Smlouva o poskytnutí dotace z Progľamu ,,Podpora výstavby a rozvoje
dětských dopravních hřišt' v Pardubickém kraji"
uzavřená podle $ 10a zákona č.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech Územních rozpočtů,ve
zněnípozdějšíchpředpisů, podle části páté (ss 159 _.170) zákona č,' 500t2004 Sb., správní řád, ve
zněnĺ pozdějších předpisů

Evidenčníčíslosmlouvy: oDSH/1 812

7t73

Poskytovatel: Pardublcký kraj,
Komenského náměstí 125, 53211 Pardubice
tel/fax:
466 026 663
lČ:
7o8g2i22
DlČ:
Cz7o8g2822
bankovníspojení: KomerčníbankaPardubice
čísloÚčtu:
107-175220023710100
zastoupený: JUDr. Martlnem Netotlckým, Ph.D., hejtmanem Pk
(dále jen ,,poskytovatel") na straně jedné

Příjemce:
AUTOKLUB KARosA ktub v ACR
adresa:
Dráby 45, LitomyŠlskéPředměstí, 56ô 01 Vysoké Mýto
lČ:
oo4858o2
DlČ:
Czoo485}o2
bankovnĺspojenÍ: Českáspořitelna,a.s.
čísloÚčtu:
132342839910800
zastoupený: Bohuslavem Fenclem, předsedou pobočnéhospolku
(dále jen ,,příjemce") na straně druhé

uzavírajíníŽe uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu Podpoľa
výstavby a rozvoje dětských dopravnĺch hřišt'v Pardubickém kľaji

clánek

l.

Předmět smlouvy

1)

Předmětem smlouvy, vsouladu se zákonem

č. 12912000 Sb., o krajích a zákonem č.25ot2}oo
čtů,obojí v platném zněnĺ, je Účelové poskytnutí
Pardubického kraje na ,,Modernizace vybavenÍ

Mýto", blíŽe vymezeno v Žádosti o dotaci z
prostředků Pardubického kraje v ľoce 2018 ze dne 15. 1. 2018, č,. !.
I9?ł99l9YýchKrUl4240l2018, vč. jejích příloh.

2)

!o!ęci poskytuje poskytovatel příjemci v souladu s,,Výzvou k předkládáníŽádostío podporu V roce
výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišt'v Paidubicłém

20'18" vyhláŠenou pro,,Podpoľa

kraji".

G!ánek ll.

Výše poskytované dotace
Dotace na realizaci projektu specifikovaného v čl. l. odst. 1 smlouvy se poskytuje ve výši 28o ooo,- Kč

(slovy: dvěstěosmdesáttisíckorunčeských), tj. ve výši maximálně 70 % ze skutečných
celkových nákladů projektu, a poskytovatel ji uhradí na Účet příjemce do 30 dnů po poopisu
smlouvy oběma smluvními stranami.

r
článek lll'
Povinnosti př'ljemce
Přĺjemce se zavazuje

a)

a

pouŽít dotaci co nejhospodárněji
výhradně v souladu s předmětem této smlouvy
specifikovaným v čl. l. v souladu s čl. ll smlouvy, podmínkami přÍsluŠnéhodotačníhoprogramu
a v souladu se Zásadami poskytování programových dotací, a to nejpozději do 31 ' 12.2018,

b) při

financovánĺ nákladů spojených s realizací projektu postupovat v souladu s platným

zákonem o veřejných zakázkách,

c)

vést řádnou a oddělenou evidenci čerpánídotace,

d)

jakékoliv změny v realizaci projektu přÍpadně i v čerpánídotace provést jen po předchozím
písemnémsouhlasu poskytovatele,

e)

nepřevést majetek (vyjma ĺnŽenýrských sítí),který bude pořízen z poskytnuté dotace, po dobu
pěti let po ukončeníprojektu na jiného majitele, nebo dát jako předmět zástavy anebo
zajiŠt'ovacíhopřevodu práva. V odůvodněných případech můŽe poskytovatel na
základě písemné Žádosti příjemce povolit výjimku ze zákazu převodu majetku pořízeného
z dotace; převod majetku pořízeného z dotace je podmíněn předchozím písemným souhlasem
poskytovatele,

Đ
g)

neposkytovat tuto dotaci jiným fyzickým či právnickým osobám, pokud se nejedná o Úhradu
nákladů spojených s realizací projektu, nepouŽít prostředky z příspěvku na jiné Účely,
v

rámci propagační kampaně projektu

způsobem prezentovat Pardubický kraj,

h) předat

a

v průběhu

jejího konání, vhodným

a

viditelným

poskytovateli dokumentaci zrealizace projektu (stručný popis průběhu realizace

projektu),

i)

oznámit neprodleně poskytovateli změnu všech identifikačních Údajů uvedených v této
smlouvě a změny struktury příjemce včetně přeměny a zrušenís likvidací nejpozději do 'ĺ0 dnů

ode dne, kdy tyto změny nastaly,

j)

předloŽit poskytovateli (odbor dopravy a silničníhohospodářství) vyúčtovánírealizovaného
projektu nebo akce nejpozději do 31 . 3. 2019, případnénevyčerpané prostředky vrátit
nejpozději do 30 dnů od data předloŽení vyÚčtování poskytovateli (odbor dopravy a silničního
hospodářství) na Účet poskytovatele uvedený v této smlouvě. Jako variabilní symbol příjemce
uvede číslotéto smlouvy,

k) za

Účelem ověření plnění povinností, vyplývajícíchz této smlouvy, vytvořĺt podmínky

k provedení kontroly vztahujícíse k realizaci projektu,

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

Glánek tV.
Kontľola, sankce
1)

V přĺpadě zrušení příjemce s lĺkvidací:

a)

b)

je přĺjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpanéprostředky spolu s vyÚčtovánÍm nejpozději
do 30 dnů od oznámení na Účet poskytovatele,
poskytovatel rozhodne o dalším vyuŽití majetku pořízeného z dotace, právo příjemce nakládat

s tĺmto majetkem je vázáno na písemný souhlas poskytovatele.

2)

Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č' 32ot2oo1 Sb. kontrolou ověřovat hospodárnost a
účelnostčerpánídotace vč. plnění podmínek této smlouvy. Ke kontrole je přĺjemce povin'en předloŽit
kontrolnímu orgánu kraje veŠkeréÚčetní doklady související s čerpáním dotaóe. Kontrolním örganeń
kraje je přĺslušnýodvětvový odbor krajského úřadu nebo dalšíosoby určenépověřením.
3) Příjemce je povĺnen splnĺt případná opatření, která'mu budou uloŽena kontrolním orgánem kraje na
základě kontrol zaměřených na čerpání poskytnutých finančníchprostředků, a to v terňínu, rozsáhu a
kvalitě dle poŽadavků stanovených přĺslušným kontrolním orgánem. Příjemce finančníchprostředků je
povinen písemně informovat orgán, který mu opatření uloŽĺl, ó splnění uioŽených opatření k nápravě.

4) Poruší-lipříjemce některou z povinností, která je uvedena v této smlouvě, je poskytovatel oprávněn
tuto smlouvu vypovědět. Výpověd' musí mít písemnou formu a musí býi prokażatelně doručena
přĺjemci. Výpovědní lhůta činí'1 měsíc a počíná běŽet dnem následujíóím po dni, kdy mu byla
prokazatelně doručena'

5) KaŽdé neoprávněné pouŽití nebo zadrŽení poskytnutých Íinančníchprostředků je povaŽováno za

porušenírozpočtové kázně ve smyslu ustanovení $ 22 odst' 2 zákona e. 2sblzooo so., o
rozpočtových pravidlech Územních rozpočtů,v platném znění, a Pardubický kraj je oprávněn řešit

poruŠenírozpočtovékázné ve smyslu ustanovení 22 uvedeného zákona.
$

6) Při podezření na porušenírozpočtové kázně můŽe poskytovatel pozastavit poskytnutí peněŽních
prostředků do výŠepředpokládaného odvodu, tato skutečnost bude následně zohleđněna v případě,

Že bude odvod uloŽen'

7) Poskytovatel nepro_dleně po zjištěníporušeníněkterého ustanovení této smlouvy zahájí ŕízenío

odvodu poskytnutých fĺnančníchprostředků zpět do jeho rozpočtu z titulu poruŠenírozpočtove kázně,

a to

v souladu s ustanovením $ 22 zákona ć. 250t2ooo Sb', o rozpočtových praviďlech územních
rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů. Výše odvodu za porušeni rozpóetovo kazne se stanoví
v souladu s ustanovením $ 22 odst. 5 zákona č. 25ot2ooo Sb., o rozpočtových pravidlech Územních

rozpočtů.

8) Při porušenívíce povĺnnostíse částky jednotlivých odvodů sčítajínejvýše vŠakdo výŠepeněŽnÍch
prostředků poskytnutých ke dni poruŠenírozpočtovékázně.

9) Za prodlení s odvodem za poruŠenírozpočtovékázně bude vyměřeno penále ve výši 1 promile
z částky odvodu za každý den prodlenĺ, nejvýše vŠak do výše odvodu. Penále se po'eĺta ode dne
následujícího po dni, kdy doŠlok porušení rozpočtové kázně, do dne připsání peněŽních prostředků
!9 ú9e! poskytovatele. V případě poruŠenírozpočtovékázně podle $ 22 odst.2 písm. b) zákona č.
25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech Územních rozpočtů,ve zněnipozdějŠích předpisů, se penále
počítáode dne následujĺcího po dni, do kterého měl příjemce odvod na za-klado'platebního üymeru
uhradit. Penále niŽŠíneŽ 1 000,- Kč se neuloŽí.

C!ánek V.
Závěreč,ná ustanovení
1) Přĺjemce prohlaŠujea podpisem smlouvy stvrzuje, Že byl před podpisem této smlouvy řádně a
podrobně seznámen s podmínkami čerpánÍfinančních prostředků dle této smlouvy, bere ńa vědomĺ
v9e.9hny stanovené podmínky, vyslovuje
9nimi svůj bezvýhradný souhlas a závazuje se kjejich
plnění' stejně jako k plnění závazkťl vyplývajících
mu ż této smlouvy'
2) obě smluvnÍ strany se zavazují, Že při plnění podmínek dle této smlouvy, zejména při čerpánÍ
finančníchprostředků, budou postupovat v souladu s pravidly týkajícĺmise veřelné pbopory.
3) Tato smlouva nabývá platnosti okamŽikem jejího podepsánĺ poslední ze smluvních stran a Účĺnnostĺ
dnem jejĺho uveřejněnĺ v registru smluv. Smluvní strany beŕou na vědomí, Že nebude-li smlouva
zveřejněna ani devadesátý den od jejĺho uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.

4) Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků na základě dohody
obou smluvních stran.

5) Smlouva je sepsána Ve dvou vyhotoveních, přičemŽ obě mají platnost originálu a každá ze

smluvních stran obdrŽí po jednom Vyhotovení.

6) obě smluvní strany prohlaŠujÍ,Že smlouva byla sepsánanazákladě pravdivých Údajů, podle jejĺch
svobodné aváżné vůle, nikoliv v tísnia za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují
své vlastnoručnípodpisy

7) Smluvní strany se dohodly, Že Pardubický kraj bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra cR. o uveřejnění
smlouvy Pardubický kraj bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní Údaj této
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

8) Právníjednání bylo projednáno na jednánĺ Rady Pardubického kraje dne 9' 10. 2017 a schváleno
usnesenĺm č' R/658/17 a na jednání Zastupitelstva Pardubického kraje dne 17.04.2018 a schváleno
usnesenĺm č. zl204l18.
g,

-05.

V Pardubicích dne

2018
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JUDr. Martin Netolický'
hejtman Pa
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