Smlouva o poskýnutí dotace č. oŠlt7t24o52

uzavřená podle $ í0a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, podle části páté (sS í59 - í70) zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisú

sMLUvNí STRANY

Poskytovatel:
adresa:
tel/fax:
tČ:

D]Č:

Pardubický kraj

Komenského náměsti

'l25,532't'l Pardubice

466 026 't13, 466 611 220

70892822

cz7o892822

bankovníspojení: Komerěníbankaa.s.,Pardubice

čísloúčtu:
zastoupený:
(dále jen

"poskýovatel")

Příiemce:
subj.:
adresa:
tel/fax:
!Č:
DlČ:
bankovní spojenl:
čísloúčtu:
zastoupený:
forma práv.

43_387009027710'100

JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem Pk
na straně jedné

Ekocentrum PALETA, z. s.
spolek
Štolbova 2874,530 02 Pardubice
466 614 352

64244873

cz64244873

Čsog a.s., Pardubice
't1090111710300

lng. Jiřím Burešem, ředitelem

(dále jen ,,příjemce') na straně druhé

uzavírajínÍŽe uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o poskýnutÍ dotace.

čtánek t.

pŘeomĚr sMLoUVY
Předmětem smlouvy, v souladu se zákonem ě,' 12912000 Sb., o krajích a zákonem č. 250/2000 sb.,
o rozpoětových pravidlech územníchrozpočtů,obojí v platném znění,
účelovéposkytnutí
neinvestičnídotace z rozpoětových prostředků Pardubického kraje dle Žádosti č. j. KrÚ 55259t2o17
ze dne 1'1. 8.20'17 na akci

je

EWo

,,Speciatizaění studium

pedagogů z Pardubického kraje u.oóe 2017"

čtánek lt.
rrýŠePosKYrovAN ÉPoDPoRY
Dotace na realizaci akce specifikované v čl. l smlouvy se poskýuje ve výši í04.000 Kč (slovy
jednostočtyřitisíce korun českých) a poskýovatelji uhradÍ na účetpř'rjemce do 30 dnů po podpisu
smlouvy oběma smluvními stranami.

článek llt.
PovtNNosTt PŘíJEMcE
Příjemce se zavazuje:

a)

pouŽít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,
specifikovaným v čl' l., v souladu s ělánkem ll. smlouvy, a to nejpozději do 31. 12.2017,
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b)

pň financování nákladů spojených

o veřejných

zakázkách,

s realizací akce postupovat v souladu s platným ákonem

c) vést řádnou a oddělenou evidenci ěerpání dotace,
d) jakékoliv změny v realizaci akce případně i v čerpáni dotace
. pisemném souhlasu poskýovatele,
e)

0
g)

'

h)

i)

j)

provést jen po předchozím

nepřevést majetek, ktený bude pořizen z poskýnuté dotace, po dobu pěti let po ukoněení akce
na jiného majitele, nebo dát jako předmět zástavy anebo zajišťovacíhopřevodu práva.
V odůvodněných případech můŽe poskýovatel na základě písemnéŽádosti příjemce povolit
qýjimku ze zákazu převodu majetku pořízeného z dotace; převod majetku pořízeného
z dotace je podmíněn předchozím pÍsemným souhlasem poskýovatele,
neposkýovat tuto dotaci jiným ýickým či právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu
nákladů spojených s realizací akce, nepouŽít prostředky z příspěvku na jiné účely,
v rámci propagačníkampaně akqe a v průběhu jejího konání, vhodným a viditelným
způsobem prezentovat Pardubický kraj,
oznámit neprodleně poskýovateli změnu všech identifikačních údajůuvedených v této
smlouvě a změny struktury přijemce včetně přeměny a zrušenís likvidací nejpozději
do 10 dnů ode dne, kdy týo změny nastaly,
předloŽit poskytovateli (odboru školstvíKrajského úřadu Pardubického kraje) vyúčtování
realizované akce včetně krátkého zhodnocení nejpozději do 3í. 12.2017 a v rámci vyučtování
předloŽit seznam a kopie účetníchvýdajových dokladů ve výši poskýnuté dotace, přÍpadné
nevyěěrpané prostředky vrátit nejpozději do 30 dnů od data předloŽení vyúčtování
poskýovateli (odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje) na účetposkýovatele
uvedený v této smlouvě. Jako variabilní symbol příjemce uvede ěíslo této smlouvy,
za úěelem ověření plnění povinností, vyplývajicích z této smlouvy, vývořit podmínky
k provedení kontroly vztahující se k realizaci akce.

Daň z přidané hodnoty nesmí být hrazena z dotace v té výši, v jaké si příjemce dotace uplatní
odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu podle zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, Že
dodateěně uplatní odpoěet DPH, je povinen uplatněnou část čerpanédotace vrátit.

1)

článek lV.
KONTROLAT SANKCE

V připadě zrušení příjemce s likvidaci:

a)

je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky spolu s vyúětováním nejpozději
do 30 dnů od oznámenina účetposkytovatele,
b) poskýovatel rozhodne o dalším vyuŽití majetku pořízeného z dotace, právo příjemce nakládat
s tímto majetkem je vázáno na písemný souhlas poskýovatele.
2) Poskýovatel je oprávněn ve smyslu zákona č,' 32012001 Sb', v platném znění kontrolou ověřovat
hospodárnost a účelnostčerpánídotace vč. plnění podminek této smlouvy. Ke kontrole je přijemce
povinen předloŽit kontrolnímu orgánu kraje veškeré účetnídoklady související s čerpáním dotace.
Kontrolním orgánem kraje je přislušný odvětvový odbor krajského úřadu nebo dalšíosoby urěené
pověřením.
3) Příjemce je povinen splnit případná opatření, která mu budou uloŽena kontrolním orgánem kraje
na základě kontrol zaměřených na čerpáni poskýnutých Íinančníchprostředků, a to v termínu,
rozsahu a kvalitě dle poŽadavků stanovených přislušným kontrolním orgánem. Přijemce finančnich
prostředků je povine;r písemně informovai orgán, kteý mu opatření útozit, o splneni uloŽených
opatřeni k nápravě.
4) Poruší-li příjemce některou z povinností, která je uvedena v této smlouvě, je po'skýovatel oprávněn
tuto smlouvu vypovědět. Výpověď musí mit pisemnou formu a musí být prokazatelně doručena

příjemci. Výpovědní lhůta činí1 měsÍc a poěiná běŽet dnem následujícím po dni, kdy mu byla
prokazatelně doručena'

5) KaŽdé neoprávněné pouŽitÍ nebo zadrŽení poskytnutých finaněnich prostředků je povaŽováno
za porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení $ 22 odst. 2 zákona ě,' 25012000 Sb. v platném
znění, a Pardubický kraj je oprávněn řešit porušení rozpoětové kázně ve smyslu ustanovení $ 22
uvedeného zákona.
6) Při podezření na porušení rozpoětové kázně můŽe poskytovatel pozastavit poskýnutí peněŽních
prostředků do výše předpokládaného odvodu, tato skutečnost bude následně zohledněna v případě,
Že bude odvod uloŽen.
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7) Poskýovatel neprodleně po zjištění porušení některého ustanovení této smlouvy zahájí řlzenÍ
o odvodu poskýnutých Íinaněních prostředků zpět do jeho rozpočtu z titulu porušení rozpoětové
kázně, a to v souladu s ustanovením $ 22 ákona ě. 25012000 Sb., o územních rozpočtech, ve znění

pozdějších předpisů' Výše odvodu za porušeni rozpočtovékázně se stanovi v souladu s ustanovením
$ 22 odst. 5 zákona ě.250l2o0o Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
8) Pň porušení více povinností se částky jednotlirr'ých odvodů sčítajínejvýše však do výše peněŽních
prostředků poskýnutých ke dni porušení rozpočtovékázně.
9) Za prodlení s odvodem za porušenírozpoětové kázně bude vyměřeno penále ve výši í promile
z částky odvodu za kaŽdý den prodlení' nejvýše však do výše odvodu. Penále se počítáode dne
následujÍcího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání peněŽních prostředků
na úěet poskýovatele. V případě porušení rozpoětové kázně podle $ 22 odst.2 pÍsm. b) zákona
ě.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů, se
penále počítáode dne následujícího po dni, do kterého měl př'rjemce odvod na základě platebního
uýměru uhradit. Penále niŽšíneŽ 1.000 Kč se neuloŽí'

článek V.

zÁvĚnecNÁ UsTANovENí
'l) Př'tjemce prohlašuje a podpisem smlouvy stvrzuje, Že byl před podpisem této smlouvy řádně

a podrobně seznámen s podmínkami čerpánífinančníchprostředků dle této smlouvy, bere na vědomí
všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich

plnění, stejně jako k plnění závazkťt vyplývajících mu z této smlouvy.
2) Smluvní strany se dohodly, Že poskytovatel bezodkladně po uzávřeni této smlouvy odešle smlouvu
k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra Čn.o uveřejnění smlouvy
poskýovatel bezodkladně informuje př'tjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru
smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

3) Smluvní strany berou na vědomÍ, Že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinkypřípadného bezdůvodného obohaceni.
4) Smluvní strany prohlašují, Že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodniho tajemství ($ 504
zákona ěislo 89/2012 Sb., oběanský zákoník).

5) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnostidnem

zveřejnění v registru smluv.
6) Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků na základě dohody
obou smluvních stran.

7) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemŽ obě mají platnost originálu a každá

ze smluvnÍch stran obdrŽí jedno vyhotovenÍ.
8) obě smluvní strany prohlašují, Že smlouva byla sepsána na základě pravdiuých údajů,podle jejich
svobodné a váŽné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují
syé vlastnoručnípodpisy.
9) Právní jednání bylo projednáno na jednání Zastupitelstva Pardubického kraje dne 11. 9.2017
a schváleno usnesením zl139l'l7.

Za poskytovatele:
V pardubicicr, on" ....,.1.''!0'

Za příjemce:
2017

V Pardubicích dne

JUDr. Martin Netolický, Ph

,,Í!,9.

?r4T

lng. Jiří Bureš
ředitel Ekocentra PALETA, z. s.

hejtman Pard
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