Smlouva o poskytnutí
účelové dotace z Lesnického fondu Libereckého kraje
č. OLP/xxxx/xxx
schválená Zastupitelstvem Libereckého kraje dne xx.xx.201X usnesením č. xxx/xx/ZK
Smluvní strany:
Liberecký kraj
se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu

: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
: Martinem Půtou, hejtmanem
na základě plné moci Jiřím Löffelmannem, členem rady kraje, řízení
resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova
: 70891508
: CZ70891508
: Komerční banka, a.s.
: 107-1280410227/0100

(dále jen „poskytovatel“)
na straně jedné
a
………………..
se sídlem/bydliště
:
zastoupený/á/é
:
IČ / (datum narození) :
Bankovní spojení
:
Číslo účtu
:
Zřizovatel, IČ
:
Číslo účtu zřizovatele v případě PO:

(dále jen „příjemce“)
na straně druhé
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů, podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů tuto
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
Článek I.
Předmět a účel smlouvy
1. Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí účelové dotace na hospodaření v lesích.
2. Finanční prostředky z rozpočtu poskytovatele použije příjemce výhradně na výdaje
vynaložené v souladu s účelem projektu, kterým je: účel dotace uvedený v usnesení a
který byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č…………
3.

Projekt byl realizován a účelu dotace bylo dosaženo před poskytnutím dotace.
Článek II.
Výše dotace a její uvolnění

1. Poskytovatel poskytne z prostředků rozpočtu Libereckého kraje příjemci dotaci ve výši
…,- Kč, slovy … korun českých, z toho rozepsáno dle účelu dotace uvedeného v usnesení.
2. Finanční prostředky budou převedeny na účet příjemce do 60 dnů od podpisu smlouvy.
3. Pokud je příjemce příspěvkovou organizací obce či města, budou mu peněžní prostředky
poskytnuty prostřednictvím účtu jeho zřizovatele, uvedeného v záhlaví této smlouvy.
Příjemci i zřizovateli bude zároveň zaslán průvodní dopis o uvolnění peněžních
prostředků.
Článek III.
Povinnosti příjemce a podmínky čerpání dotace
1. Příjemce předložil před podpisem smlouvy poskytovateli podklady, které jsou současně
finančním vypořádáním poskytnuté dotace.
2. Příjemce prohlašuje, že účelu, na který je dotace poskytována, bylo dosaženo za dodržení
podmínek stanovených v této smlouvě.
3. Příjemce prohlašuje, že splnil následující podmínky pro poskytnutí dotace:
- na účel dotace nezískal žádnou jinou podporu z veřejných zdrojů,
- kvalita provedených prací je v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření
v lesích,
- žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích,
- při umělé obnově uvnitř uzavřeného oplocení (tzv. oplocenky) použil stanovištně a
geneticky vhodný a výsadby schopný sadební materiál, 1)
- při umělé obnově uvnitř uzavřeného oplocení (tzv. oplocenky) byly dodrženy
parametry u sazenice,2)
- uvedl skutečný věk porostu, kterým se rozumí jeho stáří uvedené v plánu nebo osnově
s připočtením počtu let od začátku platnosti plánu, respektive osnovy do doby
provedení prací, na které je požadován příspěvek,
- rozdělení dřevin na základní a meliorační a zpevňující provedl pro jednotlivé soubory
lesních typů dle přílohy č. 4 vyhl. č. 83/1996 Sb.,
- v případě položení (instalace) lapáku/ů, lapák splňoval následující popis: evidovaný,
skácený, zdravý (se zdravým lýkem) a odvětvený smrk nebo jeho část o tloušťce
nejméně 20 cm, atraktivní pro lýkožrouta, přikrytý po celé délce větvemi, umístěný
výhradně v ohnisku výskytu škůdce. Jako lapáky byly vybrány úrovňové stromy v
porostu. Lapák byl položen tak, aby se snížilo riziko zaschnutí, tj. část počtu lapáků na
osluněná místa a část do polostínu, v letním období pak mimo přímo osluněná místa.
Lapák byl následně, v souladu s účelem, odvezen z lesa nebo asanován na místě.
1

Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č.149/2003Sb. o obchodu s reprodukčním materiálem.

Vyhláška č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o
původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených
za pozemky určené k plnění funkcí lesa.
2

Příloha č. 2 vyhlášky č. 29/2004 Sb.

Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů
a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin).

- v případě instalace feromonových odparníků do feromonových lapačů byly dodrženy
technologické pokyny výrobce feromonového odparníku,
- v případě asanace byla tato provedena v řádné lhůtě oloupáním kůry a dle potřeby
jejím spálením; při aplikaci chemické asanace bylo použito barevné smáčedlo, termín
asanace je evidován,
- v případě aplikace chemické asanace bylo použito povoleného přípravku a barevného
smáčedla uvedeného v Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na
ochranu rostlin ve Věstníku Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu
zemědělského,
- v případě výstavby uzavřeného oplocení (tzv. oplocenky) byly dodrženy parametry
stanovené v programu Podpora hospodaření v lesích (výška pletiva minimálně 160 cm,
zastoupení melioračních a zpevňujících dřevin v oplocence je v rozmezí 50% až 90%
z celkového počtu jedinců uvnitř oplocení),
- v případě výstavby uzavřeného oplocení (tzv. oplocenky) se zavazuje dodržet
povinnou dobu udržitelnosti projektu - minimální doba bezvadného stavu oplocení, tj.
zamezujícímu vniknutí zvěře do porostu, která je sedm let,
- v rámci splněného předmětu dotace splnil veškeré podmínky přiznání dotace
stanovené v programu Podpora hospodaření v lesích.
4. Příjemce prohlašuje, že jím předložené podklady jsou pravdivé a údaje v nich jsou ke dni
podpisu smlouvy stále platné. Příjemce je povinen informovat Krajský úřad Libereckého
kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, o případných změnách v těchto údajích.
5. Příjemce se zavazuje při jakékoli formě publicity projektu uvádět, že byl uskutečněn za
finanční podpory Libereckého kraje.
6. V případě rozhodnutí o přeměně příjemce, fúzi, zániku s likvidací či rozdělení na dva či
více samostatných subjektů v době účinnosti této smlouvy, je příjemce povinen
neprodleně kontaktovat poskytovatele za účelem sdělení informace, jak poskytnutou
dotaci vypořádat v návaznosti na tuto skutečnost. V případě, že dochází u příjemce
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 který byla dotace poskytnuta, je příjemce
povinen vrátit celou částku poskytnuté dotace poskytovateli, a to nejpozději do zahájení
likvidace příjemce. Pokud příjemce nevrátí do lhůt uvedených výše poskytnutou dotaci,
stávají se prostředky dotace zadrženými ve smyslu § 22 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., a
bude postupováno dle tohoto zákona.
7. Příjemce nesmí využít k realizaci projektu uvedeného v čl. I. této smlouvy jiné finanční
prostředky poskytnuté z rozpočtu Libereckého kraje, jiných veřejných zdrojů nebo
z fondů Evropské unie.
8. Výdaje hrazené z dotace poskytnuté na základě této smlouvy nesmí příjemce uplatnit vůči
plnění v rámci jiné dotace.
Článek IV.
Kontrola hospodaření a sankce za nedodržení účelu a podmínek smlouvy
1.

Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny zejména v souladu s § 9 odst. 2 zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, provádět kontroly
dodržení účelu a podmínek, za kterých byla účelová dotace poskytnuta a čerpána.

2.

Porušení povinností vyplývajících z této 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.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nepovažuje, pokud příjemce
splní povinnost k vrácení dotace nebo její části dobrovolně na písemnou výzvu
poskytovatele v jím stanovené lhůtě, zjistí – li poskytovatel na základě kontroly, že
příjemce dotace porušil povinnost stanovenou smlouvou, která souvisí s účelem, na který
byly peněžní prostředky poskytnuty, nedodržel účel dotace nebo podmínku, za které byla
dotace poskytnuta a u níž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě.

3. Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou
bezhotovostního převodu na účet poskytovatele č … s variabilním symbolem č. … .
Článek V.
Závěrečná ustanovení
1. Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez
DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší,
zveřejní poskytovatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na
základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a na elektronické úřední desce
poskytovatele. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných
dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu zveřejněny v registru
smluv a na elektronické úřední desce poskytovatele.
2. Příjemce prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní
tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších
podmínek.
3. Poskytnutá dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
4. Finanční prostředky poskytnuté dle této smlouvy mají charakter podpory de minimis
podle nařízení Evropské komise č. 1407/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o
fungování Evropské unie na podporu de minimis zveřejněného v Úředním věstníku
Evropské unie dne 24. 12. 2013. Podpora „de minimis“ poskytnutá jednomu subjektu
nesmí za tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období používaná příjemcem přesáhnout
částku odpovídající 200.000,- EUR. Příjemce bere na vědomí, že dle zákona č. 215/2004
Sb. je poskytovatel povinen do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy zaznamenat
údaje o poskytnuté podpoře de minimis do centrálního registru podpor de minimis. Vyjdeli při zaznamenávání údajů do centrálního registru najevo, že je limit příjemce pro
poskytnutí podpory de minimis vyčerpán, příjemci zaniká nárok na poskytnutí dotace a
tato smlouva se od počátku ruší.
5. Příjemce prohlašuje, že mu nejsou známy překážky, které by bránily poskytnutí podpory
de minimis dle výše uvedeného nařízení Evropské komise. Pokud se později ukáže toto
prohlášení jako nepravdivé, příjemci zaniká nárok na dotaci a tato smlouva se od počátku
ruší.
6. V případě rozdělení příjemce podpory na dva či více samostatné podniky v období 3 let od
nabytí účinnosti této smlouvy je příjemce podpory povinen neprodleně po rozdělení
kontaktovat poskytovatele a kompetentní koordinační orgán v oblasti veřejné podpory za
účelem sdělení informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této smlouvy rozdělit
v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
V případě provedení registrace se odstavce č. 4 ,5, 6 nepoužijí.

7. Dotace je poskytnuta v souladu s Dotačním rámcem pro poskytování příspěvků na
podporu hospodaření v lesích na období 2014 – 2020 v České republice, schváleného
Evropskou komisí 20.11.2013 jako Podpora č. SA.36748 (2013/N) a je slučitelná s
vnitřním trhem Evropské unie.
V případě neprovedení registrace se odstavec č. 7 nepoužije.
8. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě lze činit pouze formou písemných, očíslovaných
dodatků.
9. Tato smlouva 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 zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před
tímto dnem. Smlouva musí být nejprve podepsána příjemcem a následně poskytovatelem.
10. Tuto smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran v souladu s ustanovením § 167 odst. 1
písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Taková dohoda musí být
písemná a musí v ní být uvedeny důvody, které vedly k ukončení smlouvy včetně
vzájemného vypořádání práv a závazků.
11. Pokud příjemce na základě této smlouvy neobdrží žádné finanční prostředky, a písemně
sdělí poskytovateli 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
poskytovatel obdrží příjemcovo sdělení.
12. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá
poskytovatel a jedno vyhotovení obdrží příjemce.
13. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, porozuměly jí a smlouva
plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.
14. Příjemce prohlašuje, že smlouva byla schválena příslušným orgánem obce na základě
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
Odstavec č. 13 se použije pouze pro obce.

V Liberci dne: …………….

V ………….……………………. dne: ………….

Poskytovatel:

Příjemce:

...…………………………..............

……………………………………

