Smlouva o poskýnutí dotace
uzavřená podle $ 10a zákona ć' 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, podle části páté (s 159 _ 17o) zákona ć. 5ool2o04 Sb', správní
řád, ve zněnĺ pozdějších předpisŮ
Evidenčníčíslosmlouvy - poskytovatel: oDsH/17124918
Evidenčníčĺslosmlouvy - příjemce: PK-S-1 12017

Poskytovate!:

Pardubický kral,

se sĺdlem Komenského náměstĺ 125,532 11 Pardubice
466 026113 I 466 611 220
JUDr. Mańinem Netolickým, Ph.D', hejtmanem Pardubického kraje
70892822
Cz7o892822
Bankovníspojení: Komerčnĺbanka,a.s.
107-175220023710100
Císlo
(dále jen ,,poskytovatel") na straně jedné

tel/fax:
zastoupený:
lC:
DlČ:
účtu:
Příjemce:
tel/fax:
zastoupený:
lC:
DlČ:

obec Spoii!'

se sídlem Na okrajích 100, 530 02 Spojil
461 100 077
Janem Křivkou, starostou obce
00190900

Bankovníspojení:Českáspořitelna,a.s'

Öĺslo

účtu:

1205464399/0800

(dále jen ,,přĺjemce") na straně druhé

uzavirĄí nížeuvedeného dne, měsĺce a roku tuto Smlouvu o poskytnutí dotace

Clánek !.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy, v souladu se zákonem ć'' 12912000 sb., o krajích, a zákonem č.
25ol2o0o Sb., o rozpočtových pravidlech územnĺchrozpočtů,obojív platném znění, je účelové

poskytnutí investičnĺdotace

z

rozpočtových prostředků Pardubického kraje

na

spolufinancování akce ,,Rekonstrukce povrchu cyklostezky ze Spojila na Dubinu věetně
instalace osvětlenĺ s vrchním napájením".

Clánek ll.

yŕŠePosKYToVANÉ DoTAcE
Dotace na realizaci akce specifikované v čl. l smlouvy se poskytuje ve výši í60 000'- Kč
(stošedesáttisíckorunčeských), a poskytovatel ho uhradí na účetpříjemce do 30 dnů po
podpisu smlouvy oběma smluvnĺmi stranami.

Clánek l!l.

PoV!NNosTI PŘĺJEMcE
Příjemce se zavazuje:

a)

pouŽít dotaci co nejhospodárněji
specifikovaným v čl. l. Smlouvy'

a výhradně

b) jakékoliv změny v realizaci akce případně
písemnémsouhlasu poskytovatele,

c)

i

v souladu s předmětem této smlouvy

v čerpánídotace provést jen po předchozím

dokončit akci specifikovanou v čl. l nejpozději do 31.12.2o17 a předloŽit poskytovateli
vyÚčtování realizovaného projektu nebo akce nejpozději do 3í. í.2018 vrámci

kalendářního roku můŽe v odůvodněných případech povolit změnu termínu a to formou
předchozího písemnéhosouhlasu,

d) přĺpadné nevyčerpanéprostředky vrátit

nejpozději do 30 dnů od data předloŽeni
poskytovateli
poskytovatele'
vyÚčtování
na účet
Jako variabilní symbol příjemce uvede
číslotéto smlouvy.

Clánek lV.

zÁvĚnecNÁ UsTANoVENĺ
1) Příjemce prohlašuje a podpisem smlouvy stvrzuje, Žebyl před podpisem této smlouvy řádně
prostředků dle této smlouvy, bere na
a podrobně seznámen s podmínkami čerpánífinančních
vědomĺvšechny stanovené podmínky, vyslovuje s nĺmi svůj bezvýhradný souhlas azavazĄe
se k jejich plněnĺ, stejně jako k plněnĺ závazkťl vyplývajĺcíchmu z této smlouvy.

2)Tato smlouva nabývá platnosti a Účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3) Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou pĺsemných dodatků na základě
dohody obou smluvních stran. Schválení termínových změn, které se týkajĺ data předloŽení
vyúčtování,můŽe v rámci kalendářního roku povolit poskytovatel.
4) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemŽ obě mají platnost originálu akaŽdá ze
smluvních stran obdrŽĺ po jednom vyhotovení.

5) Právní jednání bylo projednáno na zasedání Zastupitelstva Pardubického kraje dne 12'
12'2017 a schváleno usnesenim č,. Z149l17.
6) Právníjednání bylo projednáno na zasedání Zastupitelstva obce Spojil dne 20.12'2017 a
schváleno usnesením č,. 7 12017 llll.

V Pardubicích dne

n' n,

JUDr. Martin Netoli
hejtman Pa

7Ú17

Ve Spojile dne 20.12.2017

Jan Křivka
starosta obce Spojil

otsEc

SPOJTL

ParĺlubieĘ kľaj

