
Ž Á D O S T  

o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Podpora hospodaření v lesích 

v Moravskoslezském kraji“ (ŽPZ/03/2016) 
(dále jen „program“) 

Před započetím vyplňování žádosti si prosím pozorně přečtěte program i tuto žádost! 

Evidenční číslo žádosti (žadatel nevyplňuje) Podací místo: 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje   

Tato žádost je návrhem žadatele na uzavření smlouvy, kterou je 

S M L O U V A  
o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, 

přičemž k uzavření této smlouvy dojde akceptací tohoto návrhu smlouvy ze strany poskytovatele účelově 
určené neinvestiční dotace vyjádřenou podpisem tohoto návrhu smlouvy oprávněným zástupcem 
poskytovatele dotace. 

K uzavření této smlouvy a k následnému poskytnutí dotace se vyžaduje předchozí dodržení a splnění 
podmínek programu včetně: 
- řádného vyplnění tohoto návrhu ze strany žadatele o dotaci, a to v plném rozsahu, který je 

po žadateli vyžadován; žadatel vyplňuje pouze šedé části kolonek, 
- doložení žadatelem o dotaci všech vyžadovaných podkladů podle programu, 
- schválení poskytnutí dotace příslušným orgánem poskytovatele dotace. 

Poskytovatel dotace o případném neuzavření smlouvy a neposkytnutí dotace žadatele vyrozumí. 

I. 

SMLUVNÍ STRANY 
Moravskoslezský kraj 

se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, DIČ CZ70890692, bankovní spojení Česká 
spořitelna, a.s., číslo účtu 1650676349/0800, zastoupen 

 
(dále jen „poskytovatel“), 

a 

Žadatel 

Jméno a příjmení nebo obchodní firma či název 

Obec Metylovice 
 
Datum narození Identifikační číslo osoby (IČO) Daňové identifikační číslo (DIČ) 

 00535991 CZ00535991 

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele a právní důvod zastoupení Telefon 

Ing. Lukáš Halata, starosta obce 558 686 129 

Adresa bydliště a sídlo: 

obec, část obce, ulice, číslo popisné, číslo orientační, poštovní směrovací číslo 

Datová 

schránka 

Metylovice 495, 739 49 Metylovice ib8bncg 

Údaj o zápisu do veřejného rejstříku nebo jiné evidence E-mail 

 metylovice@giff.cz 

Bankovní spojení 

Název 

Peněžního ústavu 

Číslo účtu Kód 

peněžního ústavu 

Specifický symbol 

(byl-li přidělen) 

Komerční banka, a.s. 27-3599820227 0100  

(dále jen „příjemce“). 



II. 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 250/2000 Sb.“). 

2. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o finanční kontrole“), veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona. 

3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 
této smlouvy právně závazná ustanovení obsažená ve vyhlášeném programu, o jehož vyhlášení 
rozhodla rada kraje usnesením č. 84/6676 ze dne 24. 11. 2015. 

4. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu 
poskytovatele je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. V případě 
porušení rozpočtové kázně bude postupováno dle zákona č. 250/2000 Sb. 

III. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále sjednaných podmínek 
dotaci a závazek příjemce tuto dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek 
stanovených touto smlouvou. 

IV. 
ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE A UZNATELNÝ NÁKLAD 

1. Příjemce dotace o její poskytnutí žádá z důvodu a poskytovatel podle této smlouvy poskytne 
příjemci dotaci s cílem dosažení zachování a obnovy lesních ekosystémů na území 
Moravskoslezského kraje, zvýšení stability, odolnosti a biodiverzity lesních porostů. Účelem 
poskytnutí dotace je podpora realizace předmětu dotace příjemcem za podmínek stanovených 
v této smlouvě. Dotace je určena pouze na úhradu uznatelných nákladů vynaložených na provedení 
předmětu dotace, a to: 

Předmět a maximální výše dotace v celých Kč: (vyplňujte pozorně)  

PŘIROZENÁ OBNOVA LESNÍCH POROSTŮ 

základními dřevinami (kód 1.A)  

melioračními a zpevňujícími dřevinami (kód 1.B)  

UMĚLÁ OBNOVA LESNÍCH POROSTŮ SADBOU - PRVNÍ 

melioračními a zpevňujícími dřevinami (kód 2.A) 62 300 Kč 

UMĚLÁ OBNOVA LESNÍCH POROSTŮ SADBOU – DRUHÁ 

melioračními a zpevňujícími dřevinami (kód 2.B)  

ZAJIŠTĚNÍ LESNÍCH POROSTŮ 

melioračními a zpevňujícími dřevinami (kód 3.A)  

VÝCHOVA LESNÍCH POROSTŮ DO 40 LET SKUTEČNÉHO VĚKU 

prořezávkou (kód 4.A)  

předmýtní úmyslnou těžbou (kód 4.B)  

CELKOVÁ VÝŠE DOTACE MAXIMÁLNĚ 
(zaokrouhlena na stokoruny dolů) 62 300 Kč 

Bližší specifikaci předmětu dotace příjemce uvádí v projektu předmětu dotace, který je spolu 
s prohlášením příjemce přílohou žádosti o poskytnutí dotace. 

2. Dotace je poskytována jako sazbová a zohledňuje veškeré práce a náklady související s realizací 
předmětu dotace. 



3. Výše dotace uvedená v odstavci 1 tohoto článku smlouvy je považována za maximální možnou výši 
dotace, a to i pro jednotlivé předměty dotace. Dotace však bude poskytnuta ve výši nižší, pokud 
tato nižší výše dotace vyplyne ze závěrečného vyúčtování realizace předmětu dotace nebo 
ze závěrů kontroly použití dotace, k nimž poskytovatel dospěje před poskytnutím dotace. 

4. Dotaci je možné poskytnout pouze na práce provedené v porostních skupinách, které byly 
specifikovány v projektech předmětu dotace. 

5. „Uznatelným nákladem“ je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 

a) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle odstavce 1 tohoto článku smlouvy, ostatními 
podmínkami této smlouvy a podmínkami programu a 

b) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole. 

Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud 
příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně. 

6. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. 

V. 
ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN 

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci na provedení předmětu dotace převodem 
na účet uvedený v čl. I této smlouvy, respektive uvedený v oznámení příjemce o změně tohoto 
bankovního spojení, jednorázovou úhradou ve výši dle čl. IV této smlouvy nejpozději 
do 60 kalendářních dnů ode dne obdržení závěrečného vyúčtování, nebo, bude-li závěrečné 
vyúčtování předloženo přede dnem nabytí účinnosti smlouvy, ode dne nabytí účinnosti této 
smlouvy. 

2. Příjemce se zavazuje při použití peněžních prostředků splnit tyto podmínky: 

a) řídit se při použití dotace touto smlouvou, podmínkami uvedenými v programu a právními 
předpisy, 

b) použít poskytnutou dotaci v souladu s jejím účelovým určením dle čl. IV této smlouvy a pouze 
k úhradě uznatelných nákladů vymezených v čl. IV této smlouvy. 

3. Příjemce se zavazuje dodržet tyto podmínky související s účelem, na nějž byla dotace poskytnuta: 

a) řídit se při vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou, podmínkami uvedenými v programu 
a právními předpisy, 

b) zrealizovat předmět dotace vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a naplnit 
účelové určení dle čl. IV této smlouvy, 

c) dosáhnout stanoveného účelu, tedy realizovat předmět dotace nejpozději do dne 31. 12. 2016, 

d) předložit poskytovateli na předepsaném formuláři závěrečné vyúčtování celé realizace předmětu 
dotace, jež je finančním vypořádáním ve smyslu § 10a odst. 1 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., 
na které je dotace poskytována, a, je-li předmětem dotace umělá obnova lesních porostů 
sadbou, kopie řádně vyplněného průvodního listu použitého reprodukčního materiálu, to vše 
do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, nebo, bude-li realizace předmětu dotace 
ukončena po dni nabytí účinnosti smlouvy, ode dne ukončení realizace předmětu dotace. 
Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě 
provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně krajského úřadu. Neobdrží-li 
poskytovatel závěrečné vyúčtování od příjemce do dne 30. 1. 2017 včetně, nebude příjemci 
dotace podle této smlouvy poskytnuta, 

e) v případě, že od realizace předmětu dotace upustí nebo ji přeruší z důvodů, že ji nebude dále 
uskutečňovat, do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost poskytovateli písemně nebo ústně 
do písemného protokolu, 

f) umožnit poskytovateli kdykoli před poskytnutím dotace a po dobu 10 let ode dne poskytnutí 
dotace řádné provedení průběžné nebo následné kontroly na místě samém, 

g) nepřevést realizaci předmětu dotace na jiný právní subjekt, 

h) neprodleně, nejpozději však do 30 dnů, informovat poskytovatele o všech změnách 
souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace či identifikačními údaji příjemce, a to po dobu 
do dne obdržení dotace. V případě změny běžného účtu u peněžního ústavu, na který má být 
dotace poskytnuta, je příjemce rovněž povinen ještě před poskytnutím dotace doložit doklad 



o existenci takového účtu, a to kopii smlouvy o zřízení účtu nebo kopii písemného potvrzení 
peněžního ústavu o vedení účtu nebo kopii výpisu z účtu, vždy včetně čísla tohoto účtu. 
Z důvodu změn identifikačních údajů smluvních stran není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 
Porušení této informační povinnosti je považováno za porušení méně závažné ve smyslu 
ustanovení § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. a odvod za toto porušení rozpočtové kázně 
se stanoví ve výši 2 % poskytované dotace, 

i) je-li příjemce právnickou osobou jinou než obcí, neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních 
dnů, informovat poskytovatele o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací, v případě přeměny 
i o tom, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy. Je-li příjemce obcí, 
neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, informovat poskytovatele o vlastní 
přeměně, respektive sloučení obcí, připojení obce či oddělení části obce, a o tom, na který 
subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy. Porušení povinnosti podle tohoto písmene 
této smlouvy je považováno za porušení méně závažné ve smyslu ustanovení § 10a odst. 6 
zákona č. 250/2000 Sb. a odvod za toto porušení rozpočtové kázně se stanoví ve výši 10 % 
poskytované dotace, 

j) ve vztahu k předmětu dotace dodržet obecně závazné právní předpisy, včetně právních předpisů 
týkajících se životního prostředí. 

4. Příjemce čestně prohlašuje, že: 

a) realizaci předmětu dotace nezahájil před podáním žádosti o dotaci podle této smlouvy, 
a to s eventuální výjimkou u předmětu dotace umělá obnova lesních porostů sadbou – druhá, 

b) na provedení předmětu dotace neobdržel podporu z programů či fondů Evropské unie, 
Moravskoslezského kraje nebo z jiného veřejného zdroje a ani o ni, s výjimkou této žádosti 
podle programu, nežádá a nepožádá, 

c) není podnikem v obtížích ve smyslu bodu (35) odst. 15 Pokynů Evropské unie ke státní podpoře 
v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020, 
zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie pod číslem 2014/C 204/01 dne 1. července 
2014, 

d) na něj, včetně subjektů, které jsou spolu s ním považovány ve smyslu práva Evropské unie 
za jeden podnik, se nevztahuje dosud neuhrazený příkaz k navrácení podpory na základě 
předchozího rozhodnutí Evropské komise, jímž byla podpora prohlášena za protiprávní 
a neslučitelnou s vnitřním trhem, 

e) není vlastníkem lesa, který v České republice vlastní 1.000 a více hektarů pozemků druhu lesní 
pozemek zařazených v kategorii lesy hospodářské, nebo osobou, na kterou se ve smyslu § 58 
odst. 1 lesního zákona vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa a která v České republice 
hospodaří na 1.000 a více hektarech pozemků druhu lesní pozemek zařazených v kategorii lesy 
hospodářské, a že poskytnutí dotace nežádá na lesní pozemky, které jsou ve vlastnictví osoby, 
která v České republice vlastní 1.000 a více hektarů pozemků druhu lesní pozemek zařazených 
v kategorii lesy hospodářské, 

f) vzal na vědomí, že poskytovatel pro účely poskytování dotací podle programu může ověřit údaje 
o příjemci v základním registru obyvatel nebo v základním registru osob, jakož i ověřit rozsah 
vlastnictví pozemků druhu lesní pozemek v katastru nemovitostí. 

5. Poskytovatel prohlašuje, že poskytnutí dotace podle této smlouvy, s výjimkou dotace na předmět 
dotace umělá obnova lesních porostů sadbou – druhá, je poskytnutím veřejné podpory, která je 
poskytována na principech „Dotačního rámce pro poskytování příspěvků na podporu hospodaření 
v lesích na období 2014–2020“ schváleného Evropskou komisí pod č. SA.36748 (2013/N) 
a v souladu s tímto dotačním rámcem. 

6. Poskytovatel prohlašuje, že případné poskytnutí dotace na předmět dotace umělá obnova lesních 
porostů sadbou – druhá podle této smlouvy je poskytnutím podpory malého rozsahu (de minimis) 
ve výši dotace na tento předmět dotace ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 
18. prosince 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu 
de minimis, zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie, řadě L a čísle 352, dne 24. prosince 
2013 (dále jen „Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013“). Za den poskytnutí podpory de minimis 
podle této smlouvy se považuje den, kdy tato smlouva nabude účinnosti. 

7. Příjemce dotace na předmět dotace umělá obnova lesních porostů sadbou – druhá prohlašuje, že 
nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci pravidla de minimis, zejména že poskytnutím této 



dotace nedojde k takové kumulaci s jinou veřejnou podporou ohledně týchž nákladů, která by 
způsobila překročení povolené míry veřejné podpory, a že v posledních 3 účetních obdobích jemu, 
respektive subjektům, které jsou spolu s příjemcem dle čl. 2 odst. 2 Nařízení Komise (EU) 
č. 1407/2013 považovány za jeden podnik, nebyla poskytnuta podpora de minimis, která by 
v součtu s podporou de minimis poskytovanou na základě této smlouvy překročila maximální 
částku povolenou právními předpisy EU upravujícími oblast veřejné podpory. 

VI. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Poskytovatel si vyhrazuje právo vypovědět tuto smlouvu s výpovědní dobou 15 dnů od doručení 
výpovědi příjemci v případě, že příjemce poruší rozpočtovou kázeň a poskytovatel má podle této 
smlouvy ještě povinnost poskytnout mu další finanční plnění. 

2. Poskytovatel není oprávněn tuto smlouvu vypovědět, jedná-li se o méně závažné porušení 
rozpočtové kázně, za něž je v této smlouvě stanoven odvod procentem z poskytnuté dotace. 

3. Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně 
číslovanými dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy označeny. 

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží 
poskytovatel a jeden příjemce. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde 
druhé smluvní straně. Je-li podle této smlouvy poskytována byť i jen z části dotace, která je 
podporou de minimis, celá tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma 
smluvními stranami. 

6. Příjemce bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně případných dodatků bude 
zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Je-li příjemce fyzickou 
osobou, bude smlouva zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu se zákonem 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že 
se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

8. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů: O přijetí dotace a uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo obce 
usnesením č. 1/2016 ze dne 25. 1. 2016. Tento odstavec smlouvy se týká pouze toho příjemce, 
který je obcí, ve které se volí rada obce nebo ve které si takové rozhodnutí o dotaci vyhradilo 
zastupitelstvo obce. 

9. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo 
kraje usnesením č. ………/……………. ze dne ........................ . 

 

Žadatel o poskytnutí dotace prohlašuje, že veškeré údaje, které uvedl v této žádosti a jejích 
přílohách, jsou pravdivé, úplné a splňující podmínky programu a že si je vědom právních 
následků uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů. 

 

 

V Ostravě dne …………………  V Metylovicích dne 26. 1. 2016 

   

 

za poskytovatele 
Moravskoslezský kraj 

 Ing. Lukáš Halata                                

…………………………………………………………….. 
(jméno, příjmení a podpis) 

 


