sfuIouva o poskytnuti dotace č' LB/0753/s
Regionálni opefačníprogram NUTS severovýehod
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RegionáIní rada regionu soudržnosti severouýchod
6e sid|emPražská 320/8,500 04 Hradec KÍáIové
zastoupená Mgr, Radko Maftínkem,předseclou
|Č:75082721
bankovnÍ
spojení:Českáspořitelna,
a.s'
čís|o
zv|áštnÍho
účtU:
2816572/0800
(dá|ejen''poskytovate|,,)

ť7vulv,tayo

BUTTERFLY Trading, s.r.o.
se síd|emKoněvova 2153227, 130 00 Praha 3
zas|olpefiá Pavlem Pradem,jednatelen
lot 27367525
Ú|ě: cz27367525
Příjemcepomocijep|átcém
DPH
bankovníspojení:
UnicreditBankczech Repub|ic'a'sčís|o
zv|áštniho
účtu:
270296463v2700
sp|ávce dafiě: Finančníúřadpro Prahu 3
(dá|ejen
"přÍemce'')

V rámciRegÍonálního
pÍogramu
operačního
NUTs ||severovýchodpro období2oo7-2013,
beroucena vědomí'Že na poskytnutí
dotaceneníprávnínároka p|něnípodletétosm|ouvypřjjemci
přímouprotihodnotou
nenívyváženo
poskytnutou
poskytovate|i,
majÍcena vědomí,Že vzh|edemk charakteruposkytované
podporyje její poskýování
finanční
jak
upraveno právnímipředpisyEvropskéuniéa práVnímipředpisyČeskérepub|iky'
tak i plavid|y
povahuprávníchpředpisůvydávanýmistátnímiorgánya poskýovate|em'kterése na
nemajícími
zák|adětétosm|ouvyslávajíprostranyzávazné'
uzavírajípod|es 262 odst' '1' s přih|édnutím
k s 269 odst' 2 zák' é' 513|1991sb.' obchodní
zákoník'Ve zněnípozdějších
předpisů(dálejen 'obchodnÍzákonÍk")'
a na zák|aděusneseníVýboru
Regioná|nírady regionusoudŽnostiseverovýchodč.80/2009a č.81l2oo9ze dné18'12'2009'
nÍŽeuvedeného
dne,měsícea |okututosm|ouvuo poskvtnutí
dotace:
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SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE
Č.LB/o753/s

efeOmOta Ueelsmtouvy
1'1. PoskÍovaté|
přÍemcipo splněnípodminekst]anovených
se zavaŽujeposkytnou1
dá|e úče|ovou
dotaci na rea|izaciprojeklupřed|oženého
V rámci RegionálníhooperaěníhoprogramuNUTS |l
severovýchod(dá|ejen'RoP NUTs lI s\r) a specifikovaného
nás|edovně|
Název projektu:Dostavba a novévyužitíobiekÍu,střelnice, Líberec
RegistftčníčÍsloprojeku: cz. 1.13/4'1.00/12'00753
Pioitní osa: 4 Rozvoj podnikatelskéhoprostředí
oblast podpory:4'1 Podpora rozvojeinfhstÍukturypro podnikání
stíučnýpopis projektu:Hl, cílemproiektuje zlepšenÍpodnikate]ského
p|ostředí v danémregionu.
Předkládaný projek řešÍnákup a rekonstrukci nemovitékultumípamátky (r'č' 34638/+4158)s
cílem vrátit objektu chamktérempírovéhosídla a jejÍ dostavbu, která bude funkčněa prostorově
navazovat na stávajícíobiekt, včetnědopravnísítě' stavba bude rovněŽdoplněnazeléní'současný
stav dle provedenéhostavebně technickéhop|ůzkumuvyžadujerozsáhlou rck' umoŽňujÍcÍ
nové
vyuŽitídotěenékultumÍpanátky ve forně vÍcéúčelavého
píostorupro vybudováníobchodněadministfttivnÍhocentra, cflovou skupinou jsou pÍimáÍněobyvateléLíbeícea přilehlého,spádového
Výstupemproiektu bude rekonstruovanýarchitektonickýskvost,situovaný v centru něsta Liberce,
Íunkčněa prostorově navazujícípřístavba a revitalizovanépři|ehléprostr.. unikátnímultifunkční
prostorvyuŽite|nýpro podnikánÍžadate]ei Óbchodníchpaftneru'
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Monítorovací indikátory:

Indikátor

Měrná jednotka

52.02.21 Počet nově
vytvořených pracovních
mÍstv rámci projektůna
rozvoj podnikatelského
p|ostředí
65.24.00Plocha
revitalizovaných
nevyužívanýchnebo
zanedbanýcharcáIů
(brownfields)

Počáteční
hodnota

P|ánovanáhodnota

0,00

5,00
(dojednoho roku od
finančního
ukončení
píojektu)

0,00

0,56
(s1.1.201s)

1'2. PříjerÍcése zavazuje dotaci přijmoula uskutéčnit
činnostia nap|nitzávazky vyp|ýviící
projektu
jen
z
popř' sp|nitda|Ší
podmínky
spécifikovaného
V bodu 1''l. (dá|e ''plojekt'')'
vyp|ývající
z tétosm|ouvy.
1'3' Úče|em této sm|ouvyje napomoci Íea|izaciprojektu prostÍedniclvim
spo|ufinancováni
poskytovale|e'
z rozpočtu
1'4'Púvea povinnosti
prožadate|e
stranvyp|ýVajÍ
iakéz Příručky
a příjernce
véÍze
7'o ze dne
jejÍch
23'3'2009(dálejen ''Přílučky'')'
pří|oh,
včetně
a da|Ších
dokumentů,
na kterése odvo|ávátato
sm|ouva.Příjemceproh|aŠuje'
žese s těmitodokumenlyseznámi|a je mu znám jejichobsah'
1.5' V případě,Žeje V rozporutextdokumenlů
uvedenýchV bodu 1'4' a télosm|ouvy,má přednosl

.
Casový harmonogramrea|izacepřojektu
2'1' Pří)emcese zaýazujezehájitíyzickouréalizaciprojektunejpozdějido 6 měsícůode dne nabytí
účinnosti
létosm|ouvy.Zahájenímíyzickérea|izaceprojektuse rozumízahájeníaktivit'kteréjsou
výstupěmprojektu(zejména
zahájenÍstavebníchprací'poskytování
sIužebapod')'
2.2' Příjemce se zavazuje ukončitprojekt nejpozdějido 31'1'2013 a před|ožitzávěrečnou
monitorovací
zprávudo 10 dnůod tohotodata'

ET
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2'3' V případěpotřebyzměnytermínuukončení
projekfumUsípřÍemcepožádato změnu
Íea|izace
pÍostřednicfuím
oznámení příjemceo změnách v projektu/Vesm|ouvě o poskytnulídotace
néjpozději
projektuuvedeném
do termínU
ukončení
v bodu2'2. tétosm'ouvy'
2'4' Pokud poskýovateludě|j|příjemcipísemnýsouh|ass prodlouŽením
termínupro ukončení
pÍojektu,
nastávajídnem \ydání tohoto souh|asustejnéprávníúčinky'
jaké by mě|o uzavřenÍ
dodatkuk tétosmlouvě'ktenimse prod|užuje
projektuVe smys|ubodu 2.2'
termínpro Ukončení
Tulo změnu poskýovate|a přÍemcenás|edněstvrdíuzavřenímdodatku,kterýmse prod|užuje
pro ukončení
termÍn
projektu'

t.
Výšedotace
3'1' Poskytnutádotace bude činil60 % z celkovýchzpůsobi|ých
výdajůprojektu'nejvlýše
vŠak
54 000 000'00Kč.
3'2' Příjemcese zavezujezajistitfinancování
projektu'kterénéjsoukMy dotací'
veškených
výdajů
3'3' skutečnáVýšédotace' ktelá budépříjemciposkylnula'bude uÉenana zák|adě skutečně
vyna|ožených'
odúvodněných,
řádně prokázanýcha správnězaúčtovaných
Žpůsobi|ých
Výdajů3'4' Poskytnutádotacevycházíz nás|edujÍcího
přédpok|ádaného
finančního
rámce|
Kč
yýdajeprojektu
ce|kové
ceIkové
neŽpůsobilé
výdajeprojektu
příjmyprojektu
ceIkovézpú5obi|é
výdaje

ET

104 494 404,00
14 494 404,00

0,00
90000000,00

lnveíi.e do váši budoucňÓst]
spo Ufifu|L.VjnÓ

E|lopýÓU

U|i

srnlouva o posk'4nutídotace č' LB/0753/s
program NUTs severcvýchod
Regionálníoperační

3'5' Výdajeprojekt!budouhrazenyv nás|edljjcicrpoměrech'kdy dotacepod|ebodu 3'1' se
sk|ádáz dá|erozeosanÝch
s|oŽeki

maximáIní
částka

podí|na
ceIkových
zpúsobi!ých
výdajíchv %

ceIkovézpúsobilévýdaje projéktu

90 000000,00

100,00

A) poskýnutádotace

54000000,00

60,00

45 900000,00

51,00

36 000000,00

40,00

z tohoproslředkyz ERDF
B) V|aslnízdroje příjemce

3'6. Posk},tnutá
dotacesé sk|ádáz investiční
dolaceve výši54000000'00Kč a neinvestiční
dotaceve výŠj
0,00Kč'
plojektu'klerýje
V ÍámciÍozpočtu
3'7. Příjemcedotaceje opráVněnprovéstpřesun prostředkú
pří|ohou
po|oŽkynebo přesun mezijednot|ivými
rozpočtovými
č' 1 tétosm|ouvy'uvnitřloŽpočtové
projek1u
po]oŽkami,
pokudpři takovéto
po|ožek
o
zméněnedojdeke změně žádnéz lozpočtových
vícenež15 % svépůvodnÍVýše
a neinvestičnírni
a současněnedojdek přesunumezi invesličními
Příjémce
výdaji'Výjimkuz tohotopravid|amŮžeposkytovaie|
stanovilv Íneiodických
dokumentech'
je povinenoznámitposkytovateiitakovýto
přesunv néjb|ižšÍmonitorovacízpráVě'
výdajů'musíbýtvždy
3'8' V případě'žedojdeV průběhurea|izaceprojektuke snížéní
způsobi]ých
podí|yjednot|ivých
zachoványprocentní
zpŮsobi|ých
Výdajích'
s|ožekdolacena ce|kových

zpúsobi|é\.ýdaje
výdajemje Výdaj
4'1' Doiaceje Určenapouze na úhraduzpůsobi|ých
výdajůprojektu'způsobi|ým
pÍoRoP NUTS l| sV' a to od 25'9'2009'tj'
Vyna|oŽený
v sou|adus Metodikouzpůsob|ýchVýdajů
ode dne' kdy by|o příjemcidoručenopísemnésdě|eníposkytovatele'že pÍojekisp|ni|kritéÍia
přijate]nosti'
4'2' Přijémceje opráVněnV každé
Žádostio p|atbupožadovat
uhrazenípouze60'oo % způsobi|ých
Výdajůprojektu'Vznik způsobi|ého
účetním
nebo daňovým
Výdajemusíbýt do|oženpřÍs|uŠným
dok|adem'Úhrada způsobi|ého
výdaje'která nastanepo nabytíúčinnosti
télosm|ouvy,musÍbýt
účtuplojeklu'
do|oŽenaVýpisyze zv|áštního
účtuprojeklud|e bodu 6'2'' přÍpadněÚVěÍového
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výdajůpÍoRoP
výdajovýmipokladními
dok|ady'Da|šípodrobnostislanovíMetodikazpůsobi|ých
NUTs lI sV, kteÉje pří|ohou
č'8 Příručky'
způsobi|osti
4'3' Pokudje před|ožená
monitorovací
zpráVase Žádostío p|atbuz h|ediskado|ožení
yýdajůneúp|ná
je příjeÍnce
povinenžádostdop|nitneboopravit
nedostatky,
neboobsahujeformá|ní
poskylovaté|em'
Vé|hútě
stanovené

projektu
UdržiteInost
projektu'neprojdetento
ukončenÍ
5'1' Příemce se zavazuje,že do pěti |et ode dne finančního
pÍojektpodstatnouzměnou spécifikovanou
1
v ělánku 57 odst' obécnéhonařízení.Příjemce
zejménazajistíuchováníefektůprojektuv nezměněnépodoběpo dobu nejméněpěti le1odédne
projektu.To znamená,že Výs|edkyprojektubudouprovozoványpro takový
Í|nančního
ukončení
Vybránk rea|izaci.
úče|
a V takovém
rozsahu'pro kteniby|pÍojékt
5'2' Přljemce se zavazuje uchovat moniiorovaciindikátoryv rozsahu d|e bodu 1'1' po dobu
projektu'
5 |etode dne Í]nančnÍho
ukončení

Finanění
oDgÍace
6'1' Poskýovate|zřídi|pro úče|yRoP NUTS l| sV zv|áštníbankovnÍúčet ě' 2816572/0800
u České
spořité|ny'
e's'
6'2' PříjemcezřÍdilpto účelyp|něnípráv a povinnostíztéto sm|ouvyzv|áštníbankovníÚčet
výpisem.Tento účet
běŽnéhobankovního
účtuuvedénýv záhlavÍtétosm|ouvy'se samostatným
příjemcemVrámci RoP sV' Účet musíbÍ
pro vŠechnyprojektyrea|izované
smÍbýt spo|ečný
projektu'
p|o kterýbyl účel
posledního
zřízen'
Vedenaždo dobyfinaněního
ukončení
6.3- Příjemcese zavazujép.ovádět veškeréfinančníope|ace souvisejícís projektem'které
proběhnoupo nabytíúčinnosti
účtuvymezenéhovzáhlaví této
této sm|ouvy'prostřednictvím
pouzep.o p.ojektyÍea|izované
V rámciRoP sV'
sm|ouvy'a používat
tentoúčet
(zejménaVráceni
platbyve prospěchposkylovate|e
6'4' Příjemcé
sé zavazujeprovádětVeŠkeré
symbolem,ktenýmje pos|ední
vbodu 6'1' pod VaÍiabi|ním
dotace)Ve prospěchúčtuuvedeného
příjemceč'cz '1'13|4'1'00112.00753.
čtyřčíš]í
registračního
čís|a
Žádostio poskytnutídotace

ET
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v.
PIatebnípodmínky
7'1' Přiemce je opÍávněnpřed|oŽitposkýovateliprvníŽádost o p|atbuihned po nabytíúčinnosti
po skončení
etapy
časové
ié1osm|ouvy'Nás|edujícÍ
Žádostio p|atbuje příjemceoprávněnpřed|ožii
popř' po ukončení
Do dobynežpřÍjemce
obdÉína Účet
ce|éhopÍojektu'
o délcea|espoň2 měsíců'
Žádost
Žádnouda|Ší
p|a{bu
za poslednípodanouŽádoslo p|atbu,nenÍpříjemceopÍávněnpřed|ožit
o Platbu.
dni
částdotacezpravid|ado 60 kalendářních
7'2' Poskytovatel
se zavazujeposkýnoutpřís|ušnou
ode dne př'etíúp|né
a bezchybnéŽádostio p|atbu'Běh |hůtyse siavív případězahájenířízení
plotokolua V případěprováděníopatřeník odstraněníkontro|ních
o námitkáchprotikontro|nímu
podmínky
stanovíPříručka'
se prop|ácení
dotacea přís|ušné
zjiŠténí'
Podrobnostitýkající

v t.
změny v přúběhurea|izaceprojéktu
jakéko|iv
zményv průběhurea|izace
zamýš|ené
8'1' Příjemcé
sé zavazujeoznámitposkytova{e|i
projektu,včetnězměn oproti prohlášeníd|e č|'XVl' {étosm|ouvy'jakoŽtoi všechnyzmény
a skutečnosti'
kte|émajív|ivna p|něnítétosmlouvy'Příjemcese zavazuje'že neprovedeŽádnou
změnu do doby, než obd|žipísemnéVyjádřeníposkytovate|e,ktenýmbude bud souh|as
beÍezměnu na vědomí'nebo náVlh na
s provedením
změny' vyrozumění
o tom' Že posky{ovate|
změnučiukončení
této5m|ouvy'
8'2' Výjimky z povinnostípříjémceuvedenýchv odstavci 8'1 jsou speciÍikoványv PříÍučce
pokynech.
a přísIušných
8'3. Dojde.li ke změně projeklu nezáVis|ena vú|ipřÍemce,je povinen luto změnu oznámit
neprod|eně'
nejpozdějido 7 ka|endářnÍch
dnůode dne' kdy se o nÍdozvěděl'

tx.
zpráv
Přédk|ádánímonitoÍovacích
zpráVyk projektu
monitorovací
a úplné
Příjemcese závazuje přédkládalposkýovate|ipravide|né
Ve slrukiuiea teÍminech
slanovenýchV PiiÍučce'

t
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x.
Úěetnictví
10'1' P říjemceje povjnenvéstoddě|enouana|ytickouúčetn
íevidencitýkajícíse projektuv souladu
sé zákonem č' 563/1991sb'' o účetnicfuí'
Ve zněnl pozdějŠichpředpisů(dá|e jen 'zákon
o úěetnictví.)
a poskytovat
z nípožadované
údajekontro|ním
orgánůmuvedenýmv bodu í5'2.
10'2. Pokud přÍemcenenípovinenvéstúčetnictví
je povinenpro projékt
d|ezákona o účetnictví'
Véstdaňovouevidencipod|eustanovení
ve znění
s 7b Žákonač.586/1992sb', o daníchz příjmů'
poŽdějších
předpisů.lozšířenoutak' aby přís|ušné
dok|adyVztahujÍcí
projektu
se k
sp|ňovaly
ná|ežitosli
účetního
dok|aduve smys|us 11 zákona o účeinictví
(s výjimkoubodu0' Dok|adymusí
bý{sp|ávné,úp|né,
průkazné'
srozumite|né
podoběchronologicky
a VedenéV písemné
a způsobem
jejichtrva|ost'
zaručujícím
10'3' Uskutečněné
přÍrnya výdajemusíbýt Vedenyana|ytickyve Vztahuk přís|ušnému
projektu'
kékte|ému
se vážou,na účetnÍch
dokladechrnusíbýtjednoznačně
uvedéno'ke kterémuproieklu
se Vztahují'
10'4. ÚčetnÍa daňovédok|adytýkajícíse výdajůprojektumusí obsahovatúčelfakturovaných
částek a přesně specifikovatjednotlivézpůsobi/éVýdaje' Da|šI podrobnostitýkajlcÍse
požadovaných
ná|ežitostljsou
stanovény
v PřIručce'Kopieúčetních
a daňovýchdokladů,
vztahující
se k danémupÍojektu'
musíbýtvedenyv samoslatné
složce'

xt.
Dokumentacek projekÍ!
Příjemceje povinen uchovat Veškerédokumentysouvisejícís rea|izacíprojektu po ooou
stanovenouprávnímipředpisylR, zároveňVšaka|espoňdo roku2025.

x.
Povinno6tipři výběru dodavate|ú
12'1' Přljémceje povinenpostlpovat při \ďbělu dodavate|ů
pro uskutečňování
projektupod|e
zákona č.í3712006sb., o veřejnýchzakázkách,v pjetném
znění.Pokudse na příjemceuvedený
zákon nevztahujenebo se l.édnáo zakázku ma|éholozsahu'je příjemcepovinenpostupovald|e
PokynůprozadáVáníVeřejných
zakázek' kterájsou pří|ohou
č.11 Přkučky'
12'2'Ve sm|ouvácha objednávkáchs dodavatelirÍusíbýtuvedeno'žesije dodavate|Vědom,žeje
ve smys|Uust' s 2 písm.é) zákona ě' 32ot2oo1sb'' o finančníkontro|eve veřejnésprávě
a o změně něktených
zákonů'Ve zněnípozdějšichpředpisů(dá|ején
kontro|e,,).
"zákono ínanční
povinenspoIupůsobi{
při V'ýkonu
finanční
konIroIy.

ET

-B-

|nvesti.e do Vašibudou.noíi

ýnlouya o poskytnutí dotace č. LB/0753/s
Rqíonální opetaéníprograín NUTS ll severovýchod

12'3'sm|ouvys dodavatelimusíbýtuzavírány
v pisemnéforméa býtuchováványspo|us ostatními
dok|adyk projektu'UŽavřenímsm]oL]vy
poivrzenépisemné
se rozumítakédoÍučení
dodavate|em
objednávkypřÍjemci'

x t.
Povinnosti k majetkuzískanémuv rámci projektu
13'1' Příjemcese zavazujenak|ádats majetkemzískaným
bý'ijen částečně
z dotacespéč|
řádnéhohospodářé'neza|ižitjq ani zčásti zástavnímprávem, s výjimkouzástavníhopráva
maximá|nědo výševIastního
projektu.
spo|ufinancování
k zajištění
ÚvěruVe vztahuk Íinancování
e jakýmiko|iv
věcnýmiprávytřetíchosob,Vyjmaziízenivěcnýchbřemen'nejméněpo dobupěti Jet
ode dne íinančního
ukončeníprojektu.zástavní práVo a Věcnébřemeno je možnézřídit se
po5kytovateIe'
soL]hlasém
případů.
jednánípředchozipjsemny
13'2' s Výjimkouzv|áŠtních
kdy má přÍjemcek takovémuto
souhlas poskylova1e|e'
projektu
nésmípříjemcepo dobu pěti |et ode dne Ínančního
ukončení
pořízený
převésl'
plonajmout
majetek
pro povo|ení
z dotace
nebo vypůjčit.
Nezbytnoupodínínkou
plonájmu ěi Výpůjčky
je provedeníotevřeného,transparentního
a nediskrimináčního
výběru
nájemcečivypůjčite|e'
'l3'3' Přiemce má povinnost
zahÍnout
majetekpořízenýV |ámciprojektudo svéhoúěe1nictví'

xtv.
Povinnost publicity
14''l' Příjemcese zavazujeplovádětpropagaciprojektuv sou|adus Pravid|ypublicityV rámci RoP
SV' která jsou pří|ohouč. 10 Příručky'a s obecným nařízeníma nařízenímKomise (Es)
č' 1828/2006ze dne 8' prosince2006.ktenimse stanovíprováděcípravid|ak nařlzeníRady (Es)
č' '1083/2006
o obecnýchustanoveních
týkajících
se Evropskéhofondu pro regioná|nírozvoj.
EvÍopského
sociá|ního
fondu a Fondu soudržnosti
a k nařízeníEvropskéhopar|amentu
a Rady
,,prováděcí
(Es) č.1080/2006
pro
(dá|ejen
o Evropském
fondu regioná|ní
rozvoj
nařízení'')'
14'2' Ke sp|něnípovinnostid|e odst' 1 tohotočlánkuudělujeposkytovate|
přiemci bezp|atnou
licenci kužitÍ|oga RoP NUTS |l sV V souvis|ostis rea|izacíprojektu'a to po dobu rea|izace
projektu'Při užití|ogaje příjemcé
a udrŽite|nosti
povinenpostupovatv sou|adus Pravid|ypub|icity
v rámciRoP sV'
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xv.
Kontroly
,l5.1' Příjemce
jakékolivdokumentyvztahující
se zavazuje poskytnou1kontro|ním
oÍgánům
sé
k lea|izaciprojektu,podatinformacea umožnitvslup do svéhosídlaa jakýchko|iv
prostor
da|Ších
a na pozemkysouvísející
s projektema jeho réa|izací'
Příjemcese zavazujeposkytnoutna výzvu
sVéúčelnictví
nebo daňovouevidencik nah|édnu1í
v p|némroŽsahu'Přijemce se dá|ezaýa^)je
provéstv poŽadovaném
termínuopatřenÍk odstraněníkontro|ních
zjištěnípopsanýchv proloko|u'
jejich
iníormovat
provedení
přís|ušný
o
kontro|nÍ
orgána poskytovate|e'
15'2' Kontro|ními
orgány se rozumíosoby pověřenéke kontro|eEv.opskoukomisí,EvÍopským
účetním
dvorem'NejvyšŠim
kontro|nim
jakoŽ
úřadem,lv|inisterstvem
financíČR, poskytovate|em'
ijakýmikolivdaIšími
orgányopÍávněnými
(např'stavebnidozor)'
k Výkonukontro|y
15'3' Práva a povínnosti
během kontro|y'jejíÍozsaha da|šínáležitosti
jsou tJpravenyv PřÍučce
práVních
předpisech'
a V přís|ušných
15'4' PřÍjemcebe|e na vědomí,že poskýovate|je oprávněnnechat provéstu projektuvnější
nezáVis|é
ověření'Příjemceje povinenpři uýkonunezávis|ého
ověřeníspo|Upůsobit.

xvt.
přÍemce
Proh|ášení
Přijemceprohlašuje'
že:
a) nenÍVúpedku,vůčijeho majetkuneprobÍháinso|venční
řízenld|e zákona č' 18212006sb.'
o úpadkua způsobechjeho řešenÍ(inso|venční
zákon)' v p|atném
znění,popř' nebyl inso|venční
náVrhzamítnulpro nedostatekmajetku'
b) k majétku'kténipouŽijena rea|izacip|ojektu,nénízřizeno nepovo|ené
zástavníprávoani neni
oh|ednějehomajetkuVedenVýkonrozhodnutí'
c) nenívIikvidaci'
animu neníznáma
skutečnost'
žeby mě|Vstoupit
do |ikvidace,
d) můževykonávatčinnosl'která je náp|níprojektu'zejménas oh|edemna to, že má kjejímu
výkonupřís|ušné
povolení.pokudje vyžadováno'a zároveň mu iato činnostneby|apřís|L]šným
orgánemzakázána'
e) neqy on, resp' jeho statutárnÍ
oÍgánnebo č|enslatutárnihooróánu. píavomocné
oosouzenza
tres1ný
čin,jehožskutkovápodstatasouvisís předmětemjeho podnikání
nebočinnosti.
jednánízávažným způsobem
f) se nedopusliI
profesníetice,
odporujIcím

EI
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sfilowa o poskytnutí dotace č, LB/0753/s
operační
Regíoná!ní
Program NUTs ll severovýcho.!

sp|atnézáýazky vi)ěi olgánúmstálníspráVya samospráVy(zejména
g) má Vypořádané
veŠkeré
svýcrl
s plněním
a neníV prod|ení
a sociálníňpojLštění
na zdravotním
nemazáane nedoplatky
daňovýchpovinnostj)'
činuzpronevéry'
orgánu.trestného
statutárniho
orgáněi č|en
on.anijehostalutární
h) se nedopusti]
spo|ěení.
na z|oč]nném
činUúčásti
nebotrestného
činuúp|atkářství
tiestného
rea|izacepoektu.
financování
pÍostředky
na p|ynu|é
íinanční
ch) má zajištěny
jakoŽ ]teto smlouve
údaje,kteÍéposkytl V Žádosti o posklnutí dotace. pÍojektu.
i) VeškeÍé
žádnéokolnosti
ani nezaín|če|
nezkíes|ené'
aVpří|oháchtěchtodokumentů.
]sou pravdivé,
pÍoposk}"tnuti
dotace'
rozhodné
projektu.
hodnocení
nebooV|ivnit
j) se nepokusi|získat
informace
důVělné
nástrojeEVÍopsKe
prostředkyzjinéhofinančního
výdajůplojekiunéčeÍpá
k) na Úhraduzpůsobi|ých
ÚzeŤ1'chsarrosp'áv'
Včetne
zdÍojů
zdroJú
veiejných
Jn.eČ'z na,oon.ch
jsou pIněV souladus českýmprávnimřádem'jakoŽ
jeho činnoslisouvisející
s projektem
|)veškeÍé
pÍáVem'
is evropskýÍn
(Es)
m) je V okamŽiku podpisu sm|ouvy ma|ým podnikem pod|e přílohy č' l. nařízení
č'7o]2oa1zedne12'|edna2oo1'opouŽitíč|ánků87a88sm|ouvyoEsustátnípodpolyma
Komise(Es) č'364/2004ze dne 25'Února2004.kierýmse
podnikánÍ.
ve zněnínařÍzení
a střednÍho
jeho obsahutak, aby zahrnova|opoopoÍu
(Es) č' 7ol2oo1'pokudjde o rozšířenÍ
měnínaříŽení
určenou
na Výzkuma Vývoj.
ze dne
Komise(Es) č' 1628|2006
V sou|adus nařízením
n) sije Vědom,Že dotacebudeposkytnuta
investičnipodporu.
87 a 88 sm|ouvyna vnitrcstátniregioná|ní
24. ;íjna 2ao6 o pouŽitíč|ánků
nařizenim'
podmínky
tímto
stanovené
musidodrŽet
a tudíŽ
přezkoumal
o) si je vědom' že Evropská komiseje opíávněnaposkytnutoupodporu,tj. dotaci,
trhem'
se společným
a rozhodnoulo jejís|učite|nosti

XVII.
Nesrovnalostia jiná porušenípodmínekposkytnutídotacg
zda se
kontlolekontro|ovat.
je oprávněnv sou|aduse zákonem o finanční
17'1' Poskytovate|
mŮŽe
ve smysluč|'2 odst.7 obecnéhonařízení'Nesrovna|ost
přijemÓen;dopustilnestovna|osti
sb''
spoeívat v porušenírozpočiovékázně Ve smys|t] Usl. s 22 zákona č' 250/2000
poruŠeníjiných
předpisů'
ěi
v
pozdějších
ve zněnÍ
plavid|echÚzemníchÍozpočtů'
o rozpočtových
poskytnutí
podm{nek
dotace'

ET
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program NUTS lI severovýchod
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Porušenírozpoětovékázně
17'2' PoruŠením
rozpočtové
kázně je kaŽdéneoprávněnépoužitínebo zadÉenífinančních
jé jejich
prostředkůz rozpočtuposk}.tovate|e'
NeoprávněnýmpouŽitímpeněŽníchpros1ředků
pouŽití'ktérýmby|aporušenapovinnoststanovénázákonemnebo smlouvouo' poskýnutído{ace
podmínky'za ktenichbyly přÍs|ušné
peněŽnípÍostředkyposkytnu1y;
nebo poruŠeny
dá|e se jím
rozumíito' ne|ze.|iprokázat'jak by|y tyto peněŽni prostředkypoužity.ZadržéníňpeněžnÍch
prostředkú
jéporušení
povinnostivráceníposkytnltýchprostředků
Ve stanoveném
teÍminu'
í7'3' By|o-|iposkýovate|em
kázně'je příjemcepovinenprovést
odvod
zjištěnoporuŠenI
rozpočtové
za poÍušení
nebozadržených
roŽpočtové
kázně ve Výšiodpovídající
čás{ceneoprávněněpouŽitých
prostředkú.
rozpoě1ové
kázně je příjemcepovinenzaplatjt
za p.odlenís odvodemza porušení
pená|eVe výŠi1 promi|ez částkyodvoduza kďdý den prod|ení'nejvýševšakdo výšetohoto
po dni' kdy doŠlo
kázně' do
odvodu'Pená|ese počítá
k porušení
rozpočtové
ode dne nás|edujícího
jednot|ivých
pÍostředky
případech
nepřesáhne1 000 Kč'
dne' kdy by|y
odvedeny'Pená|e'kteréV
se neuIožÍ'
Pořušení jiných podmínek poskytnutí dotacé (porušenípodmínek před uskutečněním
v€ ř € j ného výdaje,ke kterémuse danéporušeníváže)
17'4' Pokudmá poskytovate|
v době předloženi
Žádostio p|atbupodezřeni'Že se příjemcezřejmě
jiných podmínek,je opráVněnpřÍjemcina dobu nezbytněnutnoupozastavit
dopusti|porušení
poskytnutí
pIatby'
ještě
příjemcem
podÍnínek
poskýnutidotace'zpúsobené
17.5' Pokud poskylovate|
zjistípoÍušení
před Vyp|acením
poruŠení
týká' zařazeny
částidotacepříjemci'budouvýdaje'kte|ýchse zjištěné
mezi nezpůsobi|é
výdaje,ktenich
a nébudoupřÍemciVyp|aceny'Není-|iobjektivněmožnévyčís|it
se poruŠenÍ
způsobilé
výdajeprojektu(dá|e
týká'je poskytovatel
opráVněnponiŽitpříjemcice|kové
jen 'czý)' a to ve Výši0'5 % czv za kaŽdéjednot|ivé
poruŠenÍ,
nejvýševšak 10 % czv'
p|atbuformouponíŽeníce|kové
K ponížení
sumyVýdajů,
kteréby|y
dojdeV ÍámcinejbliŽšíŽádostio
jako
ponížéní
při
p|atbu
sh|edány kontro|é
vyŠší
danéžádostio
zpúsobi|é'
Pokud bude vyčíslené
neŽ nás|edující
Žádosto p|atbunebo
žádosto p|atbu'bude o tentoíoŽdl|ponížena
i následující
budepříjemcepovinenvrátjtčástkutovnajícI
se rozdíluzpět poskytováté|i'

xv|lI.
Ukončení
smIo!vy
18'1'.srn|ouvu lze ukončitpísemnoudohodou smIuvníchstran, odstoupenímposkytovate|é
jeho
od sm|ouvynebo výpovědísm|ouvyze strany přiemce' odstoupenínabwá účjnnosti
doruěením
druhésmluVní
straně'
18'2' Ukoněenímsm|ouvy dle bodu 18'1' se poskytnutádotace' popř' její část' poýažujeza
použití
prostředků,
néoprávněné
finančních
a jako lakovouji je příjemcepovinenvrátil' včetně
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pená|eve výši 1 promi|edenně z neoprávněněpoužitlichfinančních
prostředků,
nejvýševšak
do Výšetétočáslky'Ve |hůtě
poskytováelem'
stanovené
18'3' Nevrátlli příjemceve stanovené|hůtěposkytnutoudotaci'popř. ].ejíčást'považujise tyto
finančníproslředky
za zadržené
ve smys|uporušenirozpočtové
kiázně.
odstoupenÍod sm|ouvy
18'4' Poskytovate|
můŽeod sm|ouvyodstoupil'pokudpříjemce:
a) poruší
rozpočtovou
kázeň.
b) poruŠI
práVnÍho
předpisuČeskérepub|iky
ustanovení
čjEvÍopské
uniemajícÍ
V|ivna plnění
projektu,
cí|ů
c) převedenebo postoupípohledávkyze sm|ouvya p|atbys nimi spojenébez předchozího
písemného
souh|asuposkytovatele'
jév úpadkuneboje protiněmuzahájenoinsolvenční
d) Vstoupído|ikvidace'
řízení'
e) změnÍsvoupráVnIformua stanese tak nezpůsobi|ým
přÍjemcem
V danéprioritní
ose,
f) resp'jeho statu1ární
orgánčič|enstatutárního
orgánu'je pravomocněodsouzenza trestný
činzpronevěry'úplatkářstvl
nebotrestnýčinúčasti
na z|očinném
spo|čení'
g) resp' jeho statutárnÍ
orgán néboč|enslatutárního
oÍgánu'je pravomocněodsouzenza
trestnýčin,jehoŽ skutkovápods1atasouvisÍs předmětemjeho podnikánínebo činnosti
(např'trestnýčinpodvodu)'
h) poluší
bod2.1'nebo2'2' tétosm|ouvy'
i) porušíbod
15'1tétosm|ouvy'
nebo
j)

ani po VýŽvěposkytovate|e
jiných povinností
nezanecháporušování
stanovéných
v této
sm|ouvěnebo Príručce,popř' neodstraninásledkyjejich poruŠení
ve |hůtěsEnovene
Poskytovatelem,

k) poruší
povinnoststanovenouv 13-1nebo 13'2.tétosm|ouvy'
|) uvedeposk},tovaleli
nepravdivé
údajetýkající
se p|ojektu'
18.5. Ěoskytovatelje oprávněn od sm|ouvy odstoupittaké v případě' že bude zastaveno

'inancováníRoP
NUTs||sV'
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Výpověď smIouvy
18'6' Přijemce je oprávněn sm|ouvupísemněvypovědět.Výpovědnílhůtačinídva měsíce
a počíná
běžét
ode dne doručení
Výpovědiposkytovate|i-

xtx.
Doručování
DolučenípísemnostÍ
pod|etétosm|ouvyproběhneosobně nebo poštou'Příjemceurčujejako
adresu pÍodoručování
Podhorská32' 466 01 Jab|onecnad Nisou' Písemnostse považujeza
doručenou1éžV přípádě,jest|iŽeadÍesátodmítneŽási|kupřevzítnéboji nevyzvedneve |hůtě
stanovenédržite|em
poštovní
|icence'Vtakovémpřípaděse za den doručenÍ
považujeden' kdy
adresát odmí1|písemnoslpřevzít'nebo den, ktenýbyl pos|ednímdnem |hůtyk vyzvednutí
Pisemnosti.

XX.
Poskytováníúdaiúo řea|izacipro.iektu
Příjemcese zavazujepísemné
poskytnoutňa Žádostposkýovaté|e
jakéko|iv
dopiňUjící
iníormace
souvisejícís
rea|izacÍprojektu.
poskytovate|em'
a to Ve Ihůtě
stanovené

xxt.
zveřejňování
údáiú
Příjernce
souh|así
s uvedením
V seznamupříjemců
zverejněném
v souladus č|.7 odst'2 písm'd)
prováděcÍho
nařízení.

xx .
závěřečnáustanovení
22.1' sm|Uvnístranyse v sou|adus ust' s 262 odst' 1 obchodního
zákoníkudohod|y'že se tato
sm|ouvaa otázkyv télosm|ouvěvýs|ovněneupíavené
řidíustanovenimi
obchodnIho
zákoníku'
22'2.Tbtosm|ouvanabýváplatnostiaúčinnosti
dnemjejíhopodpisuoběmasmIuvními
sÍanami.
22.3' PříjemceprohlaŠuje
a podpisemtétosm|ouvystvrzuje'že byl před podpisemtétosm|ouvy
řádně a podrobněseznámens podmínkami
čeÍpání
dotace pod|etétosm|ouvy,bere na Vědomí
Všechnyslanovenépodmínky,vys|ovujes nimi svůjbezvýhradnýsouh|asa zavazujese kjejich
p|nění'
stejnějakok p|něnízáýazkŮýyp|ýýa)icích
mu z télosm|ouvy.
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22'4' Jakéko|iv
změnytétosmlouvylze provádětpouzeformoupísemných
čís|ovaných
dodatkůna
zák|adě vzájemnédohodyobou sm|uvnÍch
případě'
stran.To nep|atív
kdy docházíke snížení
investiční
nebonejnvestični
s|oŽkydotaced|éč|ánku
3.6.'a ke změně Přílohyč.1 tétosm|ouvy'
22.5' Případnéspory budou řeŠenyve smyslu obecně závazných práVnÍohpředpisůČéské
republiky.
22-6'Tato slň|ouvaje vyhotovenaVe ětyřechstejnopisech'z nichžkazdýmá p|atnostoriginá|u.
Tři
poskytovate|
obdrží
příjemce'
a jedenobdrží
22.7. sm|uvnÍstrány svým podpisemstvzují,Že tato smlouvaby|a uzavřena na zák|adějejich
svobodnéa Vážnévů|e,neby|auŽavřenavtísni' za nápadně nevýhodnýchpodminekani pod
nát|akem.
22.8. Nedí|nou
součástítéto
sm|ouvyje:
. Pří|ohač' ,1: Rozpoěetprojektu

,'' xŽ{',
:''.:l'',,/o,.'/{ ?'(lr'

přÍjemce

Eil

spo]uÍináncoýá
no Etopý o! !n i|
z EýÍoplNéhorondu pro Íegioná|nlío*oj

Přítohasm|ouvy o poskytnutídotacéč.LBl0753ls
R€ 9 ioná|ní operačníP.ogram NUTS u sevéřovýchod

Registrační
čísIoprojektu:
projektu;
Název
Název žadateIe:
Přioritníosá:
Oblast podpory:
čísIoa název výzvy:

c2.1.13/4,7.0O/12.OO753
Liberec
DostaVbaa noVéVyužitíobjektu.'střeInice.'
BUTTERFLYTradin9,s.r-,o,
prostředí
13.4 Rozvoj podnikateIského
13.4'1 PodporaÍozvojeinfrastrukturypro podnikání
12 72' ko|ovÝzvy - ob|astpodpory4.1

Nákup s!žeb prolektovádokLmentacedo 5 % czv

1.1

12 900000,00

1,2
Nákup pozemků(do 1oo/oczv)

1,3

stavebni ó technooqlcká částstavby
0,00
0,00
PořizenistrÓjůa Žařízení
DIouhodobýnehmotnýmaJetek

0,00

DPH (pokudpříjeňcéneňá ná.ok na odpočelDPH na vst!pu)

2.1

0,00

Výdale na dodrŽeniprav de| pub|c|ty

0,00

2,2

0,00

2.3

0,00

3.1

f-l
|

Rézervéce
na vicepráČe

|'

DPH (pokudpříjemcenená nárok na odpočetDPH na vstupu)

0,00

z toho ne nve9tičnl
nákadý

0,00

ri"sioiatni

|ooer3ťn|oÍooréň

lŇursrrséve,óuvcnoa

r*'lf ]
L']E]

sestava vytvořena I5 l.4onil.

lnwsli.e do vaši bÚdÓlcnÓJt'
lpoluli&..o'.4o Efr plkÓ! Unii
? {ý@.kého fÓna! !ř:.9ion.]|ni íÓaoj

sestavu vywoř]| l'4ichae|aVaněčková,dne 28'7'2011
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