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Smlouva č.l024l20t6

o poskytnutí finančních prostředků

z rozpoěta Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016

čtrmet t
Smluvní strany
Státní fond doprawi infrastruktury
Sokolovská 278, 190 00 Praha 9
IČ: 70856508
zastoupený ředitelem
Ing. Zbyňkem Hořelicou
(dále jen ,,poslEtoýatel" nebo ,,§FD1")
a

obec chroustov

Chroustov 8|, 289 02 Kněžice
IČ: 00640654
zastoupená starostou
Ing. Pavlem Vančurou
(dálejen..přýemce")

uzaťely nížeuvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 1746 odst. 2) zák. é.8912012 Sb.,
občarrský zitk onik,

tuto smlouvu:
Čkinek z
účelSmlouvy
Účelem této Smlouly je

-

zajistit provedení ust, § 2 a § 3 zrá,kona č. 10412000 Sb., o Státním fondu dopravní
iníiastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále jen,,zá,kon č. 104/2000 Sb,");
právně a věcně vymezit mezi smluvními stranami podmínky pro výkon kontroly
poskltovatele vůčipříjemci v případě nakládriní s poskltnutými finančními plostředky
účelovéhopříspěvku dle této Smloulry;
realizoyat schválený rozpočet poskl.tovatele pro rok 2016.

ČHnek 3
Předmět Smloury

V souladu se zákonem ě. 104/2000 Sb. a na zrákladě dohody mezi smluvními stranami je
předmětem této Smlouly úprava práv a povinností mezi poskytovatelem finančních
prostředků a j ej ich příj emcem

-

při poskytovriní finančních prostředků k účeluvymezenému touto Smlouvou na základé
shora citovaného zákona § 2, odst. 1, písm. e), tj. linancování opatření ke nýšení
bezpečnosti nebo plylulosti dopral.y nebo opatření ke zpřístupňování dopraly osobám

s omezenou schopností pohybu a orientace;

při čerpanífinančníchprostředků;
při kontrolní činnosti poskytovatele vůčipříjemci při nakládání s poskytnutými íinančními
prostředky.

Člinek +

Účel a vYše poskytnutí íinančníchprostředků

1.

Poskytovatel poskytuje finančníprostředky wýlučně na účelspecifikovaný touto
Smlouvou, tj. na akci ,,Chodníky v obci Chroustov.'- ISPROFOND 5217510t98,
Finančníprostředky jsou poskytovriny v souladu s rozpočtem poskytovatele na rok 2016,
ve zněni schválených pozměňovacích návrhů, schváleným Poslaneckou sněmormou
Parlamentu Českérepubliky usnesením č. 1001 ze dne 9. prosince 2075 a na základě
usnesení č. 1058 ze 137. zasedini Výboru SFDI ze dne 74. června 2016 a Rozhodnutí
o poskytnutí finančníchprostředků z tozpoétu SFDI pro rok 2016 ze dne 27 . června 2016,
kteréje Přílohou č. 1 této Smlouvy.

_-).

V roce 2016 poskytne poskytovatel příjemci k výše vymezenému účelumaximálně částku
511 000

Kč

(slow: pětsetiedenácttisíckorunčeských)
kteíá odpovídá 84,95 7o souhmu celkových uznatelných nákladů stavební části akce, které
činí601 547,74 Ké vč, DPH po odečtu neuznatelných niákladů uvedený ch v PŤiloze é.2
této Smlour,y (založeni trávníku, rozprostření omice, dokumentace, vytýčeníIS
a neuznatelné náklady dle příjemce) ve výši 50 964,26Kč vč, DPH z celkové ceny
652 512,00 Kč vč, DPH, lyplytajici ze Smlou,vy o dílo se zhotovitelem MATEX HK, s.r.o.
ze dne l],7.2016,ve znění Dodatku č. 1ze dne 1I.7.20|6, která je uložena v jedné
verzi u poskytovatele a vjedné verzi u příjemce. Příjemce prohlašuje, že tento áotovitel
byl lrybrán v souladu se zákonem ě. 137 /2006 Sb., o veřejných zŇázkách, ve znění
pozdějších předpistt (dále jen .,,ZYZ").
4.

V odstavci 3 uvedená částka posky.tovaných prosťedkůje nepřekročitelná. V případě, že
v pruběhu realizace akce dojde ke sníženícelkových uznatelných nákladů stavební části
akce uvedených v odst, 3, budou příjemci po§k}tnuty finančníprosťedky maximálně ve
výši 85 %o sníženýchcelkoqých uznatelných nákladů stavební ěásti akce. Finanění

2

plostředky posk}tnuté nad uvedený procentuální limit při sníženísouhmu lznatelných
nrikladů stavební části akce je příjemce povinen po provedení závěrečnéhovyhodnocení
akce posk7tovateli wátit. V případě, že v pruběhu realizace akce dojde ke zvýšenísouhmu
uznatelných nákladů stavební části akce, budou finančníprostředky poskl.tnuty
maximálně v částce uvedené v odst. 3 bez vazby na stanovený procentuální limit podílu
poskytovaných finančníchprostředků na souhmu uznatelných nákladů stavební části akce
uvedených v odst. 3.

Čtrinet s
Prohlášení příjemce

Příjemce prohlašuje, že

7.

zř7dil a má u Českéúrodníbanky (dále jen ,,ČNS') oteťen účeté.2006-5l4511t07l0
výhradně rrrčený ve prospěch financování akce ,rChodníky v obci Chroustov"
I§PROF'OND 52I75t0I98 z rozpočtu poskytovatele dle této Smlouvy;

2.

na tuto akci vynaložívlastní prosředky ve výši odpovídajícínejméně 15,05 Vo celkových
uznatelných ruákladů stavební ěá§ti akce uvedených v odst. 3 čl. 4. Souěasně příjemce
prohlašuje, že ěerpání vlastních prostředků bude upřednostněno před čerpáním finančních
prosťedků poskytovatele, Při sníženícelkových umate|ných níkladůstavební části akce
uvedených v ěl. 4 odst. 3 bude podíl vlastních (iných) prostředků příjemce na akci
upraven ye yazbé na úpralu výše podílu poskytovaných finančních prostředků pro tuto
akci dle čl. 4 odst. 4.

-

Čbnek 6
Poskytování finančních prostředků

1. Finančníprostředky poskytovatele určenéna financování v souladu s

touto Smlouvou
převádí poskytovatel ze svého účtuvýhradně na úěet příjemce specifikovaný v čl. 5 této
Smlouly na zétkladé žádostí příjemce o uvolnění ťlnančníchprosředků a dle vývoje
příjmovéstránky běžného účtuposkl,tovat ele. Žádost o uvolnění finančních prostředků,
podepsanou osobou oprávněnou za příjemce ve věcech uvolňovrání finančníchprostředků
jednat, předkládá příjemce podle své skuteěné potřeby finančníchprostředků v návaznosti
na obdrženéfaktury, pro jejichž úhradu se požadavek na uvolnění finančníchprostředků
předkládá a které mají být příjemcem v souladu s úěelem této Smlouly ve lhůtě jejich
splatnosti proplaceny. V žádosti o uvolnění ťrnaněních prostředků příjemce uvede název
akce, na kterou mají být finančníprosředky uvolněny, čísloISPROFOND, požadovanou
částku, číslo(a)faktury (faktur), která(é) má (mají) být z uvolněných finančních
prostředků uhrazena(y) a k žádosti doložíkopii(e) této faktury (těchto faktuí) včetně
soupisu provedených prací. U každépoložky uvedené v soupisu provedených prací je
příjemce povinen zřetelně vyznaěit, zda se jedná o položku umatelnou (U) nebo
neuznatelnou Q.I) a vícepráce. Současně k žádosti doložíužitísqých finančníchprostředků
pro tuto akci
smyslu prohlášení uvedeného v čl. 5, odst, 2 a píipoji čestnéprohlášení
podepsané odpovědnou osobou oplávněnou jménem či za příjemce jednat, ve kterém tato
osoba osvědčívěcnou správnost fakturovaných ěástek a jejich soulad s financovan]ím

ve

\
úěelem. v případě úhrady více faktur je příjemce povinen předložit k žádosti o uvolnění
finaněnich prostředků soupisku těchto faktur. vzor ,,soupisky faktur" je uveden v příloze
platných Piavidel pro financování programů, staveb a akci z tozpoétu Státního fondu
doprávní infrastruktury (dále jen ,,Pravidlď,), vydaných pos§,tovatelem a zveřejněných na
www.sfdi.cz. pokud nebude žádost řádně vyplněna a doložena přílohami dle výše
uvedených požadavků, nebudou požadované finančníprostředky uvolněny,

Příjemce je povinen za-(léelem sledovtíní poskytnutých transferu a půjčekveřejným
rožpočtůmúžemníurovně identifrkovat příslušnéplatby z rozpočtu SFDI úěelovými
pro rok 2016 platí dle ěíselníkuMinisterstva financí českérepubliky (dále jen
"naky.
,,MF ČR) tento účelovýznak:
č. 91628 - Financoviiní dopravní infrastruktury - investice
pod tímto účeloýmznakem budou zahmuty všechny investiční(kapitálové) prostředky,
jako
které budou poskýtnuty na základě této Smlouvy z rozpočtu SFDI příjemci příspěvku
transfery obcím.
_J.

4.

Posky,tovatel si lyhrazuje právo v mimořádných případech, jež budou odůvodněny a po
předóhozím písemném upozomění příjemce, jím požadované platby odložit, případně
upravit výši požadovaných plateb,

Finančníprostředky poskytované na základé této smlouvy na účetpříjemce uvedený
v článku 5 náležíposkytovateli až do doby jejich skutečnéhočerprá,nív souladu s účelem,
ke kterému jsou poskytovány, d, do odepsání z účtupříjemce ve prospěch prováděné
platby v.oolad., , účelemSmlouvy. Poskytované finančníplostředky nepřecházejí
piipsánim na úěet přijemce do vlastnictví příjemce, nestávají se součástí majetku
irije."", se kterým hospodaří a příjemce je povinen provést taková opaťení,aby
nemohiy b;it předmětem aýkonu práv třetích subjektů.
Článek 7
Podmínky čerpáníposkytnufých finančníchprostředků

A,
1,

Práva a novinnosti ořiiemce

příjemce se zavaztlje nakládat s poskltnutými finaněními prostředky efektivně
a úospodámě dle účelujejich užitístanoveného touto Smlouvou a s péčířádného
hospodaře.

příjemce je povinen z poskltnutých finančníchprostředků provádět úhradu svých nákladů
odpovídajícíchúčeluvymezenému touto smlouvou, tj. úhradu faktur nebo jejich části, ve
,rrtuhu k" kterym byla předložena žádost o uvolnění finančníchprostředků dle čl. 6 odst. l
této smloury, výhradně prostřednictvím účtuuvedeného v čl. 5 této smlourry. učet lze
vluživat výiučně pro prostředky poskytnuté dle této Smloulry a příjemce jej nemůže
použítpro jiné platby nebo pro jiné své finančníprosředky.
_-).

příjemce se zavazlje čerpat z uvedeného bankovního účtuvedeného u čNB pou"e
tÁvou výši finančních prostředků, která odpovídá schválenému rozpočtu akce a která
souhlasí s úšínezb}.tně nutných nákladů, které příjemce účelověvynaloží na realizaci
plnění dle čl. 3 a 4 této Smloulry a dle zákona č, 104/2000 Sb.
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4.

příjemce se zavazuje vést o čerprání a užitíposkytnutých finančníchprostředků prukaznou
účótníevidenci tak, aby bylo zřejmé ěerpaní finaněních prostředků v souladu s, touto
smlouvou v návaznosti na účel,pro ktery se poskltují. Tuto evidenci je povinen příjemce
uchovávat po dobu pěti let od ukončeníakce, na kterou jsou finančníprostředky
posky.továný. při vedení této účetníevidence je příjemce povinen řídit se.zákonem
b. sazt§gi Sb., o účetnicwi, ve znéni pozdějších předpisů a metodickými pokyny
vydanými poskltovatelem.

5.

Příjemce provede za ka|eldáíni rok 20|6 zúčtovánízálohově poslEtnurých finančních
prártrrara čerpaných na záHadě této Smlouvy. Toto zúětování je povinen předložit
poskytovateli v termínu stanovenán v metodickém pokynu posky,tovatele. Rozsah, forma
u t...in z,6étování bude stanoven metodickým pokynem lydaným poskytovatelem, který
-wátií k datu, které určípolkyto,vatel
bude příjemci zaslán. příjemc e se zavazuje
metodicťym pokynem, na účetposkytovatele č. 932400110710 vedený CNB veškeré
k 31 . |2.iu6 v souladu s účelemtéto smlouly nevyěerpané píostředky ze
je porušením
zálohově poskltnu!ých finančníchprostředků. Nesplnění této povinnosti
rozpočtovékÁzne, ve smyslu § 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.,
o iozpočtových pravidlech a o změně někter,ých souvisejících zákonů (rozpočtová
pravidia), ve-znění pozdějšíchpředpisů (dále jen ,,rozpočtová pravidlď,), a bude při něm
postupovátro podle § 44a rozpoětových pravidel.

6.

příjemce souhlasí, aby ČNr pruběžně poskytovaia informace poskytovateli
fin,aněních toků a o zůstatku na účtuuvedeném v članku 5 této Smlouly,

7.

příjemce se zavanlje převést veškeré částky peněžitého plnění nahrazujícího úrok
podle § 33
z b"ankovního úětu speclfikovaného v ělánku 5 této Smlouvy, které obdrží
jeho účet
na
posky.tovatele
odst.9 rozpočtowýcň pravidel od MF čR, ve prospěch
ě.9324001,10710 vedený u ČNB do 10. ledna 2017.

8,

příjemce se zavanlje nehradit z poskynutých finaněních prostředků poplatky za vedeni
bankovrúho úětu a za provedené bankovní služby.

9,

Příjemce se zavazuje umožnit poskytovateli pořizovtíní kopií a výpisů dokladů z účetní
eviderrce příjemce v souvislosti s výkonem kontrolní činnosti posky'tovatele vztahujícíse
k předmětu smlouly.

10, příjemce

o

staw

se zavazuje postupovat při přípravě a realizaci financování akce podle platných

Pravidel.
11, příjemce je povinen při realizaci akce, pro kterou čerpá finančníprosředky dle této
Smiouly, postupovat v souladu s technicko_ekonomickými paíametry akce uvedeními ve
s"rruar"ná p-;&tové dokumentaci předložené spolu se žádostí o příspěvek, na záLdadě
příjemce je povinen
které mu bylá schválena l}še posky,tnutých ťrnaněních prostředků.
předem písemně informovat póskytovatele o všech změnách při realizaci akce a tyto
postupu
žme.ry mriz" provádět pouze s písemným souhlasem poskytovatele a za dodržení
dte žvz. Vicepráce provedené se souhlasem poskytovatele mimo tuto dokumentaci
mohou blýt financovtíny z poskltnutých prostředků pouze s předchozím písemným
souhlasem poskytovatele v púpadě, že jejich provedení je poťebné,aby byl dosažen účel,
pro který se finančníp.ortr"dky posky,tují, a na základé Dodatku uzavřeného k této

Smlouvě, kde bude financování víceprací upraveno, jinak nej sou předmětem ťrnancoviání
podle této Smloulry a kjejich úhradě nesmějí bl,t použity posk}tnuté finančníprostředky.
Pokud příjemce použije poskytnuté finančníprosťedky bez předchozího souhlasu
poskytovatele k financování víceprací, bude se jednat o neoprávněné použitíposkytnutých
finaněních prostředků a porušení rozpočtové káaně ve smyslu § 44 odst, 1 písm. b)
rozpočtoqf ch pravidel.
1

2.

13.

14.

V případě, že btÁe z jakéhokoliv důvodu pře dčasně ukončena realizace akce ílnancoyané

z finančníchprostředků pos§.tovaných dle této Smlouvy, je příjemce povinen neprodleně,
nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy došlo k pŤeděasnému ukončenírealizace akce,
o této skutečnosti poskytovatele informovat a předložit mu zprálu o dosažených
výsledcích realizace akce, důvodech jejího ukoněení a lžiti finančníchprostředků
poskytnutých poskytovatelem a vrátit nelyčetpané finanění prosďedky, které již byly na
akci uvolněny, poskytovateli.

Příjemce je povinen uvádět v informačních a dalších materiálech (včetně informačních
tabulí instalovaných na místě realizované akce nebo instalovaných na místě dokončené
stavby) k akcím financovaným z finaněních prostředků poskytovaqých na zétlrJadéteto
Smlouvy údaj, že akce je financována, případně spoiufinancována z prostředků Státního
fondu dopravní infrastrukfury. Současně s touto informací bude na těchto materiálech
uváděno i logo poskytovateie, k jehož užitík uvedenému účeludává poskytovatel tímto
souhlas, Logo ke staženíplo t)to účelyvěetně manuálu kjeho užitíje k dispozici na
www.sftli,cz.

Příjemce, který je plátcem daně podle § 6 zákona ě, 23512004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění (dále jen "ziikon o DPH") nesmí hradit z poskytnutých
finančníchprosředků daň z přidané hodnoty (dále jen 'DPH'), pokud má u přijatých
zdanitelných plnění narok na odpoěet daně v plné výši, Jestliže příjemce je plátcem daně,
kter,ý je povinen kátit nárok na odpočet koeficientem podle § 76 zítůolao DPH, může
kadit DPH z poskltnutých finančních prostředků, ale je povinen vrátit poskytovateli
finančníchprostředků DPH ve výši poměmé části naroku na odpoěet daně odpovídající
koeficientu vypoětenému podle § 76 ziikona o DPH a to do 30 dnů po celoroěním
zitéíovániDPH. V tomto termínu předloží poskytovateli rovněž kopii příslušného
daňového podrání.
Příjemce, ktený uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně
nebo se nepovažuje za osobu povinnou k dani při výkonu působnostív oblasti veřejné
spráry podle § 5 odst. 3 zákona od DPH, můžehradit DPH z poskltnutých finančních
prostředků za předpokladu, že nemůžehradit DPH zjiných zdrojů.

15.

Příjemce souhlasí s tím, že identifikačníúdaje o příjemci finančníchprostředků jsou
uloženy v centrální evidenci vedené u poskltovatele. Příjemce rovněž souhlasí se
zveřejněním svého názw, sídla, IČ, účelua qýše poskytnutých finančníchprostředků
z íozpočtuposkytovatele.

16.

Při řádném ukončeníakceje příjemce povinen předložit poskytovateli do jednoho roku od
ukoněení financování posky,tovatelem (viz Pravidla Čl. 1, odst, 25) ,,Závěrečné
vyhodnocení akce" obsahljici zprálu o splnění závazných ukazatelů a podmínek účasti
finančníchprostředků poskytovatele stanovených v této Smlouvě v rozsahu formulářů
uvedených v Pravidlech, kolaudačnísouhlas, qipisy z katastru nemovitostí dokladující, že
příjemce má vlastnické, případně jiné právo k pozemkům, na ktených byla financovaná
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a

které jsou uvedeny v kolaudačnímsouhlasu, fotodokumentaci
realizované akce, případně DVD či jiný elektronický nosič dat s nahrávkou realizované
akce apod, V případě, že v kolaudačním souhlasu jsou uvedena jiná číslaparcel než ve
stavebním povolení, doložípříjemce finančníchprostředků srovnávací tabulku těchto
parcelních čísel.Pokud uvedenou lhůtu nemůžepříjemce dodržet, např. nebyl vydán

akce realizována

/

kolaudačnísouhlas, je povinen o této skutečnosti poskytovatele píseírřrě informovat, uvést
důvody nedodržení lhůty a současně požádat o prodlouženílhůty pro předložení
,, Závěrečného vyhodnocení akce".
17. Příjemce se zavazuje, že nejméně po dobu osmi let po ukončení akce (viz Pravidla Čl. 1,
odst. 25), na kterou poslg.tovatel na zák]adě této smlouly poskytuje finančníprostředky,
nepřevede majetek nab},tý z poskytnutých finančníchprostředků do vlastnictví třetích
subjektů ani jej jinak nezcizi ali nepředá do úplatného užívánítřetím subjektům
s výjimkou případů, kde takové nakládání s majetkem vyplývá z p|atné právnt úptavy,
nezastavi tento majetek po uvedenou dobu, ani jej jinak nezatiži prály třetích osob,
q,jma případů, kde toto zatiženílyplývá z platné právni úpravy nebo se jedná o zřizeni
služebnosti inženýrskésítě ve smyslu §1267 a §1268 zákona ě.8912012 Sb., občanský
zákoník. Současně je příjemce povinen zajistit, aby tento majetek mohl b/t po uvedenou
dobu i po jejím uplynutí trvale veřejně bezplatně užívank účelu,ke kterému je určen.
18.

Příjemce se zavazuje, že v souvislosti s fakturací plnění, kde k úhradě budou užity
finančníprostředky poskytované dle této Smloulry, nebude uplatněn režim přenesené
daňové povinnosti, jelikož v případě akce, pro kterou se poskytují finančníprostředky,
příjemce vystupuje v pozici osoby nepovinné k DPH.

19,

V případech, kdy příjemce z objektivních důvodův průběhu roku 2016 nevyčerpá na
základě této Smlouly poskytované finančníprostředky k účelu,ke kterému jsou

poskl.továny, m:ůžepožádaí poskytovatele za podminek uvedených v Pravidlech o převod
v tomto roce nevyčerpaných finančníchprostředků k čerpánív souladu s úěelem Smlouvy
v roce 2017. V žádosti o převod finančníchprostředků do roku 2017 musí příjemce uvést
důvody, pro které nebyly poskytnuté finančníprostředky v roce 2016 užity a doloži
potřebu financování akce, na kterou byly finanění prostředky poskytnuty, i v roce 2017.
Žádost o převod finančníchprostředků do roku 2017 předkládá příjemce poskytovateli
začátkem Trku 2017 po provedení z-6čtováni poskl.tnutých finaněních prostředků za rok
2016 (viz Čl. 7, písm. A, odst. 5 této Smlouvy). Žádosí o převod finančníchprostředků do
robl 2017 nemusí příjemce podávat, pokud do 31. prosince 2076 nezačne s čerpáním
poskytnutých finančníchprosředků a v tomto případě budou poslq,tnuté finanění
prostředky převedeny ve prospěch příjemce k čerpánípro akci uvedenou v čl, 4 odst. 1
v r.2017 v souladu s Rozhodnutím o posk}tnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI
pro rok 2016 uveden]ím v Příloze č. 1 této Smloury,

B. Práva a povinnosti tloskltoyatele
1,

:

Poskltovatel je povinen převádět poskYované finančníprostředky dle této Smlouvy
výlučně na účetpříjemce, uvedený v člránku 5 této Smlouly v souladu s účelovým
určenímposkltovaných finančníchprostředků.

,7

je

oprávněn pozastavit v odůvodněných případech čerpránífinančních
prostředků z účtupříjemce a neposkytovat dalšífinančníprostředky pokud příjemce
závažným způsobem porušíustanovení této Smlouly, např. použije poskytnuté finanční
prostředky kjinému účelu,než ke kterému byly podle této Smlouly poskl,tnuty,
V případě zjištěníporušeníSmlouly je poskytovatel povinen na tuto skutečnost příjemce
upozomit a stanovit mu lhůtu k zjednáni nápravy nebo, v případě porušeníSmloulry, kde
zjednáni nápravy není možné,stanoví poskytovatel příjemci lhůtu pro vrácení finančních
prostředků, kte{ích se porušenísmlouvy týká. Pokud ve stanovené lhůtě nebude náprava
dle předchozí věty zjednána, pozastaví příjemci čerpánífinančníchprostředků
a neposkytne další finančníprostředky a současně má poskltovatel právo od této Smlouvy

Poskyovatel

odstoupit.
3.

Pokud ve stanovené lhůtě nebude zjednána náprava nebo vráceny finančníprostředky tam,
kde zjednaní nápravy není možné,bude porušení povinností typlývajících ze smlouly
posuzováno jako porušení rozpočtové kázné ve smyslu § 44 íozpoětových pravidel a bude
dále postupovri,Lrro podle § 44a rozpoétoých pravidel. Pro účelyodvodů ve smyslu § 44a
odst,4 rozpočtol"ých pravidel se bude jednat o ménézáyažná porušení povinností
uvedených ve Smlouvě v případě povinností uvedených v Článku 7 éásti A, v odstavci 13
a v Člá,nku 8 odst. 3 věta druhá. V těchto případech bude porušenípovinnosti postiženo
odvodem za porušení rozpoětové kázně ve \"ýši 5 % z posky,tnutých finančních
prostředlcu, jicM se porušení povinnosti týká. V případě, že příjemce v pruběhu realizace
akce provede bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele změnu oproti schválené
projektové dokumentaci s tím, že tato zínénanebude mít za následek změnu
ťrnancovaného účelu,ani nesnížiqfsledné užitnévlastnosti realizované stavby, bude toto
porušení povinností ze strany příjemce postiženo rovněž sníženýmodvodem za porušení
rozpočtovékéuně ve výši od 5 oÁ do 20 % z poskltnutých finančníchprostředků, jichž se
porušení povinnosti tý,ká,
V případě porušení rozpoětové kázně v důsledku porušení ZYZ, bude r,"ýše odvodu za
porušenítéto povinnosti stanovena v souladu s Pravidly.

4.

Poskltovatel je oprávněn odstoupit od této Smloulry i v případě, že se prokaže, že idaje
sdělené mu příjemcem a dokladujícídodrženípodmínek stanovených poskytovatelem ve
Smlouvě jsou zkreslené, nepravdivé nebo i přes předchozí upozomění poskltovatele
neúplné.

Článek 8
Kontrola nakládání s poskybrufými íinančnímiprostředky

1. Příjemce se poskytovateli zavamje k účiruréspolupráci při výkonu kontroly
hospodámého, účelnéhoa efektivního nakládání s účelověposkytnutými finaněními
prostředky, kontroly dodržovárrí právních předpisů a příslušných metodických pokynů tak,
aby kontrolním pracovníkůmposkytovatele bylo umoŤrěno provedení kontroly v souladu
s § 3 odst. 5 zékona ě. 10412000 Sb. Provedení kontroly se bude řídit zákonem
č.255120|2 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozděj šíchpředpisů a zál<olert
č.320/2001 Sb., o finančníkontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon
o finanění kontrole), ve znění pozdějšíchpředpisů.

/

Při zjištěnízávažných nesrovnalostí při ěerpání finaněních prosředků poskytnutých na
zéů<ladéteío Smlouly je poskytovatel oprávněn žádat vráceni posky,tnutých finančních
prostředků, pozastavit jejich čerpránía činit dalšínezb5,tná opatření k zabezpeéeni
předpokládané efektivnosti poskytnutých finančníchprostředků v souladu s platnlimi
předpisy a mezinárodnimi závazky. O tomto je povinen písemně informovat příjemce.

J. Poskytovate| je oprávněn v souvislosti s prováděnou kontrolou zjišťovat u pffjemce
a u osob se smluvními ávazky vůčipříjemci veškeré údaje nezbytné pro tuto kontrolu,
Příjemce se zavaztlije písemně deklarovat právo posky,tovatele na zajišťovrfuíveškerých
podkladů a údajůnutných pro tuto kontrolu u osob se smluvními závazky vůčipříjemci ve
smluvním vztahl,: mezi příjemcem a touto osobou v případech, kde finanění plnění
lrypl;fuajícíze smluvního vztahu je financováno či spolufinancováno z prostředků
poskytovaných na zikladě této Smlouly. Toto ujednání se týká výlučně práva kontroly
poskytovatele, Tímto ujednaním nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních
á finančníchorgánů státní sprálry Českérepubliky.

člrirret g
Ostatní ujednání

1.

2.

Nečerpání celkové výše finančníchprostředků poskytovaných podle této Smlouvy se
nepovažuje za neplnění Smlouvy a nezakládá právo příjemce na dočerpátrífinančních
prosťedkův příštímobdobí.

V případě neoprávněného použitífinančníchprosťedkůve smyslu §3 písm. e)
rozpoětových pravidel, kte{,ím došlo k porušení rozpočtovékázně, odvede příjemce
neoprávněně čerpanénebo zadtženéfinanění prostředky podle toho, zda se jedná
o závažnénebo méně ávažnéporušení rozpočtovékázně, jak je vymezeno v čláLrrku 7
části B odst. 3 Smlouly, poskytovateli prostřednictvím místně příslušnéhofinančního
uřadu, a to včetrrě penále ve smyslu § 44a odst. 1 0 rozpočtoqfch pravidel

3.

.

Finančníprostředky poskytované podle této Smlouly mají ve smyslu zékona č. 58611992
Sb. o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, charakter dotace a o jejich l}ši se pro
úěely odpisů snižuje vstupní cena hmotného majetku, k jehož pořizsni byly tyto íinanční
prostředky použity.
Člrinek t0
Závérečnáujednání

1.

Tato Smlouva nablýwá platnosti a účinnostidnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. prosince 2016. Tím nej sou dotčena ustanovení
Smlouly, která svou úpravou přesahují uvedený ěasoqý rámec.
Nedílnou součástítéto Smloulry isou její přílohy:
Přiloha č. 1 - Rozhodnutí o poskl,tnuti finančníchprostředků z rozpoětu SFDI pro rok
2016 ze dne 21 . čerrnra 201 6;
Příloha č. 2 - neuznatelné náklady položkovéhorozpočtu akce.

J.

Veškerézmény a doplňky této Smlouvy mohou být ěiněny pouze formou číslovaných
písemných dodatků a nabývají úěinnosti datem podpisu poslední smluvní stranou.

4. Práva a povinnosti touto Smlouvou neupravené se řídíustanoveními občanskéhozákoníku
a

dalšímiplatnými právními předpisy ČR.

5.

Příjemce přebírá podle § 1765 občanskéhozákoníku riziko změny okolností.

6.

Smluvní strany prohlašuj i, že íato Smlouva byla sepsána na základé jejich svobodné,
viážné, omylu prosté a pravé vůle a že se řádně seznámily s textem této Smlouty
a neshledávají vněm žádných vad. Na důkaz toho připojují své podpisy pod text této
Smlouvy,

7.

Obě smluvní §trany se zavazu1| neprodleně písemně informovat druhou stranu o všech
závažných skutečnostech, kleré by zakládaly jakoukoliv změnu smluvrťho váahu,

8.

Smluvní strany výslovrrě prohlašují,že obsah Smlour,y není předmětem uájeni a že
souhlasí se zveřejněním Smlouvy ajejích případných dodatků na www.sfdi.cz bez dalších
podminek. Poskytovatel v souladu se zákonem č,340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
úěinnosti některych smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv) zveřejní Smloulu po jejím podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru
smluv.

9.

Smlouva je lyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu s tím, že tři výtisky náleží
poskyovateli. dva výrisky přijemci.
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Rozhodnutí o poskytnutí finaněnich prostředků z rozpočtu Státniho fondu
dopravní infrastruktury pro rok 20í6 na akci ,,Chodníky v obci Chroustov"

l. Poskytnutí finančníchprostředků

Poskytovatel: Státní fond dopravní infrastruktury,
í 90 00 Praha 9, lC: 70856508 (dále jen ,,SFD|),

se sídlem Sokolovská

278,

poskytuje v souladu s § 2 odst. ,t písm, e) zákona é. 10412000 Sb., o Státním fondu
dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon č, 1O4|20OO
Sb."), a nazákladé usnesení Výboru SFD| č. í058 zedne14.6.2016
příjemci: Obec Chroustov, Chroustov
jen ,,příjemce"),

8í,289 02 Chroustov, lČ:00640654

na akci: ,,Chodníky v obci Chroustov"
,,akce"),

-

(dále

|SPROFOND 5217510198 (dále jen

finančníprostředky zrozpoétu SFD| pro rok 2016 vmaximální výši 531 000,00 Kč
(slovy pětsettřicetjedentisíckorunčeských) při současnémstanovení maximální
procentuální účastiposkytnutých finaněních prostředků na uznatelných nákladech
stavební části akce ve výši 85 %.
ll. Podmínky pro poskytnutí finančníchprostředků
2,1. Finančníprostředky budou př'tjemci poskytnuty na základě Smlouvy o poskytnutí
finančníchprostředků z rozpoětu SFD| (dále jen ,,Smlouva") uzavřené mezi SFD| a
příjemcem v souladu s § 3 odst. 1 zákona č, 10412000 Sb., ve které bude upřesněna
výše poskytnutých finančníchprostředků a procentuální podíl poskytnutých
finančníchprostředků na uznatelných nákladech stavební části akce v návaznosti na
předloženou smlouvu uzavřenou mezi příjemcem a zhotovitelem na realizaci akce a
stanoveny podmínky, za ktených se finančníprostředky příjemci poskytují,

2.2. Před uzavřením Smlouvy je příjemce povinen předložit poskytovateli
podklady:

státní fond dopravní infrastruktury, sokolovská 278, 190 00 Praha 9

Tel: +420 266 097 298, íaxi +42o 266 o97 520, certifikát lso 900l:2009, e-mail: inío@sídi.cz, Www,sfdi.cž

tyto

a) smlouvu na realizaci akce uzavřenou s vybraným zhotovitelem vč. položkového
rozpoČtu akce;
b) čestnéprohlášení osoby oprávněné zastupovat příjemce, že zhotovitel byl vybrán
v souladu se zákonem č, '13712006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů;
c) doklad o zřízenízvláštního účtuu ČNB (s předčíslím2006);
d) sdělení jména osoby, která je oprávněna zastupovat příjemce a je oprávněna
uzavřít Smlouvu a doloženíoprávnění této osoby zastupovat příjemce;
e) čestnéprohlášení osoby oprávněné zastupovat příjemce, zda příjemce je či není
plátcem DPH.
Bez předloženívýše uvedených podkladů nebude Smlouva s příjemcem uzavřena.

2.3. Uzavření Smlouvy a uvolňování poskytnutých finančních prostředků se řídí
Pravidly pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu SFDI, která jsou
zveřejněna na stránkách SFD| www.sfdi.cz.
2,4,Y případě, že do konce r. 2016 nedojde k uzavření Smlouvy nebo v případě, že
bude uzavřená Smlouva, ale příjemce do konce roku 20í6 nezačne s čerpáním
poskytnutých finančních prostředků, budou přidělené finančníprostředky ve smyslu
§ 4 odst. 3 zákona č, 10412000 Sb. převedeny v rámci zůstatku příjmů SFD| do roku

a na základě tohoto Rozhodnutí budou příjemci poskytnuty na akci za
podmínek uvedených vodst. 2.'1 až 2.3 tohoto Rozhodnutí zrozpočtu SFD| pro rok
2017, ve kterém musí být přidělené finančníprostředky vyčerpány.

2017

lll.

Rozhodnutí nabývá účinnostidnem jeho podpisu.

Y Praze dne 21.06,2O16

Hořelica

ředitel SFD|

státní fond dopravní infrastruktury, sokolovská 278, 190 00 Praha 9
Tel.: +420 266 o97 298, fax: +420 266 097 520, certifikát lso 9001:2001, e-mail: info@sfdi.cz, www,sfdi.cz

PRILoHA č. 2 SMLoUVY č.102412016
Čísložádosti: í30

Příjemce:

Název

obecChroustov

akce: Chodníky v obci Ckoustov

Neuznatelné položky v položkovém řozpočtu:

cena bez
7
9

založenítrávníku
ornlce

1z

skutečného stavu
IS

13

náklady dle příjeuce

celkem neuznatelné

DPH
3 651,80

18,72,40

cena s DPH (21

%)

4 418,

2265

12 000,00

14 520,

12 000,00

14 520,

12 595,02

15 z39
50 964,26

Pozn.: v neuznatelných nákladech dle přúemcejsou zařazeny náklady na vjezdy umístěné mimo péší
írasu.
lnformativní výpočet výše příspěvku při zesmluvnění:
MaXimální možný pří9pěVek dle Výboru (Kč):
Maximální možný příspěVek dle Výboru (v %):

531 000,00

celkové náklady (Kč):
celkové uznatelné náklady (Kč):
Maximální možný příspěvek (zaokr. na í000 Kč dolů):
Maximální možný příspěvek V % (zaokr. nahoru):

652 512,00

Minimální Vlastní podíl V % (zaokr, dolů):
Minimální Vlastní podíl (Kč):

Zpracoval,.

lng. Marek Kaftan

Dne:

22.8.2016

85%
601 547,74

511 000,00
84,95%
15,050Á
90 547,74

