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Smlouva o poskytnutí
*f J; J#ilř ť l' Hl n:'';llJl*'iT:xl;,f#i:
program č. 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny

č. oLP/380112017
schválená Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 26.09.2017 usnesením č.389lI7lZK

Smluvní strany:

Liberecký kraj
se sídlem
zastoupený

tČ
pIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu

(dále jen,,poskytovatel")
na stranějedné

a

obec Vlastibořice
se sídlem/bydliště
zastoupený/élé
IČ / datum narczení)
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu

1. Smluvní
názvem:.

U Jezu 64212a,461 80 Llberec2
Martinem Půtou' hejtmanem,nazákladě plné moci č. PMl74l20I7
Jiřím LÓffe lmannem, čl enem r ady, frzeni r ezottu životního pro středí,
zemědělství a rozvoje venkova
7089 I 508
c27089 r 508
Komerční banka' a.s.
19-796425021710100

(dále jen ,,příjemce")
na straně druhé

uzavŤely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s $l59 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád' ve zněni pozdějšíchpředpisů' podle zákonaě. 12912000 Sb.' o krajích, ve znění
pozdějších předpisů a zákona ě.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů tuto

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočta Libereckého kraje.

Vlastibořice 23, 463 44 Vlastibořice
Ing. Martinem Beksou, starostou
00671 878
c200671878
Česká národní banka
94-611746110710

Čhnek I.
Předmět a účel smlouly

strany uzaviraji smlouvu o poskýnutí účelové neinvestiční dotace na projekt s

,,ošetření 5 ks lip srdčitych u hřbitova v obci Vlastibořice - Jivina",
kteý byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 389lI7lZK ze ďne
26.09.2017.
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Finanční prostředky z rozpočtu poskýovatele budou použity výhradně na způsobilé

výdaje v souladu s dosažením účelu projektu, kterým je ošetření 5 ks lip srdčiých v

,žgišnororén VKP "Skupina stromů" - 5 vzrostlých tip u Jivinského hřbitova. Provedení

zdiavotního řezu, obvodové redukce a instalace bezpečnostních vazeb'

Příjemce je povinen rea\izovatprojekt minimálně v rozsahu a dle specifikace těchto

zavazn)

Za naplnění závazného parametru je považováno naplnění nejméně 90 % hodnoty

závazného parametru.

4. Finanční prostředky zrozpočtu poskýovatele mohou bý použity vsouladu súčelem

projektu na:

a) poÍizení dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku do vlastnictví příjemce

naprojekt uvedenýv č1. I. odst. 1

b) technické zhodnocení dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku Ve

vlastnictví příjemce na projekt uvedený v čl' I' odst' 1

c) nákup drobného dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku do vlastnictví

příjemce na projekt uvedený v čl. I. odst. 1

nákup materiálu, energií a zboži na projekt uvedený v č1. I' odst. 1

nákup sluŽeb vč. výdajů na opravu a údrŽbu dlouhodobého hmotného nebo

nehmotného majetku, cestovních výdajů nutných na projekt uvedený v čl. I. odst. 1

výdaje na mzdové náklady, zákonné sociální a zdravotttí pojištění, ostatní mzdové a

'ó"iát''i 
náklady a platby za provedenou práci na projekt uvedený v čl' I' odst' 1

5. Příjemce je povinen po celou dobu realizace projektu splňovat podmínky vyhlášeného- 
p.ogru-i. Žaaosti o žmcny v projektu, které by nebyly v souladu s těmito podmínkami,

podl éhaj í schválení Zastupitelstva Lib ereckého kraj e'

Clánek II.
Výše dotace a její uvolnění

Celková výše přiznané účelové dotace můŽe činit maximálně 50.700 Kč'

Čelkové způsobilé výdaje projektu, max. podíl poskýovatele i min. podíl příjemce na

celkovÝch znůsobilÝih vÝdaiích proiektu, dle článku I., odst. 1' v Kč av % č,ifi:

d)

e)

1.

2.

ošetření stromů

aLto

Výše finančních
prostředků v Kč

Podíl na celkových
znůsobilÝch vÝdaiích

Celkové předpokládané způsobilé
výdaie proiektu

12.43r,- 100,00 %

Celková výše dotace zrozpočtu
Libereckého kraje (max. podíl
ooskytovatele)

50.700,- 10,00 yo

Vlastní zdrojepříjemce'
(min. podíl příiemce)

2r.731, 30,00 %

seo z
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Pokud celkové skutečné způsobilé výdaje projektu pŤi závěrečném vyúčtování projektu
budou n1žši než celkové předpokládané způsobilé výdaje projektu dle čl. II. odst. 2 této
smlouvy, bude výše dotace upravena dle oÁ podílu stanoveného v čl. II. odst. 2.

V případě, že celkové skutečné způsobilé výdaje projektu budou vyšší než celkové
předpokládané způsobilé výdaje na projekt dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, hradí toto
navýšení výdajů příjemce dotace z vlastních zdrojů.

Po uzavření této smlouvy může bý příjemci poskýnuta zá|oha do ýše max. 75oÁ
z celkové výše přiznané dotace, a to v případě, pokud o ni příjemce písemně požádá.
Finanční prostředky budou převedeny na úěet příjemce do 30 dnů po obdrŽení písemné
Žádosti. Zbyvající část finančních prostředků bude převedena na účet příjemce do 15
kaleqdář:ních dnů ode dne, kdy poskýovatel písemně potvrdí příje.mci správnost
předloŽeného úplného závěrečného vyúčtování, ve výši odpovídající smluvním
podmínkám, maximálně do výše pŤiznané dotace snížené o poskýnutou zálohu.

V případě, že nebude poskytnuta záloha, budou finanční prostředky převedeny na účet
příjemce do 30 dnů ode dne, kdy poskytovatel písemně potvrdí příjemci správnost
předloženého úplného závěrečného vyúčtování, ve výši odpovídající smluvním
podmínkám, maximálně do výše přiznané dotace.

7 . Pokud je příjemce příspěvkovou organizací obce či města' budou mu peněŽní prostředky
poskýnuty prostřednictvím účtu jeho zÍizovatele, uvedeného v zéůůavi této smlouvy.
Příjemci i zÍizovateli bude zároveň zaslán průvodní dopis o uvolnění peněžních
prostředků.

ČHnek III.
Povinnosti příjemce a podmínky čerpání dotace

1. Příjemce se zavazýe použít poskýnutou dotaci pouze kúhradě způsobilých výdajů
projektu a v souladu s účelem projektu dle čl. I. této smlouvy.

2. o použití a využiti poskýovatelem poskýnutých finančních prostředků povede příjemce
samostatnou oddělenou průkaznou účetní evidenci. (neplatí pro příjemce - fyzické osoby
nepodnikající)

Do způsobilých výdajů na realizaci projektu se Zapoěitávaji ultazené výdaje, které
vzniknou příjemci v souvislosti s realizací projektu dle čl. I. této smlouvy a v termínu dle
čl. III., odst. 4. této smlouvy a náklady, které vzniknou příjemci v souvislosti s realtzací
projektu dle čl. I. této smlouvy a jsou proplaceny nejpozději do termínu vyúčtování dotace
uvedené v č1. il. odst. 7. Za zpisobilé výdaje projektu se považují také výdaje' které
vzniknou před uzavřením této smlouvy o poskýnutí účelové dotace' nejdříve však od
1. ledna 2017. Daň zpřidané hodnoty (dále také jen DPH) je povaŽována za způsobilý
vidaj dle 'věty první a v případě' kdy příjemce není plátcem DPH' resp. nemůŽe uplatnit
v souvislosti s realizací projektu dle č. I. této smlouvy nárok na odpočet DPH na vstupu.
Pokud je uplatňován režim revers charge musí příjemce současně doložit i náleŽitosti
uvedené v čl. il odst. 9. Z dotace nelze hradit výdaje za alkohol atabák' a vyrobky z nich.

Termín zahájenirealizace projektu je 1. ledna 20!7 a termín ukončení rea|izace projektu
je nejpozději 30. září2018.

Ukončením realizace projektu se rozumí dokončení veškerych aktivit na projektu.

Finanční prostředky poskytovatele na projekt dle Čtánt<u I. jsou poskýnuty k využití do
termínu pro předloŽení závěrečného vyúčtování stanoveného v čl. ilI. odst. 7.

7. Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace,
nejpozději do 19. listopadu 2018. Pokuď příjemce realizoval projekt před nabytím

5.

6.

-J-

4.

5.

6.
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účinnosti této smlouvy, musí provést ryúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů
od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí bý vyúčtován formou závěrečného

vyúčtování na příslušném formuláři uvedeným v příloze č. 1 a 2 této smlopvy, kteý musí

bý v termínu pro vyúčtování předloŽen odboru Životního prostředí a zemědělství

Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě' Že

projekt nebyl rea\izován a veškeré poskýnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na

úče1 poskyovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 11' event., kdy příjemci nebyly finanční

prostředky zaslány a to ani z ěásti.

Pokud příjemce nemůŽe předložit závěrečné vyúčtování do 12. 12. běžného roku je

povinen předložit průběŽnou zprávu o realizaci projektu k3I. 12. daného roku, a to
nejpozději do 30.1. roku následujícího. Průběžná zpráva se nepředkláďá v pŤípadě, že

prójekt končí do 31 .12. daného roku. PrůběŽnou zprávutaké nemusí předkládat příjemce,

tterému je celková výše dotace proplacena až po závěrečném vyúčtování projektu (tzv.

ex-post).

K závěrečnému vyúčtování předloží příjemce dotace kopie účetních resp. prvotních
daňoých dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů (např. faktury, účtenky,

paragony' výdajové pokladní doklady) týkajíci se realizovaného projektu (a to ve výši,

iesp. do výše celkových způsobilých výdajů projektu, ze které plyne nárok pro výpočet

dotace zrozpoětu Libereckého kraje) a výpisy zučtu prokazující úhradu jednotlivých

účetních resp. prvotních daňových dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů' ze

kterých bude zŤejmý úěel a způsob využiti poskýnutých finaněních prostředků

poskýovatele. Pokud mábýzpůsobilým výdajem i DPH dle čl. III. odst. 3. a je uplatněn

reŽimrevers charge musí bý příjemcem předloŽeny následující podklady:

a. kopie daňového přlznáník DPH podle $ 101 zákona o DPH,
b. kopie evidence pro daňové účely podle s 100 zákona o DPH (s náležitostmi dle

$ e2a),
c. doklad o úhradě daňové povinnosti FÚ - kopie výpisu z bankovního účtu.

Zálohové faktury' směnky' úvěrové smlouvy a jim podobné doklady.se nepovažují za

podklad k závěrečnému vyúčtováni anejsou považovány za způsobilé výdaje.

10. Příjemce dotace je povinen dále předloŽitk závěrečnému vyúětování týo přílohy:

a) originál závěreěného vyúčtování projektu dle přílohy č. 1 a originál závérečrlé zprávy

o rea|izaci projektu dle přílohy č.2 této smlouvy,
b) dvě fotografie znázoňující místo, kde byl projekt realizován (alt. dvě fotograťre

z akci, které byly v rámci projektu rca|izovány, příp. ukázky tiskovin vydaných

v rámci projektu).

1 1. Nevyčerpané IeSp. neproinvestované finanční prostředky poskýnuté v souladu s touto

smlouvou je příjemce povinen vrátit nejpozději do 15 kalendářních dnů od předloŽení
.závěrečného vyúčtování nebo od oznámeni o nerea|izaci projektu, a to na účet

poskýovatele číslo 19-7964250217IO|OO, s variabilním symbolem č. (80201152054).

Finanční prostředky, které musí bý v souvislosti se sníŽením výše dotace dle č1. II. odst. 3

vráceny poskýovateli, musí příjemce zas\at nejpozději do 15 kalendářních dnů od

doručení písemné výzvy poskýovatele na účet číslo 19-796425021710100, s variabilním

s5nnbolem č. (s0201152054). Rozhodným dnem pro vrácení finančních prostředků výše

uvedených je den, kdy je platba připsána na účet poskýovatele dotace. Pokud je příjemce

příspěvkovou otgamizaci obce či města, musí peněžní prostředky vrátit na účet

poskýovatele prostřednictvím účtu svého zÍizov atele.

12. Příjemce je povinen písemně informovat správce programu' odbor životního prostředí a

zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje, o změně v údajích uvedených ve

smlouvě ohledně jeho osoby, případně nerealizace projektu a o všech dalších okolnostech,
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které mají nebo by mohly mít vliv na splnění účelu a plnění povinností podle této smlouvy
a to nejdéle do 30 dnů od uskutečněné změny.

13. Příjemce je povinen informovat odbor Životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Libereckého kraje o ostatních změnách, (např. změna celkových způsobilých výdajů, čísla
bankovního účtu' změna adresy) nejpozději s předloženim závěrečného vyúčtování.

74. Změny projektu' zejména účelu dotace, termínu rea|izace projektů azávazných parametru
projektu schvaluje nazékladě písemné Žádosti příjemce Zastupitelstvo Libereckého kraje.

15.Žáďost o změnu projektu je možné podat nejdéle 30 dnů před ukončením rca|izace
projektu uvedeného v čl. il. odst. 4.

l6. Správce programu' odbor Životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého
kraje posoudí, zda Žádosti o změnu projektu podléhá schválení Zastupitelstva Libereckého
kraje a vyžaduje uzavtení dodatku.

17. Příjemce je povinen informovat veřejnost o skutečnosti, že jím realizovaný projekt byl
podpořen zrozpočtu Libereckého kraje (např' print screen webových stránek, využití loga
LK, tisková zpráva, ústní informace). Tato povinnost se nevztahuje na projekty
realizované před nabytím účinnosti smlouvy.

l8. Porušení podmínek souvisejících s účelem, na kter;f byly finanční prostředky poskýnuty,
akteréjepovažovánozaméně závažné,azajejichžnedodrŽeníseuložínižšíodvod,je:

a. Nesplnění povinnosti dodat závěreěné vyúčtování dle čl. III. odst. 7 této smlouvy.

b. Nesplnění povinnosti vrácení nevyčerpaných resp. neprofinancovaných poskýnutých
finančních prostředků dle čl. III, odst. 1 1.

c. Nesplnění povinnosti předložení úplného vyúčtování poskýnutých finančních prostředků
dle čl. III, odst. 9 a odst. 10.

d. Nesplnění povinnosti předložení pruběŽné zprávy o realizaciprojektu dle čl. tit. oast. g

e. Nesplnění povinnosti příjemce informovat o změnách dle čl. III. odst. 12. a odst. 13

ť. Nesplnění povinnosti vést samostatnou průkaznou oddělenou účetní evidenci dle čl. il.
odst. 2. (neplatí pro příjemce -fyzické osoby nepodnikající).

g. Nesplnění povinnosti informovat veřejnost o podpoře projektu Libereckým krajem dle čl'
III. odst. 17.

h. Nenaplněni závazného parametru o více než I0 %, nejvýše však o 50 % hodnoty
závazného parametru. V případě' že příjemce je povinen projekt realizovat v rozsahu a
specifikaci vice závazných parametru' bude pro výpočet rozsahu jejich nenaplnění použit
jejich vážený pruměr. Má za to, že každý ze závazných parametrů projektu má stejnou
váhu.

19. V případě rozhodnutí o přeměně příjem ce, fúzi, zániku s likvidací či rozdělení na dva či
více samostatných subjektů v době účinnosti této smlouvy, je příjemce povinen
neprodleně kontaktovat poskytovatele za učelem sdělení infotmace, jak poskýnutou
dotaci vypořádat v návaznosti na tuto skutečnost. V případě' že dochází u příjemee
k zániku s likvidací. je příjemce povinen vrátit nedočerpané prostředky poskytovateli, a to
nejpozději do zahájení likvidace příjemce. V případě, že v důsledku zániku příjemce
s likvidací není možné provést projekt' na kteqý byla dotace poskýnuta, je příjemce
povinen vrátit celou částku poskýnuté dotace poskytovateli, a to nejpozději do zahájeni
likvidace příjemce. Pokud příjemce nevrátí do lhůt uvedených výše poskýnutou dotaci,
stávají se prostředky dotace zaďrženými ve smyslu $ 22 a násl. zákona č.25012000 Sb., a
bude postupováno dle tohoto zákona.

Strana 5 (celkem ll)



2.

oLP/3801/2017
20. Příjemce nesmí využítkrea|izaci projektu uvedeného v čl. I. této smlouvy jiné ťrnanční

prostředky poskýnuté z rozpočtu Libereckého kraj e.

2I.Yýdajehrazené z dotace poskytnuté na základě této smlouvy nesmí příjemce uplatnit vůči
plnění v rámci jiné dotace.

l.

Clánek IV.
Kontrola hospodaření a sankce za nedodržení účelu a podmínek smlouvy

Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny zejména vsouladu s $ 9 odst. 2 zákona
č. 320/2001 Sb.' o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, provádět kontroly
dodržení účelu a podmínek, zakterýchbyla účelová dotace poskýnuta a čerpána.

Porušení povinností vyplyvajících ztéto smlouvy je porušením rozpočtové kázně ve
smyslu ust. $ 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění. Za porušení rozpočtové kázně se v souladu s $ 22 odst. 6 zákona č,.

25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nepovaŽuje' pokud příjemce
splní povinnost k vrácení dotace nebo její části dobrovolně na písemnou výzvu
poskýovatele vjím stanovené lhůtě, zjistí _ li poskyovatel na základě kontroly, Že
příjemce dotace porušil povinnost stanovenou smlouvou, která souvisí s účelem, na který
byly peněŽní prostředky poskýnuty, nedodržel účel dotace nebo podmínku, za které byla
dotace poskýnuta a u níž ne|ze vyzvat k provedení opatření k nápravě.

Za nedodržení podmínek uvedených v č1. III' odst. 18' se uloží nižší odvod a to v případě,
pokud příjemce neprovedl opatření k nápravě (v případě' že lze objektivní nápravu
sjednat) v náhradní lhůtě 30 dnů od prokazatelného doručenívýzvy kjejich provedení dle
$ 22 odst. 6 zákona č.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:

3.1 Zaop.oŽděné dodání závěrečného vyúčtování dle čl. III. odst. 7 této smlouvy ve lhůtě
uvedené nižev tabulce

3.2 Za vrácení nevyčerpaných resp. neprofinancovaných poskýnutých finančních
prostředků na účet poskytovatele dle čl. ilI' odst. 11 této smlouvy ve lhůtě uvedené niže
v tabulce

3.3 Za předložení neúplného vyúčtování poskytnutých finančních prostředků dle č1. m.
odst. 9. a 10. této smlour,y, kdy chybějící doklady příjemce předloží nejpozději ve lhůtě
uvedené nížev tabulce

bude uloŽen odvod ve výši:

Lhůta výše odvodu
z poslMnuté dotace

Do 30 kalendářních dnů vč. a o/L /O

Do 60 kalendářních dnů vč. Á o/+/o

Počátek lhůty běží od následujícího dne od uplynutí náhradní 30 denní lhůty pro
provedení opatření k nápravě.

3.4 Zanepředložení průběŽné zprávy o realizaciprojektu dle čl. III. odst. 8 nejpozději
do 14 dnů od uplynutí náhradní lhůty pro provedení opatření k nápravě, bude uloŽen
odvod 2 oÁ z poskýnuté dotace.

3.5 Za nesplnění povinnosti informovat o změnách uvedených v čl. il. odst. 12., odst.
13, bude uložen odvod 2 oÁ z poskýnuté dotace.

3.6 Za nesplnění povinnosti vést samostatnou průkaznou účetní evidenci dle čl. ilI.
odst. 2 nejpozději do 14 dnů od uplynutí náhradní lhůty pro provedení opatření

aJ.
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k nápravě, bude uložen odvod 5 %o z poskýnuté dotace. (neplatí pro příjemce -fyzické
osoby nepodnikající)

3.7 Za nesplnění povinnosti informovat veřejnost o podpoře projektu Libereckým
krajem dle čl. III. odst. 17 nejpozději do 14 dnů od uplynutí náhradní lhůty pro
provedení opatření k nápravě, bude uloŽen odvod 10Á z poskytnuté dotace.

3.8 Za nenaplnění závazných parametrů projektu uvedeného v článku I. odst. 3
smlouvy o více než 10 7o, nejvýše však o 25 oÁ, bude uložen odvod 10 %o z poskýnuté
dotace.

3.9 Za nenaplnění závazných parametrů projektu uvedeného v článku I. odst. 3
smlouvy o více než 25 %, nejvýše však o 50 oÁ, bude uložen odvod 20 Yo zposkýnuté
dotace.

3.10 Pokud příjemce nedodrží specifikaci závazných parametrů dle čl. I. odst. 3 a
neovlivní tím naplnění účelu dotace, bude mu uložen odvod ve výši I0%o zposkýnuté
dotace

Pokud příjemce dotace provede opatření k nápravě ve lhůtě stanovené k provedení
opatření k nápravě' nedošlo k porušení rozpočtové kázně.

Za nedoďrŽení podmínek uvedených v čl. III. odst. 18 písm. a. - f. se uloží niŽší odvod dle
sazeb uvedených včl. IV odst. 3.1 _ 3.6 také vpřípadě' pokud příjemce ještě před
doručením výzvy k provedení opatření k nápravě sám dodatečn-ě splní povinnosti uloŽené
mu touto smlouvou.

V případě proplácení dotace ex-post bude za pochybení uvedená v čl. il. odst. 18 dotace
krácena ve výši sazeb sníŽených odvodů uvedených v č1. IV. odst. 3.

Veškeré platby jako důsledky porušení závazktt provede příjemce formou
bezhotovostního převodu na účet poskýovatele č. l9-x964250217/0100 s variabilním
symbolem č. (80201 152054).

článek V.
Záxérečná ustanovení

Příjemce bere na vědomí' že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez
DPH včetně dohod' na základě kterých se týo smlouvy mění' nahrazují nebo ruší,
zveřejni poskytovatel v registru smluv zŤizenémjako informační systém veřejné správy
na zák|adě zákona ě. 34012015 Sb., o registru smluv a na elektronické úřední desce
poskýovatele. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných
dohod o její změně, naltrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu zveřejněny v registru
smluv a na elektronické úřední desce poskýovatele.

Příjemce prohlašuje, Že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní
tajemství a uděluje svolení k jejich užiti a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších
podmínek.

Poskýnutá dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 32O|2OO1 Sb.' o
finanční kontrole' ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré změny a doplňky k této smlouvě lze činit pouze formou písemných, očíslovaných
dodatků.

Tato smlouv a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. V případě' že bude
zveřejněna poskytovatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem'
a to i v případě' Že bude v registru smluv zveŤejněna protistranou nebo třetí osobou před
tímto dnem. Smlouva musí bý nejprve podepsána příjemcem a následně poskýovatelem.
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6. Tuto smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran vsouladu s ustanovením $ 167 odst. 1

písm. a) zákona č. 50012004 Sb., správní řád, v platném zněni. Taková dohoda musí bý
písemná a musí v ní bý uvedeny důvody, které vedly k ukončení smlouvy včetně
v zájemného vypořádání práv a záv azků.

7. Pokud příjemce na základě této smlouvy neobdrží žádné finanční prostředky, a písemně
sdělí poskýovateli před termínem pro závěrečné vyúčtování' resp. před termínem pro jeho
doložení v náhradní lhůtě' Že nemá o dotaci zájem, ztrácí na dotaci nárok dnem, kdy
poskýovatel obdrží příjemcovo sdělení.

8. Tato smlouva je vyhotovena Ve třech stejnopisech, znichŽ dvě vyhotovení si ponechá
poskýovatel a jedno vyhotoveni obdrži příjemce.

9. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, porozuměly jí a srnlouva
plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.

l0. Příjemce prohlašuje, že smlouva byla schválena příslušným orgánem obce na základě
zákona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřizení). (platí v případě příjemce - obce)'

11. Nedílnou součástí smlouvy jsou týo přílohy:

P1 Závěrečné výčtovánílvypoÍádání projektu podpořeného z Dotačního ťondu
Libereckého kraje

P2 Pfilběžnéýzávěreěná zpráva o realizaci projektu

v Liberci dne: .J..3..:ji:.n'$J.{

Poskýovatel:

člen Rady Libereckého kraje
BBPsrČymňlffieŘl*E

4.63 44 $ychrov
okr*s Liber*c

Jiří LÓffelm
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Příloha č. l
Záv ěr ečné vy ú č tová n í/vy p o í ádání p roj ektu p od po řen ého z D ota čn íh o

Sou is účetních

CELKBM:
Plátce DPH uvede částky bez DPH.
(pro t1rto účely je zapIátce DPH považována osoba, která uplatňuje nárok odpočtu DPH na vstupu)

Součástí vyúčtování musí bý kopie prvotních daňoých dokladů nebo kopie zjednodušených daňoých dokladů
příp. kopie účetních dokladů a kopie příslušných dokladů o zaplacení (např. ýpis z bankovního účtu nebo
pokladrií doklad).
Všechny doklady musí bý omačeny pořadov-ýani čísly uvedenými v prvním sloupci soupisu účetních dokladů.
Doklady o zaplaceni pak pořadoqýnni čísly dokladů, ke kteným se platba vztahuje.

V................. dne

fondu Libereckého kraie
Oblast podpory
(název a číslo):

č. 8 Životní prostředí a zemědělství

Program Dotačního fondu
(nánev a číslo)

8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny

Název projektu:

Název příjemce/IC:

Smlouva číslo: oLP/ 12017

Bankovní spojení pffjemce:

Termín realizace projektu:

Schválená výše dotace (v Kč):

Finanční prostředky z rozpoč,tu
poskytovatele doposud příjemci
poskytnuté (v Kč):

Ce|ková výše Způsobilých výdajů
vynalož. příjemcem na proj. (v Kč):

Do rozpočtu poskytovatele bude vráceno
(v Kč):
Jméno, adresa a telefon osoby
zodoovědné za vvúčtován í proiektu:
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Podpis osoby zodpovědné za vyúčtování dotace a popř. razítko organizace
Účetní dokladv

Účetní doklady jsou prukazné účetní záznamy, které musí obsahovat:

a) označení účetního dokladu,
b) obsah účetního případu a jeho účastníky'
c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měmou jednotku a vyjádření množství,
d) okamžik vyhotovení účetního dokladu,
e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle písmene d)
f) podpisový záznam podle $ 33a odst. 4 osoby odpovědné zaúčetni případ a podpisový
záznam osoby odpovědné za jeho zaučtování'

BěžnÝ daňový doklad musí obsahovat

a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, případně název, dodatek jména a příjmení nebo
názvLl, sídlo nebo místo podnikání' popřípadě trvalý pobyt nebo místo podnikání plátce,
který uskutečňuje zdanitelné plnění,
b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,
c) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, případně název, dodatek jména a příjmení nebo
názvu, sídlo nebo místo podnikání, popřípadě trvalý pob}.t nebo místo podnikání plátce, pro
něhož se uskutečňuje zdanitelné plnění'
d) daňové identifikační číslo plátce, pro něhoŽ se uskutečňuje zdanitelné plnění,
e) evidenční číslo dokladu,
f) rozsah a předmět zdanitelného plnění,
g) datum vystavení dokladu,
h) datum uskutečněni zdanite|ného plnění,
i) výši ceny bez daně z přidané hodnoty celkem,
j) základní nebo sníŽenou sazbu daně, případně sdělení, že se jedná o zdanitelné plnění
osvobozené od povinnosti uplatnit daň na výstupu podle $ 46 nebo $ 47,
k) výši daně celkem zaokrouhlenou na desetihaléře nahoru, popřípadě uvedenou i v haléřích.
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Příloha č. 2

P rů b ěž n á l závěr ečná* zpr áv a o r ealizaci pro j ektu

* nehodící se škrtněte

Popis realizace projektu:
(popište činnosti v rámci projektu realizované k termínu průběžné zpravy a jak byl projekt zrealizován)

Zpračoval:

Schválil (statutární zástupce příjemce):

Datum

plátce DPH uvede celkové náklady bez DPH ((pro s.to účely je zaplátce DPH povaŽována osoba, kte.a uplatňu.|e rr'írď
odpočtu DPH na vstupu)

Doplňující informace (fotodokumentace projektu, články, publikace, CD a další)

Oblast podpory
(nízev a číslo):

č. 8 Zivotní prostředí a zemědělství

Program
(název a číslo)

8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny

Název projektu:

Název příjemce:

Smlouva číslo: oLP/ /2017

Forma dotace* účelová investiční
dotace

účelová neinvestiční
dotace

Celkové skutečně lynaložené
nákladv na proiekt ..Kč

Celková výše dotace poskytnutá
z progřamu

..Kč, tj ........% na celkových skutečných
nákladech proiektu

Harmonogram projektu -
zahájení a ukončení:

zaháieni ukončení

Cerpáno k částka

Skutečná výše dotace poskytnutá
z programu

absolutní výše
dotace v Kč

výše dotace v iednotlivÝch letech

Strana ll (celkem 11)


