. adresa. lelefon)

Přiloha č, ] smlou\y o poskynlutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

Finanční wnořádání dotace- vzor (formulář má informatiýní charaklel

dokládů vzta iíCich se k realizáci

Potvrzuji pravdivost i správnost závěrečné ZprávT a finančniho wpořádání dotace.

v,,,,,,,,,.._.._...,,,,,,,,,,,,,,,............,,,, dne

Název/obchodní firma a podpis přij§nce, resp, osoby oprávněné j ednat za přúemce (přip, též otisk razítka):

* Přijemceje plátcem DPH a má nárok ! konkrétnin] případě up]atnit Dárok na odpočet DPH Da vstupu podle

zákona č, 235/2004 sb,, o dani z přidaDé hodnoty. ve zněni pozdějšich předPisů,

JeJi přij€nrce pláicem DPH, ale nenlůže v konkréhím případě uplahi1 nárok na odpočet DPH na vstupu podle

zákona č, 235/2004 Sb,. o dani z přidané hodnoty. ve zněni pozdějších předpisů, uv€de rcvněž celkové ťdaje
včetně DPH,
Neni,li přúetnce plátcefi DPH, uvede celkové yýdaje včetně DPH.

z toho částki hřizená
z dotac€ JMK

ll _

čís|o účetního
dok|adu
v úč€tní

čislo

dokládu
úhridy

účél platby částka

DPH) *



ÁóTb, ,/o \^\lí x/

Ýó)ž


