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Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR

;€1
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(dále jen "Dohoda")
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=É.

smluvní strany
,l.

NázeV

sidlo]

dentif kačníčíso:

Regionálniodbor Sz F:
(dále

jen Ro sZlF")

státní zéměděl§ký intéřvenčnífond
(dálé jen "szlF")
Ve sméčkách801/33
í10 00
Hlavni město Praha - NoVé lMěsto
48 í33 981
Ro Praha

slezská 7, 120 56 Praha 2
opráVněný ]ednát Vé Věcech této Dohody: lng, Zdeněk Procházka
ředitéI Ro szIF

Adresa:

Dále jen "poskytovatel dotace".
2,

Název / Jméno a příjmení:
sídlo/Trvaié bydliště:
ldentifikačni číslo/datuínnarozeni:
Dále jen "príjemce dotace",

Mě§to Dobřichovice
Vítova 61, 252 29 Dobřichovice
00241181

osoba / y podepisujicl tuto Dohodu za přljemce dotacé tímto vůčiposkytovateli dotace prohlašuje, že je Ve
Věcech projednánl a uzavření této Dohody opráVněna/y za přúémce dotace právoplatně jednat a
podepisovat z titulu své uvedené funkce čizmocnění,

II.
Žádost
1.

Dotace se poskytuje na základě nařízéni Evropského parlamentu a Rady (EU) č, 1306/2013, o financování,
řízénía sledování společnézeměděIské politiky a o zrušení nařízenI Rady (EHs) č, 352/78, (Es) č, 165/94,
(Es) č, 2799/98, (Es) č. 814/2oo0, (Es) č, í29012005 a (Es) č, 485/2008, v platném znění, na základě
nařízéníRady (Es) č, 1698/2005 o podpoře prc rozvoj venkova 2 Evropského zemědělského fondu pro
rozvoj Venkova (EZFRV), V platném znění, resp- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č, 1305/2013
o podpore pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rczvoj Venkova (EZFRV) a o zrušeni
nařízéni Rady (Es) č, 1698/2005, V platném zněni a dalšíchsouvisejicích práVních předpisů EU, podle

zákona ě- 25612000 sb,, o státnlm zemědělském intéNenčnímfondu, Ve znění pozdějších předpisů, na
základě Programu rozvoje venkova ÓR na období 2014-2020 (dá|e jén "PRV") a na základě Pravidel,
kter,ými sé stanovujl podmínky pro poskt,továni dotace na projekty Programu rozvoje Venkova ČR (dálé jen
"Pravidla") na období 2o14-2o2o platných pro 2, kolo přúmu žádostí pro příslušnou operaci Včetně
následných aktualizací a změn Wbraných části Pravidela pouze V souladu s těmito dokumenty,

součástl této Dohody je přijemcem dotace řádně Vyplněná a zkompletovaná Žádost o podporu z PRV
sk|ádajícI se ze standardizovaného íormuláře a příIoh podle podminék stanovených V P€Vidlech,
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Dotace se poskytuje na následující Žádost o podporu z PRV:

opatření/ podopatření

/

operace/záměr:

odstraňoVání škod způsobených poVodněml

Reqistračníčíso žádost:

1 6 l

NázeV proiektuI

Dobřichovice - obnova lesních cest

IVl

ísto realizace projekiu:

1aa

0a 420

l 1

2U a 0a 2 56

a eich

odvodnění
lesní cesty města Dobfichovice, 252 29 Dobřichovice, okres
praha-západ

celkové VÝda e oro ektu (Kč)
1 393 899.00 Kč
celkové Výdaje, na které múžebýt 1 393 899 00 Kč
Doskvtnuta dotacé iKč]
Výdaje, zé kter,ých je stanovena dotace 1.393 899 00 Kč
(Kč)

celková výše přiznané dotace (Kč, %)

1,393,899,00 Kč
100,0

o/o

PříspěVek společenstvl (EUXKč, %)

689,980,00 Kč

PříspěVek z národních zdrojů (Kč, %)

703 919,00 Kó

Dálé jen "žádosť'-

49,5

505

%
%

III.

Výše podpory
1.

Poskytovatel dotace §e za podmínek uvedených V tomto článku zaýazu]é phznat a poskytnout přIjemci
dotacé podporu formou dotace na V,ýše uvedenou žádost po splnění podminek této Dohody a podmínek
stanovených V Pravidlech.
2-

Konečná \.a/še dotace se určína základě skutéčněVynaložených, odúVodněných a řádně prokázaných
Výdajťr, na které můžebýt poskytnuta dotace, avšak céIková Výše priznané dotace uvedená Výše nesmí být
překroóena,

Konečná Výše dotace můžebýt rovněž snížena V důsledku porušení/nedodženípodmínek Pravidel V rámci

výběrových/zadáVacích řlzenI. Poskytovatel dotace je v souladu s Pravidly povinen ukládat finanční opravy v
procentuální Výši, o kterou bude sníženaíinálníčástka dotace určená na konkrétnídotčenou zakázku po
predbžení Žádosti o platbu a uplatnéníveškerých korekclza případná dalšíporušení Pravidel,

Iv,

Výdaie, na které mŮže být poskytnuta dotace
,l.

Dotaci lze poskyinout pouze na Výdaje, na ktérémůžebýt posk}tnuta dotace,

Pokud ]e V P.avidlech stanoveno omezení částky Výdajů, na které můžebýt poskytnuta dotace (limity,
sazby), Výdaje přesahujicí toto omezení nelze zahrnout do Výdajů, ze kterých je stanovena dotace,
Výdaje, na které můžebýt poskytnuta dotace, se prokazují v souladu § příslušnými Pravidly,
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v.

I

Termíny
1.

Příjemce dotace se zavazuje dodžet dohodnutý térmín přédloženI Žádostj o platbu.

TermínpředloženíŽádostioplatbu: 30.11.2017
2,

V připadě prodléní s předložením Žádosti o platbu bude poskytovatelem uplátněná sankcé dle Pravidel,

VI.
Platební podmínky poskytnutí dotace
1-

Přiznaná dotace

se poskytuje na zák|adě Žádosti o platbu a přislušné dokumentace dle

podmínek

stanovených V Pravidlech,
2.

PohledáVka příjemce dotace Vůčiposkytovateli dotace Vzníkné okamžikem schválenI úplnéa řádné Žádosti
o platbu poskytovatelem dotace, tj, po obdženídokumentu "oznámení o výši dotace", Vzniklou pohledávku
není příjemce dotace opÉVněn postoupit anizcizit,
Přiznaná dotace bude přIjemci dotace poskytnuta V Kč na účetVe Vlastnictví příjemce dotace uvédený v
Žádosti o platbu, Poskytovatel dotace má práVo poskytnout dotaci ve Více platbách.
4,

V případě, že jé Žádost o platbu předložena pred smluvním termínem, je na ni Ve smyslu administrativních
lhůt pohlíženo,jako by byla předložena V termínu uvedeném V této Dohodě v ólánku V. (resp, Hlášení o
změnéch), tj. realizace projektu již musí být okamžikem předložení Potvžení o přijetí ukončena a Veškeré
zpúsobilé Výdaje Uhrazeny.
5.

ramci kontroly Žádosti o platbu a přísíušnýchpříloh prováděné pň jejím předloženi, uložíRo szlF při
zjištěni záVad a/nebo nedostatkú příjemci dotace povinnost k doplnění chybějíci a/nébo opíavě chybné
dokumentace k Žédosti o platbu Ve stanovené lhůtě, Lhůta pro doplnéní není kratši než 14 kalendářních

V

dnů.

Žádost o platbu se předkládá samostatně za každou žádost (případně etapu žádosti) na příslušnéRo

szlF,

VII.
obecné povinnosti příjemce dotace
1.

Příjemce dotace musí splňovat podmínky Uvedené v Pravidléch,
Příjémcédotace se zavazuje dodžet následljící|

a) Příjemce dotace nesmí být od data podání žádosti do konce lhůty vázanosti projektu na účelv likvidaci,
b) V případě, že příjemce dotace je fyzická osoba, která má obchodnl podíl Ve společnosti, za jejíždluhy
ručícelý svým majetkem, nesmí být v likvidaci ani tato společnost, a to od data podáni žádosti do konce
lhůty Vázanosti projektu na účel,
c) na přijemce dotace nesmí být od daia podánížádosti do konce lhůty Vázanosti na účelvydánosoudem
rozhodnutí o úpadku a způsobu jeho řéšeni podle zákona č. 18212006 sb., o úpadku a způsobech jeho
řéšeni(insolvenční zákon), Ve znění pozdějšich předpisů.
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a) Příjemce dotace odpovidá zá to, že všechny jím V souvislosti s touto Dohodou vŮči poskytovateli dotace
uvedené nebo předané údajéči informace jsou z trváni Dohody pravdivé, platné a úplné,
b) Příjemce dotace se záVazuje, že bude poskytováteli dotace poskytovat požadované informace,
dokladovat mU svoji činno§t a poskytovat Veškerou součinnost a dokumentaci Vztahujícíse k plojektu po
stanovenou dobu trvání závazku-

4.
a) Příjemce dotace se zavazuje, že dodžI účelžádostia splní Veškeré dalšíspecifické podmínky uvedené v
č|ánku Vlll, této Dohody po celou stanovenou dobu trváni záVazku,
b) Příjemce dotace se zavazuje, že po dobu tívání záVazku bude s majetkem financovaným z dotace
nakládat obezřetně a s náležitou odbornou péčia nebude na tento majetek zřizovat dalšízástavní páVo
(netýká se zástavního práVa nutného pro realizacižádosti),
5.

a) Přijemcé dotace je povinen uchováVat veškeré doklady tikajícíse poskytnuté dotace nejméně 10 let od
proplacenidotace,
b) Tímto ustanovénim článku Vll,, bodu 5,, plsm, a) neni nijak dotóena povinnost ph]emce dotace uchovávat
poiřebné dokUmenty delšídobu podle zvláštnich péVníchpředpisů Es a cR,
Příjemce dotaceje povinen dodžovat ustanovenít}ikajícíse požadavkůna publicitu

V souladu s Pravidly.

7-

Přúemce dotacé musí být schopen průkazně Vše dokladovat dle čl, 66 bodu 1. písm, c) nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č, 1305/2013, v platném znění, při následných kontrolách a auditech,

a) Príjemce dotace, jako fFická osoba, souhlasí s nakládáním s o§obními údaji uvedenými V žádosti,
Dohodě a Žádosti o platbu dle zákona č. 1oí/2ooo sb,, o ochraně osobnich údajů,Ve znění pozdějších
předpisů a dle směrnice Evropského padamentu a Rady 95/46/Es, V platném znění;
b) Př|jemce dotace sije Vědom, že údaje z žádosti budou zveřejněny v souladu s č|, 111 a 112 nařIzenl
Evropského parlamentu á Rady (EU) ó. 1306/2013, v platném znění, a zpracováVáním subjekty Unie a
Českérepubliky příslušnými v oblasti auditu a konkoly za účeíemochEny finančníchzájmú Unie,

c) Příjemce dotace jé povinen poskytovat data potřébná pro monito.lng projektu po celou dobu

lhůty

Vázanosti projektu na účel,
d) Příjemce dotace souhlasí s tím, aby údaje ze žádosti, Dohody a Žádostio píatbu byly Vedeny szlFjednak
V li§t;né podobě, jednak V elekironické daiabázi pro potřeby zpracová.l žádosti, Dohody a Žádosti o platbu
účely;
a dále souhlasí, aby byly zpracovány pío účelyvlastní ad.ninistrace, pío statistické, evidenčnía účétní

e) Timto ustanovením není omezena povinnost smluvních sťan poskytnout informace třeti osobě pod|e
platných páVních předpisů.
9.

Příjemce dotace je povinen realizovat veškeréV}ýdaje, na které můžebýt poskytnuta dotace V souladu s
Pravidly,
10.

přijemcé dotace je seznámen

a souhlasí s \4'šíbodovét}o hodnocení žádosti, které obdžel v

jednotliVých preferenčníchkritérií.

rámci

--
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specifické povinnosti příjemce dotace
t.

Lhůta Vázanosti projektu na účeltrvá 5 let od data převedeni dotace na účetpříjemcé dota6e,

Podpora je poskytována V souladu s podmínkami čl, 41 nařízení Komise (EU) ě,70212014 ze dne 25, června
2014, kteným se V souladu s články 107 a 108 smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité
kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnicfui a Ve venkovských oblastech za siučitelnés Vnitřnírn
trhem,

Podpora musí mít motivačníúčinekV §ouladu s čl, 6 nařízeni Komise (EU) ě. 702l2aft ze dne 25. čeNna
2014.
4.

Příjemce dotace prohlašuje, že proti práVnické osobě Uvedené v Žádosti o dotaci, resp. céléskupině
podniků, se kterými je případně propojena (vč, zahraničníchsubjéktů)není V současnédobě vystaven
inkasní příkaz v náVaznosti na rozhodnutí Evropské komise, jímžbyla podpora prohléšena zá protipráVní a
neslučitelnou s vnitřním trhem Fu.
5.

Převažujícíkategorie lesa, kde je projekt odstíanění škod po povodních realizován, jsou lesy hospodářské a
vybrané kategorie lesů zvl. určení(tj, lesy v nichž jiný důležitýVeřejný zájem \ryžaduje odljšný způsob

hospodareníauznanéoboryasamostatnébažantnice-katégorieuvedenéV§8odst,2písm,g)ah)

zákona č. 289/1995 sb,, o lesích (lesní zákon)),

Ix.
Kontroly
1,

Příjemce dotace je povinen umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (např, orgány státni kontroly, szlF,
dvůr apod,) k ověřování plnění podmínek
Mze, Evropská komise, certifikační orgán, Evropský účétní
Pravidel, príp. Dohody, od data podáni žádosti po dobu 10 let od propIacéni podpory, DáIe je povinen jim
poskytnout véškeíoudokumentacivztahující se k žádosti,
2.

Kontroly prováděné podle platných právnich předpisů nejsou touto Dohodou dotčeny,

Přijemce dotace je povinen réspektovat opatření stanovená k nápíavě, která luejdou z kontrolní činnosti
pověřených pracovniků uvédénýchčlánku lX, bodu 1 této Dohody a dodžet stanovené termíny pro
odskaněnínédostatků,

x.
Změny
1,

Postup ohlašování změn týkající se žádosti se řídí platnými Pravidly,
2.

Změny obsarlu Dohody se Upravuji Dodatkem k Dohodě nebo Vyrozuměnim o administraci Hlášení o
změnách nebo předložením úplnéŽádosti o platbu na Ro sZlF u změn, které se nemusí oznamovat
Hlášenim o změnách,

|N- sz!F
El.ť:iii:r:,,,,:]:

Dohoda

ry§§l

E

smluvní strany se dáIe dohodly, žév případě změn, které je príjemce dotace Povinen zaznaménat na
formuláři Žádosti o platbu, není nutné Vyhotovovat Dodaték k této Dohodě.
4,

V

případě, že poskytovatel dotace navrhne změnit Dohodu písemně formou Dodatku, pokud dojde ke
změně příslušných zákonů, daného programu anebo Pravidel tak, aby mohla být tato Dohoda uvedena do
souladu s těmito dokumenty, zavazuje se přijemce dotace poskytňout mu nézbytnou součinnost k uzavřeni
takového Dodatku,

xI.

Sníženívýše dotace, sankce za nedodrženípodmínek pro poskytnutí
dotace a odstoupeni od projektu
1.

Korekce, resp, sníženíčástky při administracj Žádosti o platbu - pokud je na základě kontroly zjištěn íozdil
mezi částkou uvedenou V Žádosti o platbu E částkou, kteÉ má být příjemci dotace Vyplacena po

přezkoumání Žádosti o platbuj
- do 10% (Včetně), dotace sé Vypočitává z částky zjištěné po přezkoumáni zpúsobilosti Výdajů V Žádosti o
p|atbu

- o více než 10olo, dotace se Vypočitává z čéstkyzjištěné po přezkoumání sníženéještě o rozdíI mézi
částkou požadovanou a částkou zjištěnou po přezkoumání způsobilosti Výdajů v Žádosti o platbu,
2-

Postup stanovování výše sankcí a íinančníchoprav se řtdí platnými Pravidly,

V ptípadě, že budé zjištěno, žépodminky stanovené pro ziskání dotace

byly ze strany příjemce dotace
poskytnout
poskytnoutuměle v},tvořeny k ziskání \^ýhody, nelze dotaci
Dotaci nélze
rovněž V případě, pokud
jeho
podáno
příjemce
bylo ze stíany
nepravdivé prohlášení nebo
dotace či s
védomímtřetí osobou
nepravdivý důkaz, Přúemce bude navlc během kalendářního roku zjištěni nesouladu a během následujícího
kalendářního roku Vyloučen ze stejného opatření nebo typu operacé V lámcitéhož opatření,

4.

V případě nedodržení příslušnýchpodminek Pravidel

nebo zjištěnl neopráVněného čerpáni dotace bude
případného
penále
zahájeno Vymáhání dlužné částky a
V souladu s platnou pravni úpravou (podle zákona č.
256/2000 sb,, o státním zemědělském intervenčním fondu, Ve znění pozdějších predpisů, nařízení Komisé
(EU) č. 809/2014 V platném znění),
5.

Příjemce dotace, ktelý z vážných důVodůnemůžedokončit nebo udržet projékt po stanovenou dobu, je
povinen písemnou formou neprodleně informovat příslušnýRo sZlF a odstoupit od žádosti, V takovém
připadě je povinen již poskytnutou dotaci neprodleně Vrátit.

xII.

Výpověd' Dohody
1.

Tuto DohodU je posMovatel dotace opráVněn pisemně Vypovědět V připadě, že:

a) se podstatně změní poméry, které byly rozhodující plo stanovení obsahu Dohody - např- změna či

zrušéni práVních předpisů, na základě kterých byla příjemci dotace poskytniJta dotace, a zároveň tuto situaci
nelze řešit Dodaikem k Dohodě (Viz čl. X, odst, 4 této Dohody);
b) příjemce dotace poruši kteroukoliv povinnost stanovenou P.avidly a označenou sankcí "c", či stanovenou
touto Dohodou, s nížDohoda možnost výpovědi spojuje.
lvložnost Vymáhat sankce stanovené Pravidly či Dohodou není Výpovědl dotčena,
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Výpovědní lhůta čini 7 dní a počínáběžet dnem následujíclm po dni, v němž byla Výpověd'této Dohody
posk}4ovatélémdotace doručena příjémci dotace, Po uplynutí výpovědni lhůtyje příjemce dotace povinén Ve
lhůtě 15 dni Vrátit poskytovateli dotace Veškerá plnění, která mu byla ná základě Dohody či žádo§ti
poskytnuia, V opačnémpřípadě bude s příjemcem dotacé zahájeno vymáhání dlužnéčástky a případného
penále v souladu s pIatnou práVní úpravou (pod'e zákona č.25612000 sb,, o státním zemědělském
intervenčním fondu, Ve znění pozdějších předpisů).

xIII.

závěrečná ustanovení
1.

Příjemce dotace prohlašuje, žébyljiž při podánižádosti seznámen s Pravidly, souhlasí s nimi a zavazuje se
k jéjich plnění, Příjemce dotace si je vědom požadavkůtýkajlcích se poskytováni údajůa zaznamenáVání
Výstupů a výslédků,Přijemce dotace dále prohlašUje, že Veškeré úkony spojené s réalizací projektu, které
učinil před podpisem této Dohody, jsou V souladu s těňiio Pravidly. Dále prohlašuje a svým podpisem
stvžujé, že nedošlo ké změnám oproti této Dohodě a stav realizace akce je ke dni podpisu V souladu se
žádostí,

Příjemce dotace prohlašuje, že si je Vědom svých práV, kieré mu poskytuje zákon č. 106/1999 sb,, o
svobodném přístupu k informacím, ve zněni poždějšlch předpisů a směrnice Evropského parlarrent! a
Rady 95/46/Es, v platném znění,
Dohoda jé platná a závazná po celou dobu realižace projektu a dále po dobu vázanosti na účél,kromě
povinností Uvedených V článku Vll, bodu 5, které se řídísjednanou zvláštní lhůtou.
4.

smluvní strany prohlašujl, že tato Dohoda byla uzavřena na zék|adéýážnéa svobodné Vůle a nebyla
uzavřena v tísni ani pod nátlakem.

5.

Dohoda je Vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, Jedno Vyhotovení Dohody
obdžípříjemce dotace ajedno vyhotovení Dohody obdžl za poskytovatele dotace Ro szlF,

Dohoda uzavřená do 30,6,2017 nabýVá platnosti a účinnostidnem podpisu oběma smluvními stranami,
Dohoda uzavřená počínaje dnem 1,7.2017 naúýNá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a
účinnostidnem uveřejnění Ve smys|u § 6 zákona č, 340/2015 sb,, zákon o registru sm|uv,
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