Zastupitelstvo kraje Vysočina

Zásady
Zastupitelstva kraje Vysočina
pro poskytování dotací z vlastních prostředků kraje pro rok 2006 na podporu
šíření vysokorychlostního internetu v knihovnách kraje Vysočina

ze dne 20. 6. 2006

č. 08/06

Čl. 1
Úvodní ustanovení a vymezení pojmů
(1)

Zastupitelstvo kraje Vysočina (dále jen „Zastupitelstvo“) v souladu s ustanovením § 36
písm. d) zákona č. 129/200 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, stanovuje tyto Zásady zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací
na šíření vysokorychlostního internetu v knihovnách v roce 2006 obcím kraje Vysočina,
podle nichž budou rozděleny a vyplaceny vlastní prostředky kraje na podporu zřízení a
provozování veřejně přístupných míst s internetem na území kraje (dále jen „Zásady“).

(2)

Prostřednictvím těchto Zásad kraj Vysočina naplňuje cíle Opatření 3.2.1 „Zlepšení
možností přístupu veřejnosti k informacím prostřednictvím informačních technologií“
Programu rozvoje kraje.

(3)

Dotací se pro účely těchto Zásad rozumí účelové finanční prostředky poskytnuté
z rozpočtu kraje Vysočina vymezenému okruhu příjemců.

(4)

Žadatelem o dotaci – příjemcem dotace – může být pouze obec na území kraje
Vysočina (dále jen „žadatel“ nebo „příjemce“).

(5)

Poskytovatelem dotace (dále jen "poskytovatel") se rozumí kraj Vysočina, který
vyhlašuje a určuje podmínky. Poskytovatel rozhoduje o účelovém poskytování dotace
na šíření vysokorychlostního internetu v knihovnách.

(6)

Neoprávněným použitím peněžních prostředků kraje se rozumí jejich použití v rozporu
se Zásadami nebo se Smlouvou o poskytnutí dotace krajem Vysočina na šíření
vysokorychlostního internetu v knihovnách v roce 2006.

(7)

Finančním vypořádáním se rozumí přehled o čerpání a použití prostředků a vrácení
nepoužitých nebo nepoužitých na jinou službu dotovanou krajem v roce 2006
prostředků do krajského rozpočtu.

(8)

Vysokorychlostním internetem je uvažováno připojení o rychlosti minimálně 256 kbps.

(9)

Knihovnou je uvažováno zařízení, v němž jsou způsobem zaručujícím rovný přístup
všem bez rozdílu poskytovány veřejné knihovnické a informační služby vymezené
zákonem, a které je zapsáno v evidenci knihoven (§ 2, odst. a) knihovního zákona).
Čl. 2
Účel a předmět poskytovaných dotací

(1)

Kraj bude v oblasti informačních technologií pro rok 2006 z vlastních prostředků
poskytovat dotace na podporu knihovnám na území kraje Vysočina.

(2)

Tyto dotace jsou určeny pro projekty zaměřené na šíření vysokorychlostního internetu
na území kraje či obce.

(3)

Předmětem podpory bude pořízení PC stanice / notebooku.

Čl. 3
Všeobecné podmínky pro poskytnutí dotace od kraje Vysočina
(1)

Podpora je určena pouze pro veřejné knihovny evidované dle zákona č. 257/2001 Sb.,
o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních
služeb (knihovní zákon).

(2)

Projekt musí být realizován subjektem působícím na území kraje Vysočina.

(3)

Na dotaci od kraje Vysočina není právní nárok.

(4)

Obsahové zaměření žádosti musí odpovídat vyhlášeným Zásadám.

(5)

Výše poskytnuté dotace na jeden projekt je max. 18.000,- Kč. Předmět dotace musí být
realizován (pořízen) v kalendářním roce, ve kterém je dotace poskytnuta.

(6)

Z poskytnuté dotace lze hradit pouze pořízení PC stanice nebo notebooku pro potřeby
zřízení místa s veřejně přístupným internetem.

(7)

Pořízená technika bude umístěna v prostorách knihovny (žadatel), další podmínky
budou upraveny smlouvou o poskytnutí podpory jejíž vzor je uveden v příloze 2 těchto
Zásad.

(8)

V rámci jednoho kalendářního roku, ve kterém se podávají žádosti podle těchto Zásad
může žadatel podat maximálně jednu žádost o dotaci.

(9)

Žadatel je povinen dodržovat všechny podmínky stanovené v těchto Zásadách.
Nedodržení těchto podmínek může vést k vyřazení žadatele z tohoto dotačního řízení.

(10) Příjemce dotace je povinen uvádět skutečnost, že akce byla realizována za poskytnutí
dotace krajem Vysočina.
Čl. 4
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina
(1)

Dotace z rozpočtu kraje je poskytována na základě žádosti předložené kraji Vysočina
v závazné formě na formuláři uvedeném v příloze č. 1 těchto Zásad.

(2)

Žádosti se předkládají v jednom písemném vyhotovení na adresu: Krajský úřad kraje
Vysočina, odbor informatiky, Žižkova 57, Jihlava 587 33 v uzavřené obálce označené
nápisem „Žádost – internet v knihovnách. Neotvírat“.

(3)

Informace v průběhu zpracování žádosti poskytuje:
Ing. Martina Rojková, telefon: 564 602 341, e-mail: rojkova.m@kr-vysocina.cz.

(4)

Do dotačního řízení kraje Vysočina se zařazují žádosti zpracované na formuláři
uvedeném v příloze č. 1 těchto Zásad a podané nejpozději do 31.8.2006 včetně
(rozhodující je datum poštovního razítka nebo podatelny krajského úřadu). Pozdní
podání žádosti je důvodem k vyřazení z dotačního řízení kraje Vysočina. Odbor
informatiky Krajského úřadu kraje Vysočina žádosti přijme a zaregistruje.

(5)

Registrovány budou pouze kompletní žádosti, podané na příslušném formuláři. Žádost,
která nebude splňovat podmínky dotačního řízení kraje Vysočina, bude z dotačního
řízení pro formální nedostatky vyřazena. Registraci žádosti nelze považovat za příslib
poskytnutí dotace.

Čl. 5
Poskytování dotací
(1)

O poskytnutí dotace rozhodne Zastupitelstvo v souladu s § 36 odst. 1 písm. d) zákona
č. 129/200 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o krajích“). Na základě usnesení Zastupitelstva uzavírá kraj Vysočina s žadateli
smlouvu o poskytnutí dotace upravující podmínky poskytnutí a využití dotace. Za
příjemce smlouvu uzavírá statutární orgán anebo odpovědný zástupce organizace, za
poskytovatele smlouvu uzavírá člen rady kraje Vysočina pro oblast informačních
technologií.

(2)

Dotace bude poskytnuta zpětně po ukončení realizace předmětu dotace na základě
závěrečné zprávy a předložených kopií účetních dokladů o celkové pořizovací ceně,
včetně kopie dokladů o úhradě. Dotace bude žadateli poukázána převodem finančních
prostředků na účet žadatele do 30 dnů po přeložení závěrečného vyhodnocení dle Čl.
5 odst. (2) těchto Zásad.

(3)

Závěrečná zpráva musí být žadatelem předložena na odbor informatiky do 30-ti dnů od
ukončení realizace, nejdéle však do 30. listopadu 2006 a na předepsaném formuláři
(závěrečná a finanční zpráva).

(4)

Dotace nepředstavuje nárokový příspěvek, na její poskytnutí nevzniká tedy právní
nárok. Závazek kraje je nepřevoditelný do dalšího roku.

(5)

K závěrečné zprávě předloží žadatel tyto doklady - kopie účetních dokladů k celkové
pořizovací ceně předmětu dotace, fotodokumentaci realizace předmětu dotace
dokládající splnění podmínek propagace.
Čl. 6
Sledování, kontrola a vyúčtování dotace

(1)

Finanční prostředky mohou být vynaloženy pouze k účelu stanovenému smlouvou.

(2)

Poskytovatel dotace je oprávněn, v souladu se zákonem č. 320/20001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve
znění pozdějších předpisů, v rámci výkonu kontrolní činnosti kontrolovat dodržení
podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta. Příjemce dotace je povinen předložit
kontrolním orgánům kraje Vysočina originály všech účetních dokladů vztahujících se
k využití dotace.

(3)

V případě podstatného porušení smlouvy ze strany příjemce dotace kraj od smlouvy
odstoupí a dotaci neposkytne.
Čl. 7
Závěrečná ustanovení

(1)

Tyto Zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem kraje
Vysočina.

(2)

Součástí těchto Zásad je formulář žádosti o poskytnutí dotace uvedený v příloze 1,
vzor smlouvy o poskytnutí podpory uvedený v příloze č. 2 a formulář závěrečné zprávy
uvedený v příloze č. 3.

(3)

Za aktualizaci těchto Zásad odpovídá odbor informatiky.

(4)

Tyto Zásady byly projednány na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne 20. 6. 2006
a schváleny usnesením č. 0297/04/2006/ZK.

V Jihlavě dne 20. 6. 2006

Miloš Vystrčil
hejtman kraje

PŘÍLOHA 1
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NA ŠÍŘENÍ VYSOKORYCHLOSTNÍHO INTERNETU
V KNIHOVNÁCH KRAJE VYSOČINA

Úplný název žadatele
Ulice a čp.:
Adresa a
identifikační údaje
žadatele

Obec a PSČ:
Tel/fax:
E-mail:

IČ
Banka:
Bankovní spojení

Číslo bankovního účtu:
Jméno, příjmení, titul:

Statutární zástupce:

Funkce:
Tel.:
E-mail:
Jméno, příjmení, titul:

Osoba odpovědná za Funkce:
projekt
Tel.:
E-mail:
Název projektu:
Údaje o projektu

Lokalizace:
Harmonogram realizace:

Je již zřízeno
připojení k internetu?

- Ne
- Ano
Celkové náklady

Náklady na projekt
(včetně DPH) *

100 %

Podíl příjemce dotace
Požadovaná výše dotace

* Podrobně specifikujte zde:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Prohlášení žadatele:
V případě poskytnutí prostředků z rozpočtu kraje Vysočina souhlasím se zveřejněním své
identifikace a výše poskytnuté dotace, případně dalších parametrů.
Prohlašuji, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a že nezatajuji žádné okolnosti důležité
pro posouzení žádosti a že poskytnuté finanční prostředky použiji k výše uvedenému účelu.

V...............................dne .......................

Razítko a podpis statutárního zástupce: ........................................................................

Prohlášení zřizovatele knihovny:
Souhlasím s realizací projektu a prohlašuji, že v případě poskytnutí dotace z rozpočtu kraje
Vysočina zajistím podíl na spolufinancování předmětu dotace podle smlouvy.
Prohlašuji, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a že nezatajuji žádné okolnosti důležité
pro posouzení žádosti.

V...............................dne .......................

Razítko a podpis statutárního zástupce: ........................................................................

PŘÍLOHA 2
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
(Registrační číslo žádosti)

Čl. I.
Smluvní strany
Vysočina,
kraj se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava
zastoupený Milošem Vystrčilem, hejtmanem kraje,
k podpisu smlouvy pověřen Jaroslav Hulák
IČ: 70890749
(dále jen “kraj”)
bankovní spojení: Volksbank CZ, a. s. Jihlava, číslo účtu: 4050004999/6800
variabilní symbol: (Registrační číslo žádosti)
a
Název:
se sídlem:
IČO:
zastoupen:
(dále jen “příjemce”)
bankovní spojení:

, číslo účtu

variabilní symbol:
se dohodly takto:

Čl. II.
Předmět a účel smlouvy
1)

2)

Tato smlouva se uzavírá na základě usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina č.
…………….ze dne …… o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu kraje Vysočina na
základě Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací z vlastních
prostředků kraje pro rok 2006 na podporu šíření vysokorychlostního internetu
v knihovnách kraje Vysočina (dále jen „Zásady“).
Kraj se zavazuje poskytnout v souladu se Zásadami příjemci finanční dotaci ve výši
..............….,- Kč (slovy: …....................................……………,- Kč)
za účelem podpory projektu: (název projektu)
(dále jen “projekt”).

Čl. III.
Doba realizace
1)

Doba platnosti návrhu této smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od
prokazatelného doručení návrhu příjemci.

2)

Pokud návrh smlouvy kraje nebude příjemcem akceptován a doručen na adresu
uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle čl. III odst. 2 této smlouvy, návrh
smlouvy zaniká a nárok na podporu nevznikne. V případě závažných důvodů je možno
požádat o prodloužení termínu podpisu smlouvy odbor informatiky Krajského úřadu
kraje Vysočina uvedeného v čl. III. odst. 2 této smlouvy.

Čl. IV.
Platební a technické podmínky
1) Dotace bude poskytnuta zpětně po ukončení realizace předmětu dotace na základě
závěrečné zprávy a předložených kopií účetních dokladů o celkové pořizovací ceně,
včetně kopie dokladů o úhradě. Dotace bude žadateli poukázána převodem finančních
prostředků na účet žadatele do 30 dnů po přeložení závěrečného vyhodnocení.
2) Závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté podpory budou předloženy na odbor
informatiky do 30-ti dnů od ukončení realizace projektu, nejdéle však do 30. listopadu
2006 na příslušném tiskopise.
Čl.V.
Základní povinnosti příjemce podpory
Příjemce podpory se zavazuje:
a) Splnit veškeré povinnosti stanovené Zásadami a použít poskytnuté finanční
prostředky v souladu s nimi,
b) Umožnit osobám pověřeným krajem provádět průběžnou i následnou věcnou a
finanční kontrolu,
c) V případě informování vlastních či nezávislých sdělovacích prostředků o projektu
uvést fakt, že projekt obdržel podporu z rozpočtu kraje Vysočina.
d) Zajistit udržitelnost projektu minimálně 3 roky.

Čl. VI.
Důsledky porušení závazků příjemce podpory
1)

Jestliže příjemce poruší povinnosti stanovené touto smlouvou nebo Zásadami
Zastupitelstva kraje Vysočina, má kraj právo od příjemce podpory požadovat, aby ve
lhůtě, kterou kraj stanoví, poskytnuté peněžní prostředky (nebo jejich část) vrátil. Pokud
příjemce podpory ve stanovené lhůtě požadované prostředky kraji nevrátí, považují se
za prostředky zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových
pravidlech“). Příjemce podpory je v takovém případě povinen zaplatit kraji penále ve
výši odpovídající 1 ‰ (jednomu promile) zadržovaných prostředků za každý den
prodlení.

2)

Pokud příjemce podpory použije poskytnuté peněžní prostředky (případně jejich část) k
jinému účelu, než je uveden v ust. čl. II odst. 2 této smlouvy nebo v rozporu se
Zásadami, považují se tyto prostředky (případně jejich část) za prostředky
neoprávněně použité ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech a příjemce podpory
je povinen je vrátit a zaplatit kraji penále ve výši odpovídající 1 ‰ (jednomu promile)
neoprávněně použitých prostředků za každý den uplynulý ode dne kdy byly připsány na
účet příjemce podpory do dne jejich opětovného připsání na účet kraje.
Čl. VII.
Závěrečná ustanovení

1)

Pokud tato smlouva či zvláštní obecně závazný právní předpis nestanoví jinak, řídí se
vztahy dle této smlouvy příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2)

Tato smlouva byla vyhotovena a podepsána ve dvou exemplářích, z nichž každý má
platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom exempláři.

V………………………….dne……………

V Jihlavě dne: ………………….

Za Příjemce

Za kraj Vysočina

(jména a tituly osob zmocněných k podpisu)

Jaroslav Hulák

……………….….……………….
podpis

………………….….……………….
podpis

PŘÍLOHA 3

FORMULÁŘ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY A VYÚČTOVÁNÍ K POSKYTNUTÍ DOTACE NA
PODPORU ŠÍŘENÍ VYSOKORYHLOSTNÍHO INTERNETU V KNIHOVNÁCH KRAJE
VYSOČINA

Název žadatele
Název projektu

Popis realizace projektu

Skutečný začátek a konec
realizace projektu (začátek
nejdříve v den podpisu
smlouvy)

Skutečné náklady na
projekt (včetně DPH)

(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Celkové náklady na projekt

Kč

100%

Spoluúčast žadatele

Kč

%

Výše podpory

Kč

%

K závěrečné zprávě přiložte:
- kopie účetních dokladů k celkové pořizovací ceně předmětu dotace
- kopie dokladů o jejich úhradě
- fotodokumentaci realizace předmětu dotace dokládající splnění podmínek propagace

V .......................................

dne ...........................

Razítko a podpis statutárního zástupce: ....................................................................

