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Smlouva o poskytnutí dotace na kofinancování projektu  

„S nůší do světa řemesel“ (reg. č. 12/015/4210a/563/000018)  
schváleného k podpoře v rámci opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce Programu rozvoje 

venkova ČR na období 2007-2013 
uzavřená dle ustanovení § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(číslo smlouvy ………………) 

I. 

Smluvní strany 

1. Poskytovatelem příspěvku je: 

Město Pacov 

- se sídlem: nám. Svobody 320, 395 01 Pacov 

- IČ:  00248789 

- zastoupené: Bc. Lukášem Vlčkem, starostou 

(dále jen „poskytovatel“) 

2. Příjemcem příspěvku je: 

Via rustica o.s. 

- se sídlem: nám. Svobody 320, 395 01 Pacov 

- IČ:  269 82 170 

- zastoupené: Ing. Pavlem Hájkem, místopředsedou sdružení  

- číslo BÚ:  43 – 687 738 0297 / 0100 

 (dále jen „příjemce“) 

II. 

Obecná ustanovení 

1. Zastupitelstvo Města Pacov rozhodlo svým usnesením č. …… ze dne ……… 2013 o poskytnutí 

neinvestiční dotace na kofinancování projektu (dále jen „dotace“) ve výši a za podmínek dále 

uvedených v této smlouvě. 

2. Tato smlouva je uzavírána na podkladě projektu schváleného dne 17. 8. 2012 Státním 

zemědělským intervenčním fondem (dále jen „SZIF“) k podpoře v rámci 15. kola příjmu žádostí 

Programu rozvoje venkova ČR, opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce. 

III. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí neinvestiční dotace Města Pacov na kofinancování 

projektu „S nůší do světa řemesel“ (dále jen „projekt“) schváleného dne 17. 8. 2012 Státním 

zemědělským intervenčním fondem (dále jen „SZIF“) k podpoře v rámci 15. kola příjmu žádostí 
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Programu rozvoje venkova ČR, opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce, pod reg. č. 

12/015/4210a/563/000018. Projektová žádost a Dohoda o poskytnutí dotace mezi příjemcem a 

Státním zemědělským intervenčním fondem je přílohou této smlouvy. Dále je nedílnou součástí 

smlouvy jako příloha podrobný rozpočet projektu, který vymezuje náklady na jednotlivé partnery 

projektu. 

2. Příjemce je povinen použít dotaci jen k účelu stanovenému schváleným projektem a může být 

použit pouze za podmínek uvedených v Dohodě o poskytnutí dotace uzavřené mezi příjemcem a 

Státním zemědělským intervenčním fondem. 

3. Prostředky z příspěvku nesmí příjemce poskytnout jiným právnickým nebo fyzickým osobám, 

pokud nejde o úhrady spojené s realizací projektu, na který byly poskytnuty. 

IV. 

Výše a čerpání příspěvku 

1. Celkový příslib Města Pacov na kofinancování a předfinancování projektu „S nůší do světa 

řemesel“ schválený usnesením Zastupitelstva Města Pacov č. ………………. činí 1 085 998,- Kč, 

přičemž celková schválená částka bude vyplácena zálohově v následujících měsících: 

Období platby Částka na předfinancování Částka na kofinancování % z celkových výdajů 

partnera města Pacov 

Březen 2013 390 958,- Kč 43 440,- Kč 40 % 

Červen 2013 244 350,- Kč 27 150,- Kč 25 % 

Srpen 2013 195 480,- Kč 21 720,- Kč 20 % 

Listopad 2013 146 610,- Kč 16 290,- Kč 15 % 

Celkem 977 398,- Kč 108 600,- Kč 100 % 

2. Příspěvek na kofinancování bude činit vždy 10 % z každé splátky. 

3. Jednotlivé příspěvky na kofinancování a předfinancování budou poskytnuty bezhotovostními 

převody z účtu poskytovatele č. 27 – 0622171349 / 0800 na účet příjemce č. 43 – 687 738 

0297 / 0100. 

4. O použití prostředků z příspěvku vede příjemce průkaznou evidenci a zavazuje se uchovávat tuto 

evidenci po dobu 10 (deseti) let po ukončení realizace projektu. 

5. Příjemce je povinen dodržet stanovený procentní podíl finančních prostředků poskytnutých 

poskytovatelem na kofinancování projektu, uvedený v tabulce v odst. 6 tohoto článku. 

6. Vymezení výše příspěvku a stanovení závazných podílů na financování způsobilých výdajů projektu 

dle Dohody o poskytnutí dotace z PRV je uvedeno v tabulce níže.  

Druh příspěvku 
Výše v Kč  

dle rozpočtu projektu  

Příspěvek z rozpočtu Města Pacov 108 600,- 
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Příspěvek EU 1 018 836,- 

Příspěvek SR 254 709,- 

Vlastní podíl příjemce 32 906,- 

Celkové způsobilé výdaje 1 415 051,- 

  

Celkové nezpůsobilé výdaje 87 395,- 

  

Celkové výdaje projektu 1 502 446,- 

 

7. Příjemce je povinen doložit poskytovateli kopie všech případných dodatků (např. Dohody o 

poskytnutí dotace, atd.), a to neprodleně po jejich obdržení. 

V. Finanční vypořádání 

1. Po ukončení realizace projektu předloží příjemce poskytovateli nejpozději do 2 měsíců krátkou 

věcnou zprávu o realizaci a vyúčtování celkové realizace projektu dle Pravidel Programu rozvoje 

venkova pro období 2007 – 2013 a dále skutečné přijetí finančních prostředků podle článku IV.6. – 

vlastní podíl příjemce. V případě, že celkové způsobilé výdaje projektu budou nižší než původně 

stanovené, je příjemce povinen provést přepočet absolutní výše podílu poskytovatele a bude 

stanovena vratka poměrné části prostředků z poskytnutého příspěvku, kterou příjemce odvede na 

účet poskytovatele č. 19 – 622 171 349 / 0800, variabilní symbol 2324 ve lhůtě do 31.12.2014. 

2. Poskytovatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit z důvodů na straně příjemce, a to zejména v 

případě, že po uzavření této smlouvy nastane nebo vyjde najevo skutečnost, která poskytovatele 

opravňuje příspěvek nebo jeho část odejmout. Takovými skutečnostmi jsou například zjištění 

poskytovatele, že údaje, které mu sdělil příjemce a které měly vliv na rozhodnutí o poskytnutí 

příspěvku, jsou nepravdivé, příjemce nedodržel procentuální výši prostředků Města Pacov 

uvedených v tabulce v čl. IV., odst. 6 nebo využití příspěvku není v souladu s účelem stanoveným v 

čl. III., odst. 1 této smlouvy.  

3. V případě odstoupení poskytovatele od smlouvy podle čl. V., odst. 2 je příjemce povinen vrátit 

celou poskytnutou částku (nebo její poskytnutou část) příspěvku do 15 dnů od doručení písemné 

výzvy poskytovatele k jejímu vrácení, a to bezhotovostním převodem na účet poskytovatele č. 19 

– 622 171 349 / 0800. V písemné výzvě poskytovatel uvede zjištěné prokazatelné skutečnosti, 

které jej vedly k odstoupení od smlouvy a k požadavku vrácení příspěvku. Pokud příspěvek (nebo 

jeho část) ještě nebyl převeden na účet příjemce, má poskytovatel právo příspěvek neposkytnout. 

4. Neoprávněné použití dotace spočívající v porušení povinnosti stanovené obecně 

závaznými právními předpisy nebo touto smlouvou, dále neprůkaznost použití dotace a 

nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých Městem, je považováno za porušení 

rozpočtové kázně. 

5. Poskytovatel je oprávněn požadovat za porušení rozpočtové kázně úhradu penále ve výši 0,1 % 

denně z nevyúčtované částky nebo 0,5 % denně z neodvedené částky, nejvýše však do výše této 

částky.  
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6. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy na straně příjemce ke změně podmínek, za kterých 

byl příspěvek poskytnut, je příjemce povinen oznámit toto písemně poskytovateli neprodleně po 

zjištění změny. 

7. Příjemce je oprávněn tuto smlouvu vypovědět ze závažných důvodů, které je povinen 

poskytovateli sdělit. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začíná běžet ode dne doručení písemné 

výpovědi poskytovateli. V případě vypovězení smlouvy ze strany příjemce nemá příjemce nárok na 

poskytnutí příspěvku. Poskytnutá plnění ze strany poskytovatele je povinen příjemce vrátit 

poskytovateli v plné výši bezhotovostním převodem na účet poskytovatele č. 19 – 622 171 349 / 

0800 do 15 dnů od doručení výpovědi poskytovateli. 

VI. 

Ostatní ujednání 

1. Příjemce příspěvku bere na vědomí, že obsah této smlouvy i další údaje o jeho činnosti související 

s touto smlouvou mohou být poskytnuty jako informace jiným osobám v souladu se zákonem č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas je 

příjemcem poskytován a udělován do budoucna na dobu neurčitou pro vnitřní potřeby 

poskytovatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti. Zároveň příjemce souhlasí s 

možným zpřístupněním nebo zveřejněním této smlouvy v plném znění i všech úkonů a okolností s 

touto smlouvou souvisejících. 

2. Příjemce příspěvku se zavazuje zveřejnit nezbytně nutné informace o projektu, na který obdržel 

příspěvek, a zajistit informování veřejnosti o tom, že daný projekt byl kofinancován z rozpočtu 

Města Pacov a informovat poskytovatele o uskutečnění kofinancovaného projektu (např. 

pozvánkou na kulturní akci, na zahájení provozu projektu u investičních záměrů apod.). 

3. Poskytovatel příspěvku je oprávněn provádět u příjemce kontrolu realizace, výsledků a povinné 

udržitelnosti projektu a kontrolu účetnictví, příp. dalších skutečností, a to v rozsahu potřebném k 

posouzení, zda jsou podmínky projektu a ujednání této smlouvy dodržovány. 

4. Příjemce se zavazuje umožnit poskytovateli nebo jím písemně pověřeným osobám provést kdykoli 

(i v průběhu realizace) komplexní kontrolu postupů a výsledků realizace projektu, včetně použití 

prostředků z příspěvku, a zpřístupnit na požádání veškeré doklady související s realizací projektu a 

s plněním závazků podle této smlouvy. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva 

kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky. 

VII. 

Závěrečná ujednání 

1. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá ze smluvních 

stran obdrží 2 výtisky. 

2. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků, 

podepsaných oběma smluvními stranami. 

3. Příjemce bere na vědomí, že v případě zjištění závažných nedostatků při realizaci projektu, je 

poskytovatel oprávněn vyloučit v následujících 5 letech jeho žádosti o poskytnutí dotací, 

finančních darů a návratných finančních výpomocí z prostředků poskytovatele. 
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4. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu pověřenými zástupci obou smluvních stran. 

 

 

 

V Pacově dne ……………………... 

 

 

 

 

………..……………………………………..                 ………..……………………………………..         

           za poskytovatele        za příjemce  

   Bc. Lukáš Vlček, starosta Ing. Pavel Hájek, místopředseda
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Příloha č. 1  

Dohoda o poskytnuté dotace mezi příjemcem a Státním zemědělským 

intervenčním fondem 
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Příloha č. 2 

Žádost o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova, opatření IV.2.1 
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Příloha č. 3 

Rozpočet projektu a propočet nákladů jednotlivých partnerů projektu 


