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Projekt: Regionem Renesance proti prou 
Číslo projektu: ATCZ 185

03/2020

Rakousko-Česká republika
Evropský fond pro regionální rozvoj

Inteneg Hi

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci a 

dotace na realizaci projektu 

„Regionem Renesance proti proudu" (reg. č. ATCZ 185)

schváleného k podpoře v rámci programu přeshraniční spolupráce 

INTERREG V-A Rakousko - Česká republika

uzavřená dle ustanovení § 10a zákona č. 250/2000 Sb.( Zákon o rozpočtových pravidlech územních

rozpočtů,

ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

1. Poskytovatelem výpomoci je:

Město Třešť

- se sídlem: Revoluční 20/1, 589 01 Třešť

- IČ: 00286753

- zastoupené: Ing Vladislavem Hynkem, starostou města

- číslo BÚ: 1466068319/0800

(dále jen „poskytovatel")

2. Příjemcem výpomoci je:

Mikroregion Třešťsko, zkráceně MITR

- se sídlem: Revoluční 20/1, 589 01 Třešť

- IČ: 75007894

- zastoupený: Ing. Evou Požárovou, předsedkyní mikroregionu

- číslo BÚ: 146 772 0399/0800

(dále jen „příjemce")

II.

Obecná ustanovení

1. Zastupitelstvo města Třešť schválilo dne 14. 12. 2020 smlouvu o poskytnutí návratné finanční 

výpomoci a dotace (dále jen „výpomoc") Mikroregionu Třešťsko na předfinancování a 

kofinancování projektu „Regionem Renesance proti proudu času" (dále jen „projekt").

2. Tato smlouva je uzavírána na podkladě schváleného projektu podpořeného v rámci programu 

přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika (reg. č. ATCZ185). 

Vedoucím partnerem projektu LP (hlavním příjemcem dotace) je Mikroregion Třešťsko. 

Projektovými partnery projektu jsou Mikroregion Telčsko, Mikroregion Dačicko, Jemnický 

mikroregion, Středisko společných činností AV ČR v.v.i., Zukunftsraum Thayland , Kleinregion

1/4



Projekt: Regionem Renesance proti proudu času

Číslo projektu: ATCZ 185

InWrteg ■
Rakousko-Česká republika
Evropský fond pro regionální rozvoj

ASTEG.

Smlouva o poskytnutí prostředků z ERDF je přílohou č. 1 této smlouvy. Dále je nedílnou součástí 

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

rozpočet projektového partnera MITR viz příloha č. 2

III.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí finanční výpomoci na předfinancování a kofinancování 

projektu „Regionem Renesance proti proudu času", konkrétně na vybudování expozice „Rok 

betlémáře" v budově pare. č. 446/4 a na úpravy okolí Třešťského potoka a vybudování „Bylinkové 

stezky" v lokalitě „Na kanále" viz. příloha č. 3.

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

použit pouze za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí prostředků z ERDF uzavřené mezi 

Mikroregionem Třešťsko a Evropskou unií, zastoupenou Řídícím orgánem Programu Interreg V-A 

Rakousko-Česká republika.

3. Příjemce je povinen doložit poskytovateli kopie všech případných dodatků smluv 

s poskytovatelem dotace, či dodatků rozhodnutí, a to neprodleně po jejich obdržení.

4. Prostředky z výpomoci nesmí příjemce poskytnout jiným právnickým nebo fyzickým osobám, 

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

IV.

Výše a čerpání výpomoci

1. Celkový příslib Města Třešť na kofinancování a předfinancování projektu činí

3 685 000,- Kč.

2. Z celkové poskytnuté částky je 3 316 500 Kč (90 %) určeno jako návratná finanční výpomoc 

na předfinancování projektu a 368 500 Kč (10 %) jako dotace na kofinancování projektu. Skutečná 

výše příspěvku na kofinancování v Kč bude stanovena po konečném vyúčtování projektu.

3. Výpomoc se poskytuje na investiční (předpokládaná částka 1 918 500 Kč) i na neinvestiční výdaje 

(předpokládaná částka 1 766 600 Kč). Rozdělení na ne/investiční výdaje není závazné.

4. Výpomoc bude vyplácena na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy postupně na 

základě samostatných žádostí Příjemce o uvolnění finančních prostředků.

V.

Finanční vypořádání

1. Po ukončení realizace projektu a skutečném přijetí finančních prostředků z Evropského fondu 

pro regionální rozvoj na bankovní účet příjemce předloží příjemce poskytovateli vyúčtování 

celkové realizace projektu (do 30 dnů od přijetí dotačních prostředků). Příjemce je povinen 

informovat poskytovatele o skutečnostech uvedených ve větě první. V případě, že celkové 

způsobilé výdaje projektu budou nižší než původně stanovené, je příjemce povinen provést
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přepočet absolutní výše podílu poskytovatele a bude stanovena vratka poměrné části prostředků 

z poskytnutého příspěvku, kterou příjemce odvede na účet poskytovatele uvedený v záhlaví 

smlouvy nejpozději do 15 kalendářních dnů od připsání konečné částky dotace na bankovní účet 

příjemce.

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 výpomoc nebo jeho část odejmout. Takovými skutečnostmi jsou například zjištění 

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

výpomoci, jsou nepravdivé.

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 kalendářních dnů 

od doručení písemné výzvy poskytovatele k jejímu vrácení, a to bezhotovostním převodem 

na bankovní účet poskytovatele uvedený v záhlaví smlouvy. V písemné výzvě poskytovatel uvede 

zjištěné prokazatelné skutečnosti, které jej vedly k odstoupení od smlouvy a k požadavku vrácení 

výpomoci. Pokud výpomoc (nebo jeho část) ještě nebyla převedena na účet příjemce, má 

poskytovatel právo výpomoc neposkytnout.

4. Neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků dle této smlouvy je považováno za 

porušení rozpočtové kázně. Neoprávněným použitím prostředků podle tohoto článku je jejich 

použití, kterým byla porušena povinnost stanovená zákonem, smlouvou nebo podmínkami 

poskytovatele dotace, nebo pokud byly porušeny podmínky, za kterých byly příslušné peněžní 

prostředky poskytnuty; dále se jím rozumí i to, nelze-li prokázat, jak byly tyto peněžní prostředky 

použity. Zadržením peněžních prostředků podle tohoto článku je porušení povinnosti vrácení 

poskytnutých peněžních prostředků ve stanoveném termínu.

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

byla výpomoc poskytnuta, je příjemce povinen oznámit toto písemně poskytovateli neprodleně 

po zjištění změny.

6. 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 výpomoci. Poskytnuté plnění ze strany poskytovatele je povinen příjemce vrátit 

poskytovateli v plné výši bezhotovostním převodem na účet poskytovatele uvedený v záhlaví 

smlouvy do 15 dnů od doručení výpovědi poskytovateli.

VI.

Ostatní ujednání

1. Příjemce výpomoci 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
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s možným zpřístupněním nebo zveřejněním této smlouvy v plném znění i všech úkonů a okolností 

s touto smlouvou souvisejících.

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

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

Města Třešť a informovat poskytovatele o uskutečnění kofinancovaného projektu.

3. Poskytovatel výpomoci 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.

5. Příjemce se zavazuje v případě, že v průběhu platnosti této smlouvy dojde na straně příjemce 

k přeměně nebo zrušení právnické osoby s likvidací, vrátit poskytovali poměrnou část 

nevyčerpané výpomoci okamžitě před tím, než dojde k přeměně nebo než dojde ke zrušení 

právnické osoby. Rozhodným dnem, kdy již nemůže příjemce čerpat výpomoc, je den, kdy došlo 

k přeměně nebo den, kdy vstoupila tato právnická osoba do likvidace.

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. Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem Města Třešť dne 14. 12. 2020 a Valnou hromadou 

Mikroregionu Třešťsko dne 3. 12. 2020 usnesením číslo 5/VH5/20.

4. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu pověřenými zástupci obou smluvních stran.

V Třešti dne 18.12. 2020 V Třešti dne 18.12. 2020
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