VÝCHODNÍ SLOVÁCKO
Vlčnov 124
687 61 Vlčnov
IČO: 75051745

Program V – Ekofond Východního Slovácka 2021
Vážení občané,
mikroregion Východní Slovácko se snaží ve svých aktivitách zaměřovat mimo jiné i na oblast životního prostředí, a
proto se rozhodl před čtyřmi roky založit vlastní ekologický finanční fond, ze kterého podporuje ekologické
miniprojekty v území VS. V letech 2017, 2018 a 2019 se soustředil na problém sucha a podporoval pořízení
akumulačních nádrží na dešťovou vodu o objemu 1 m3, které pro zalévání vegetace může využívat snad každý majitel
domu se zahradou. Řada z vás už nějakým způsobem dešťovku zachytávala a používala pro zalévání, přesto byl mezi
vámi velký zájem o rozšíření této pozitivní praxe. Celkem jsme podpořili pořízení 215 ks nádrží.
V loňském roce 2020 byl Ekofond opět otevřen, ale jeho zaměření se změnilo, a to na podporu výsadby ovocných
stromků, které vlastníci pozemků (zahrad a sadů) vysázeli během roku 2020.
V letošním roce 2021 chceme výsadbu ovocných stromů znovu podpořit, proto Ekofond pokračuje v Programu V,
který finanční podporu oproti loňsku navyšuje takto:
➢ Možná výše dotace:
- max. 2 000,- Kč a současně max. 100 % celkových nákladů na jednu žádost;
- max. 200,-Kč za nákup a výsadbu 1 ks ovocného stromu.
Příklad ideálního využití dotace:
• Žadatel nakoupí a vysází 10 ks stromků, každý v hodnotě 200,-Kč. Dotace pak bude činit 200,-Kč na 1 stromek,
tzn. celkem 2000,- Kč.
Jiné příklady možného využití dotace:
• Žadatel nakoupí a vysází 10 ks stromků v průměrné hodnotě 170,-Kč. Dotace pak bude činit celkem 1700,- Kč.
• Žadatel nakoupí a vysází 20 ks stromků v průměrné hodnotě 180,-Kč. Dotace pak bude činit celkem 2000,- Kč.
➢ Přesné podmínky jsou stanoveny v dokumentu Programu V – Ekofond Východního Slovácka 2021, který je
zveřejněný od 1.6.2021 na elektronických úředních deskách obcí Východního Slovácka a také na webových
stránkách Východního Slovácka. Zde jsou uvedeny všechny informace – kdo, kdy, kde a na co může žádat o
dotaci, jakým způsobem se žádost podává, od kdy se může výsadba provádět, jak se nákup vyúčtuje atd.
➢ Taktéž jsou zveřejněny další dokumenty:
- Žádost o dotaci – bude se podávat od 1.8.2021 do 31.8.2021 na obecních úřadech obcí VS. Podává se pouze
formulář „Žádost o poskytnutí dotace“, který je jednoduchý a částečně už předvyplněný (účel, odůvodnění).
- Veřejnoprávní smlouva – vzor pro informovanost žadatelů
- Finanční vypořádání dotace – vyúčtování - předkládá se až po výsadbě - nejpozději do 22.11.2021
Dotaci můžete využít i v případě, že jste provedli jarní výsadbu stromků. Náklady na nákup stromků jsou uznatelné
od 1.1.2021 do 22.11.2021.

Informace poskytují:

- pracovníci obecních úřadů
- projektový manažer: Milan Bauka
Tel:
604 164 264
E-mail: milanbauka@seznam.cz
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Program V - Ekofond Východního Slovácka 2021

Výzva k předkládání žádostí o dotaci

Článek I.
Účel programu a důvody podpory
1. Program V - Ekofond Východního Slovácka 2020 (dále jen „Fond“) je zřízen a spravován
dobrovolným svazkem obcí Východní Slovácko, IČ 75051745 (dále jen „mikroregion VS“).
2. Fond podporuje aktivity, které přispějí k naplňování cílů Strategie rozvoje mikroregionu
Východní Slovácko na roky 2017 – 2027.
3. Fond je určen pro poskytování finančních prostředků – dotací na realizaci projektů,
jejichž cílem je zlepšení stavu životního prostředí na území mikroregionu VS.
4. Pro splnění tohoto cíle bude v r. 2021 podporována výsadba ovocných stromů, které
kromě produkční funkce napomáhají zlepšení stavu mikroklimatu a navíc odčerpávají
oxid uhličitý z ovzduší. Výstupy projektu – stromy musí být vysázeny a pěstovány na
pozemcích k tomuto účelu určených na území mikroregionu VS (k.ú. obcí Bánov, Bystřice
pod Lopeníkem, Korytná, Nivnice, Suchá Loz, Vlčnov).
5. Náklady na nákup ovocných stromů jsou způsobilé od 1.1.2021 do 22.11.2021 (lhůta pro
čerpání dotace = lhůta pro provedení výsadby stromů).

Článek II.
Tvorba Fondu a jeho objem
1. Prostředky Fondu jsou čerpány v rámci příslušné kapitoly ročního rozpočtu mikroregionu
VS.
2. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků Fondu je 200 000,- Kč.
3. Příjmy a výdaje ročního rozpočtu mikroregionu VS schvaluje Členská schůze jakožto
nejvyšší orgán, a to v souladu se stanovami mikroregionu VS a platnými právními
předpisy.
4. Výdaje Fondu lze uskutečňovat jen do výše schválených rozpočtových prostředků Fondu.
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Článek III.
Okruh způsobilých žadatelů - příjemců
1. Příjemci dotace z Fondu mohou být fyzické osoby starší 18 let, které mají trvalý pobyt
nahlášený na území mikroregionu VS.
2. Příjemce musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem pozemku určeného pro výsadbu
ovocných stromů (např. zahrada, sad), na kterém bude výsadba stromů následně
provedena.
3. Žadatel - fyzická osoba (resp. společný zástupce spoluvlastníků) může pro jedno místo
výsadby (parc.č. pozemků) podat pouze 1 žádost o dotaci na výsadbu ovocných stromů.

Článek IV.
Výše dotace a lhůta pro podání žádosti
1. Výše dotace je stanovena – limitována takto:
- max. 2 000,- Kč a současně max. 100 % celkových nákladů na jednu žádost;
- max. 200,-Kč za nákup a výsadbu 1 ks ovocného stromu.
2. Lhůta pro podání žádosti:

od 1.8.2021 do 31.8.2021

3. Termín vyhlášení programu – Fondu: 1.6.2021

Článek V.
Podmínky pro poskytnutí dotace
Podání žádosti o dotaci
1. Dotace z Fondu je poskytována účelově na základě předložené žádosti. Podávat žádosti
je možné až po zveřejnění programu – Fondu ve stanovené lhůtě.
2. Program - Výzvu k podání žádostí o dotaci vyhlašuje mikroregion VS na základě usnesení
Členské schůze, a to zveřejněním na internetových stránkách mikroregionu VS
(www.vychodnislovacko.eu) a na úředních deskách členských obcí mikroregionu VS
způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro
podání žádosti.
3. Žádost o dotaci podává žadatel vždy osobně ve lhůtě pro podání žádosti na podatelně
příslušného obecního úřadu v členské obci mikroregionu VS, kde bude výsadba stromů
umístěna, tzn. na obecním úřadě obcí Bánov, Bystřice pod Lopeníkem, Korytná, Nivnice,
Suchá Loz, Vlčnov.
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4. Žádost musí být podána na předepsaném formuláři (příloha programu), který je
k dispozici na sekretariátech jednotlivých obecních úřadů, dále v elektronické podobě na
internetových stránkách VS a také na úředních deskách členských obcí mikroregionu VS.
5. Žádost se podává vyplněná úplně, řádně a pravdivě ve dvojím originálním vyhotovení,
přičemž 1 vyhotovení bude žadateli vráceno s potvrzením data a času převzetí.
Kritéria pro hodnocení a schvalování žádostí
6. Příslušný obecní úřad zkontroluje, zda je podaná žádost řádně vyplněna, případně
žadatele vyzve k doplnění nezbytných informací, a to do 5 pracovních dnů od doručení
výzvy k opravě či doplnění žádosti. Řádně vyplněné / doplněné žádosti budou dle data a
času podání zaevidovány do seznamu přijatých žádostí, který se bude archivovat na OÚ.
7. Žádosti, u kterých nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny nedostatky, budou vyřazeny
z dalšího schvalovacího procesu. Poskytovatel bez zbytečného odkladu sdělí žadateli, že
jeho žádosti nebylo vyhověno a důvod nevyhovění.
8. Jelikož dotace bude rozdělována ze stanovené alokace finančních prostředků rozpočtu
mikroregionu VS, určila Členská schůze mikroregionu VS max. počty žádostí pro
jednotlivé obce, které mohou být podpořeny dotací, takto:
Obec

Alokace dle jednotlivých obcí
(max. kvóta - Kč)

Bánov
Bystřice pod Lopeníkem
Korytná
Nivnice
Suchá Loz
Vlčnov
celkem

•

38 000
15 000
16 000
58 000
20 000
53 000
200 000

V případě, že v jednotlivé obci bude suma žádaných dotací nižší či rovna plánované
hodnotě, budou finanční příspěvky rozděleny dle zaevidovaných žádostí v dané obci.
• V případě, že bude suma žádaných dotací vyšší než plánovaná maximální alokace, může
být kvóta pro danou obec navýšena o nedočerpanou kvótu jiné obce.
9. Mikroregion VS následně vytvoří seznam žádostí o finanční příspěvek doporučených ke
schválení. Jestliže konečná kvóta obce nebude dostačující pro schválení všech
zaevidovaných žádostí, bude Členskou schůzí mikroregionu VS schváleno poskytnutí
dotace žadatelům v pořadí dle data a času podání žádosti v dané obci.
Lhůta pro rozhodnutí o žádostech
10. O poskytnutí příspěvku z Fondu rozhoduje Členská schůze mikroregionu VS v souladu
s obecně platnými právními předpisy, stanovami a vnitřními řády. Lhůta pro rozhodnutí
o žádostech je stanovena nejpozději do 10 pracovních dnů od ukončení příjmu žádostí.
Na dotaci není právní nárok.
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11. Následně bude do 3 pracovních dnů sumarizovaný seznam schválených žádostí o dotaci
zveřejněn na webových stránkách mikroregionu VS.
12. Žádosti o dotaci, které nebudou vybrány k podpoře, budou archivovány na příslušném
obecním úřadu jako náhradní. Poskytovatel bez zbytečného odkladu sdělí žadateli, že
jeho žádosti nebylo vyhověno a důvod nevyhovění.
Poskytování a finanční vypořádání dotace
13. Dotaci z Fondu lze čerpat jen na základě písemné Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace uzavřené mezi mikroregionem VS jako poskytovatelem dotace a žadatelem o
dotaci jako příjemcem dotace. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace zajistí pracovníci
OÚ příslušné obce po schválení Členskou schůzí VS, a to do 10 pracovních dnů od
schválení.
14. Dotace bude poskytnuta příjemci jednorázově po ukončení realizace projektu a po
předložení finančního vypořádání dotace.
15. Finanční vypořádání dotace lze předložit nejdříve po podpisu smlouvy a nejpozději do
22.11.2021, a to formou předložení požadovaných dokladů vyúčtování na příslušném
obecním úřadě. Následně bude pracovníky mikroregionu VS provedena kontrola
dokladů a v případě nezjištění nedostatků bude dotace do 30 dnů od předložení dokladů
vyúčtování zaslána na bankovní účet příjemce, který je uvedený v žádosti o dotaci.
V případě zjištění závad bude příjemce bez zbytečného odkladu vyzván k odstranění
nedostatků.
Finanční vypořádání dotace bude provedeno formou doložení těchto dokladů:
a) Formulář závěrečného Finančního vypořádání dotace (k dispozici na sekretariátech
OÚ, webových stránkách mikroregionu VS a jednotlivých členských obcí).
b) Kopie daňového dokladu (faktury, pokladního dokladu) s uvedením druhu a počtu
kupovaných ovocných stromů a jména prodávajícího / dodavatele.
c) Kopie dokladu o úhradě celkové ceny za ovocné stromy (výpis z účtu, pokladní
doklad).
d) Fotodokumentace (v tištěné či elektronické podobě) místa výsadby stromů před a
po provedení výsadby:
Fotografie č.1 – místo budoucí výsadby ovocných stromů
Fotografie č.2 – místo po provedení výsadby ovocných stromů. Z fotografie musí
být zřejmý počet vysázených stromů.
16. Příjemce je povinen plnit podmínky vyplývající z uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace.
Nedodržení těchto podmínek bude považováno za porušení rozpočtové kázně, což bude
mít za následek nevyplacení dotace žadateli či její vrácení poskytovateli.
17. V rámci uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace si mikroregion VS vyhrazuje právo
provedení místní kontroly použití a dodržení účelu poskytnuté dotace. Kontrola bude
prováděna v souladu s obecně platnými předpisy a příslušnými vnitřními předpisy
mikroregionu VS.
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Článek VI.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Povinnosti žadatele – příjemce:
a) zajistit si výběr, nákup a výsadbu ovocných stromů,
b) zajistit následnou péči o vysázené stromy (zalévání, ochrana proti škůdcům a
chorobám),
c) zajistit udržitelnost projektu min. 5 let od připsání příspěvku na bankovní účet
příjemce, včetně povinnosti provést náhradní výsadbu v případě úhynu stromů.
d) na žádost poskytovatele dotace má příjemce dotace v čase udržitelnosti povinnost
umožnit zástupcům poskytovatele dotace vstup na své pozemky za účelem
provedení kontroly řádné péče o předmětné stromy,
e) v případě nedodržení výše uvedených podmínek má příjemce dotace povinnost
vrátit celou dotaci poskytovateli dotace – mikroregionu VS, a to bezodkladně,
nejpozději však do 30 dnů od doručení písemné výpovědi smlouvy a výzvy
k vrácení dotace.
2. Povinnost poskytovatele:
o Zajistit převod finančních prostředků v termínu stanoveném v článku V., bod 15.

Článek VII.
Závěrečná ustanovení
1. Na poskytnutí dotace nevzniká žadateli právní nárok.
2. Pravidla tohoto Programu V - Ekofond Východního Slovácka 2021 byla schválena
Členskou schůzí mikroregionu Východní Slovácko dne 30.4.2021.
3. Pravidla tohoto Fondu mohou být rozhodnutím Členské schůze mikroregionu VS
doplněna, zpřesněna či změněna, přičemž tyto doplňky a změny nemohou být v rozporu
s uzavřenými smlouvami o poskytnutí dotace, aniž by byl uzavřen dodatek smlouvy.
4. Dotazy žadatelů k administrativním a odborným záležitostem lze konzultovat
s manažerem mikroregionu VS:
- Milan Bauka, tel. 604 164 264, e-mail: milanbauka@seznam.cz

Ve Vlčnově dne 30.4.2021
……………………………………………….
Martin Gavenda – předseda VS
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Program V - Ekofond Východního Slovácka 2021

Finanční vypořádání dotace
Číslo smlouvy
Ekofond / obec …………………. / …….. / 2021

Identifikace příjemce:
Jméno a příjmení FO:
Datum narození:
Adresa bydliště:
Telefon:
E-mail:
Číslo bankovního účtu pro převod dotace
(číslo účtu / kód banky):

Stručný popis realizace:
Prohlašuji, že v souladu s pravidly Programu V – Ekofond Východního Slovácka 2021 a v souladu
s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou byla provedena výsadba ovocných stromů na vlastním pozemku.
Počet vysázených stromů: ………. ks
Informace o umístění výsadby stromů:
Obec a číslo popisné rodinného domu / identifikace
(parc.č.) pozemku, kde je výsadba provedena:
Vlastník pozemku, kde je výsadba provedena:
Osoba zodpovědná za projekt (jméno a příjmení, telefon,
mobil, E-mail):

Ekofond Východního Slovácka je plně hrazen z rozpočtu mikroregionu Východní Slovácko.
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Seznam účetních dokladů k realizaci akce:
Dodavatel - prodejce, pokladní doklad č. / faktura č.:

Fakturovaná částka – Kč:

Celkové způsobilé náklady:

Kč

Požadovaná dotace:

Kč

Seznam příloh k finančnímu vypořádání dotace:
Pokladní doklad / faktura + výpis z účtu o úhradě nákladů, datum úhrady:
Fotografie místa výsadby stromů před realizací: … ks
Fotografie místa výsadby stromů po realizaci: … ks

Čestné prohlášení příjemce:
Čestně prohlašuji, že veškeré údaje a informace uvedené v tomto Finančním vypořádání dotace jsou
úplné a pravdivé.
Místo, datum:

Podpis příjemce:

Záznamy poskytovatele dotace o provedení kontroly:
-

Kontrolu provedl:

-

Výsledek kontroly:

-

Výše dotace k proplacení:

Dotace proplacena dne:

-

Datum, podpis:

Podpis účetní:

Ekofond Východního Slovácka je plně hrazen z rozpočtu mikroregionu Východní Slovácko.

VZOR

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
č. Ekofond / název obce / 1 / 2021
Smluvní strany:
1/ Východní Slovácko
Sídlo:
Vlčnov č.p.124, 687 61 Vlčnov
IČO:
75051745
Zastoupeno: předseda Martin Gavenda
Tel:
724 190 310
E-mail:
starosta@bystricepl.cz
/dále jen „poskytovatel“/
a
2/ Jméno a příjmení FO:
Datum narození:
Bydliště:
Tel:
E-mail:
Číslo bank. účtu:
/dále jen „příjemce“/
uzavírají spolu tuto

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu dobrovolného svazku obcí Východní Slovácko:
Článek I.
Účel dotace
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory z rozpočtu
poskytovatele - Východního Slovácka ve formě dotace (dále jen „dotace“) na výsadbu
ovocných stromů na základě schválené žádosti o dotaci (dále jen „Akce“). O poskytnutí
dotace příjemci rozhodla Členská schůze dobrovolného svazku obcí Východní Slovácko
svým usnesením č. …-09/2021 ze dne ...09.2021.
2. Dotace je poskytována v rámci dotačního Programu V – Ekofond Východního Slovácka 2021
(dále jen „Fond“), o jehož vytvoření rozhodla Členská schůze dobrovolného svazku obcí
Východní Slovácko dle usnesení č. 1-04/2021 ze dne 30.4.2021. Fond je určen pro
poskytování finančních prostředků – dotací na realizaci projektů, jejichž cílem je zlepšení
stavu životního prostředí výsadbou ovocných stromů na území mikroregionu Východní
Slovácko.
3. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude Akci realizovat na svou vlastní zodpovědnost,
v souladu s právními předpisy, Fondem a podmínkami této smlouvy.
4. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“).
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5. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole) veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni
všechna ustanovení tohoto zákona.
6. Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných
celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských společenství, pokud to
pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují.
Článek II.
Výše dotace
1. Příjemci dotace je poskytována dotace ve výši ………..,- Kč, slovy: ………tisíce korun, na
realizaci Akce uvedené v čl. I.
Článek III.
Způsob úhrady dotace
1. Dotace bude poukázána jednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený v
záhlaví smlouvy nejpozději do třiceti dnů ode dne předložení dokladů finančního vypořádání
dotace v souladu s podmínkami Fondu.
Článek IV.
Podmínky použití dotace, práva a povinnosti příjemce
1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci Akce nejpozději do 22.11.2021. Prostředky
dotace nelze převádět do roku následujícího. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných
nákladů vzniklých při realizaci Akce uhrazením finančních prostředků v hotovosti nebo
bankovním převodem ve prospěch dodavatele zboží. Uznatelné náklady ve skutečné výši
musí být vyúčtovány dodavatelem a uhrazeny příjemcem nejpozději do dne určeného v tomto
odstavci.
2. Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně k účelu
uvedenému v čl. I. této smlouvy.
3. Příjemce je povinen:
a) zajistit výběr, nákup a vysázení ovocných stromů na vlastním pozemku,
b) zajistit řádnou pěstební péči o vysázené stromy, zajistit jejich dostatečnou závlahu a
ochranu před škůdci a chorobami,
c) zajistit udržitelnost projektu / výsadby stromů vč. případné náhradní výsadby min. 5 let od
připsání příspěvku na bankovní účet příjemce.
4. Dotace je poskytována pouze na uznatelné náklady Akce.
5. Všechny náklady musí být kalkulovány včetně daně z přidané hodnoty.
6. Příjemce je povinen předložit poskytovateli po ukončení Akce, nejpozději do 22.11.2021,
finanční vypořádání dotace (vyúčtování). Příjemce doloží vyúčtování čerpání dotace těmito
doklady:
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a) Formulář závěrečného Finančního vypořádání dotace (k dispozici na sekretariátech
OÚ, webových stránkách mikroregionu VS a jednotlivých členských obcí).
b) Kopie daňového dokladu (faktury, pokladního dokladu) s uvedením druhu a počtu
kupovaných ovocných stromů a přesného jména prodávajícího / dodavatele.
c) Kopie dokladu o úhradě celkové ceny za ovocné stromy (výpis z účtu, pokladní doklad).
d) Fotodokumentace (v tištěné či elektronické podobě) místa výsadby stromů před a po
provedení výsadby:
Fotografie č.1 – místo budoucí výsadby ovocných stromů
Fotografie č.2 – místo po provedení výsadby ovocných stromů. Z fotografie musí být
zřejmý počet vysázených stromů.
7. Příjemce je povinen průběžně a bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o všech
změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků
dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky. Zejména je příjemce
povinen oznámit poskytovateli do 20 dnů vznik skutečnosti, která má nebo může mít za
následek změnu vlastnického vztahu k věci, na niž se dotace poskytuje.
8. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména, adresy trvalého pobytu, názvu Akce a výše
poskytnuté dotace.
9. Příjemce se zavazuje, že jak při realizaci Akce, tak po jejím ukončení, bude dbát dobrého
jména poskytovatele a Akci realizovat v souladu s právními předpisy.
10. Příjemce je povinen po dobu pěti let od skončení Akce archivovat podkladové dokumenty:
- žádost o dotaci
- tuto smlouvu
- originály dokladů vč. jejich kopií, prokazujících čerpání dotace (faktury, pokladní doklady,
výpisy z účtu)
- závěrečné finanční vypořádání dotace.

Článek V.
Kontrola
1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zvláštním právním předpisem
kdykoli kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta.
2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto
článku, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí originály
všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků dotace v souladu s účelem Akce či
umožnit vstup na pozemky příjemce k provedení fyzické kontroly řádného ošetřování a
využívání předmětných stromů - předmětu dotace.
3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu, tak i po ukončení
realizace Akce, a to ještě po dobu pěti let od ukončení financování Akce ze strany
poskytovatele.
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4. Za dodržení účelu, na který byla dotace poskytnuta, a za pravdivost i správnost závěrečného
finančního vypořádání dotace odpovídá příjemce nebo osoba oprávněná jednat jménem
příjemce, která tuto skutečnost na vyúčtování písemně potvrdí.
Článek VI.
Důsledky porušení povinností příjemce
1. V případě, že příjemce po ukončení Akce, nejpozději do 22.11.2021, nepředloží finanční
vypořádání dotace, nebude poskytovatelem dotace vyplacena.
2. V případě neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen celou
poskytnutou dotaci vrátit na účet poskytovatele, a to bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů
od doručení písemného rozhodnutí a výzvy k vrácení dotace. Prostředky se považují za
neoprávněně použité počínaje dnem, kdy byly použity v rozporu s touto smlouvou.
Za neoprávněné použití dotace se považuje zejména:
a) provedení změny v Akci, k níž je třeba předchozí písemný souhlas poskytovatele, bez
takového souhlasu.
b) použití poskytnuté dotace (případně její části) v rozporu s účelem, který je stanoven touto
smlouvou.
c) nedodržení termínů pro použití dotace stanovených touto smlouvou.
d) realizace Akce v rozporu s právními předpisy.
e) nedodržení povinnosti archivovat podkladové dokumenty.
3. Smluvní strany se dohodly pro případ, že poskytovatel vypoví smlouvu podle čl. VII. odst. 2
této smlouvy, že příjemce poskytnutou dotaci vrátí poskytovateli do 30 dnů od doručení
písemného oznámení o výpovědi. Nevrátí-li příjemce dotaci v tomto termínu, považují se
veškeré finanční prostředky poskytnuté do doby odstoupení za zadržené ve smyslu zákona o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, kdy příjemce je povinen vrátit poskytnuté
finanční prostředky.
4. Pokud příjemce poruší jakoukoli jinou povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy (nebo
pravidel příslušného dotačního programu), tedy jedná-li se o méně závažné porušení
rozpočtové kázně, a toto porušení není závažným porušením rozpočtové kázně podle odst. 1
až 3 tohoto článku, může poskytovatel uložit odvod ve výši 5% - 20% z poskytnutých
prostředků. Tím není dotčeno právo poskytovatele na náhradu škody. Příjemce je povinen
uhradit poskytovateli tento odvod na základě písemné výzvy a ve lhůtě stanovené touto
výzvou. Ve výzvě poskytovatel rovněž označí povinnost, která byla porušena.
5. Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou bezhotovostního
převodu na účet poskytovatele, v termínu a na číslo účtu, které poskytovatel příjemci sdělí.
Článek VII.
Zrušení smlouvy, výpověď smlouvy
1. Závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit na základě písemné výpovědi.
Výpovědní lhůta činí 30 dnů. Zrušit smlouvu lze na základě oběma stranami akceptovaného
písemného návrhu z důvodů uvedených v § 167 správního řádu.
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2. Dojde-li ze strany příjemce k závažnému porušení smlouvy nebo pravidel příslušného
dotačního programu a poskytovatel takovou skutečnost zjistí, je poskytovatel oprávněn bez
výpovědní lhůty vypovědět smlouvu písemným oznámením doručeným příjemci. Závažným
porušením se rozumí:
a) realizace Akce v rozporu s právními předpisy.
b) provedení změny v Akci, k níž je třeba předchozí písemný souhlas poskytovatele, bez
takového souhlasu.
c) nedodržení termínů pro použití dotace stanovených touto smlouvou.
d) použití poskytnuté dotace (případně její části) v rozporu s účelem, který je stanoven touto
smlouvou.
e) nedodržení povinnosti archivovat podkladové dokumenty.
3. Výpověď smlouvy má za následek, že poskytovatel nepoukáže příjemci dotaci a příjemce se
jí nemůže platně domáhat. Pokud poskytovatel vypoví smlouvu poté, co dotaci poukázal,
postupuje příjemce podle čl. VI odst. 3 této smlouvy.
Článek VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, je k úkonům podle této smlouvy jménem poskytovatele
oprávněn předseda Východního Slovácka.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných
dodatků na základě dohody obou smluvních stran.
4. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

5. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro poskytovatele a
druhé pro příjemce.
6. Smluvní strany prohlašují, že žádost a příslušný dotační program mají k dispozici a že je
příjemci jejich obsah znám. Příjemce se zavazuje, že tato pravidla dotačního programu bude
při realizaci Akce dodržovat.
7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle
jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
8. Příjemce svým podpisem stvrzuje správnost údajů uvedených v záhlaví této smlouvy.
V ……………………. dne …………..2021

Ve Vlčnově dne ………….2021

…………………………………
příjemce

……………………………………..
poskytovatel – Východní Slovácko
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VÝCHODNÍ SLOVÁCKO
Vlčnov 124
687 61 Vlčnov
IČO: 75051745

Program V - Ekofond Východního Slovácka 2021

Žádost o poskytnutí dotace
Obec

Číslo žádosti
(nevyplňujte)

………………….. /

2021

Informace o žadateli (fyzická osoba):
Jméno a příjmení FO
Datum narození:
Adresa bydliště:
Telefon:
E-mail:
Číslo bankovního účtu pro převod dotace
(číslo účtu / kód banky):

Účel dotace: Výsadba ovocných stromů na území mikroregionu Východní Slovácko.
Informace o umístění výsadby stromů:
Obec a číslo popisné rodinného domu / identifikace
pozemku, kde bude výsadba provedena:

Obec

Č.p. / Č.e.

Parc.č.

Vlastník pozemku, kde bude výsadba provedena:
Osoba zodpovědná za projekt (jméno a příjmení,
telefon, mobil, E-mail):

Výše finančního příspěvku - dotace:
Předpokládané celkové náklady na výsadbu stromů:

Kč

Počet stromů:

Požadovaná výše finančního příspěvku ( max. 2000,- Kč na 1 žádost a současně
max. 100 % z celkových nákladů; současně limit max. 200,- Kč / 1 strom.)

Ekofond Východního Slovácka je plně hrazen z rozpočtu mikroregionu Východní Slovácko.

ks
Kč

VÝCHODNÍ SLOVÁCKO
Vlčnov 124
687 61 Vlčnov
IČO: 75051745

Doba, v níž má být dosaženo účelu
dotace:

do 22.11.2021
Zlepšení stavu životního prostředí – zlepšení stavu
mikroklimatu, příspěvek ke snižování množství oxidu
uhličitého v atmosféře. Podpora ovocnářské činnosti.

Odůvodnění žádosti:

Čestné prohlášení žadatele:
Já, výše uvedený žadatel, čestně prohlašuji, že finanční příspěvek z Programu V - Ekofond Východního
Slovácka 2021 použiji na výsadbu ovocných stromů. Současně prohlašuji, že:
o

zajistím výběr, nákup a vysázení ovocných stromů na vlastním pozemku,

o

zajistím řádnou pěstební péči o vysázené stromy, zajistím jejich dostatečnou závlahu a ochranu před
škůdci a chorobami,

o

zajistím udržitelnost projektu / výsadby stromů vč. případné náhradní výsadby min. 5 let od připsání
příspěvku na bankovní účet příjemce,

o

v případě nedodržení podmínek tohoto programu vrátím finanční příspěvek poskytovateli – Východnímu
Slovácku, a to bezodkladně,

o

akceptuji právo poskytovatele dotace kdykoliv v čase udržitelnosti zkontrolovat řádnou péči o vysázené
stromy,

o

jako vlastník / spoluvlastník pozemku souhlasím s umístěním výsadby stromů na svém pozemku.
Podpis žadatele:

V ………………………………… dne ……………… 2021

___________________________________
Žadatel nevyplňuje:
Potvrzení obecního úřadu o podání žádosti:
Místo podání žádosti - OÚ:

Datum a čas:

Razítko a podpis pracovníka OÚ:

Ekofond Východního Slovácka je plně hrazen z rozpočtu mikroregionu Východní Slovácko.

