Sm|ouva o poskytnutí dotace z Programu ,,Podpora výstavby a rozvoje
dětských dopravních hřišt' v Pardubickém kraji,,
uzavřená podle $ 10azákonac.250t20OO Sb., o rozpočtových pravidlech Územních rozpočtů,
ve
znění pozdějšĺch předpisů, podle části páté (ss 159 _.17o) zákona č,. 5oot2oo4 Sb správní
řád, ve
,
znění pozdějších předpisů
Evidenčníčĺslosmlouvy: oDSH/18

t

ą/j/ď

Poskytovatel: Pardubický kraj,
Komenského náměstí 125, 532 1 Pardubice
tellfax.
466 026 663
ĺČ:
70892822
DlČ:
cz7o8g2822
bankovníspojení: KomerčníbankaPardubice
čísloÚčtu:
107-17522oo237to1oo
zastoupený: JUDr. Mańinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
1

(dále jen ,,poskytovatel") na straně jedné

Pk

Příjemce:
Město Přetouě
adresa:
Československéarmády 1665, 535 33 Přelouč
lČ:
oo2741o1
DlČ:
Czoo2741o1
bankovníspojení: Komerčníbanka, a s'
čísloúčtu:
1425561to1oo
zastoupený:. Bc. lrenou Burešovou, starostkou města
(dále jen ,,příjemce") na straně druhé

uzavírĄíníŽe uvedeného dne, měsíce a roku-tylg Sĺnlouvu o poskytnutí dotace z
Programu Podpora
výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišt'v Pardubickém kraji
i

článełl.

Předmět smlouvy

1)

Předmětem smlouvy, v souladu se zákonem

ol

č.

n

h
P

2)

poskytuje poskytovatel příjemci v-souladu s,,Výzvou k předkládáníŽádostí
o podporu V roce
P^"l*i
20'ĺ8" vyhláŠenou pro ,,Podpoľa łýstavby a ,o.uojetotsiyclr dopravních
hřišt'v Pardubickém
kraji".

c!ánek ll.
Výše poskytované dotace
Dotace

n-a

realizaci

P

(slovy: ctyřicettřitiS
nákladů projektu, á

smluvními stranami.

o v čl. l' odst. 1 smlouvy se poskytuje ve výŠi43 ooo,- Kč

lo '/, ze"sxlteěn}ich celkových
na úěet příjemce do 30 onů pá poJpĹ;'..louvy oběma

ye výši maximálně

c!ánek lll.
Povinnosti přĺjemce
Příjemce se zavazuje

pouŽít dotacĺ co nejhospodárněji

a)

a 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)

zaúčtovatpřijatou dotaci na pol 4122 (43 000,- Kč),

c)

při financování nákladů spojených s realizací projektu postupovat v souladu s platným zákonem
o veřejných zakázkách,

d)

vést řádnou a oddělenou evidenci čerpánídotace,

e)

jakékoliv změny v realizaci projektu případně i v čerpánídotace provést jen po předchozím
písemném souhlasu poskytovatele,

Đ

nepřevést majetek (vyjma inŽenýrských sítí),kteĺ1i bude pořízen z poskytnuté dotace, po dobu
pěti let po ukončení projektu na jiného majitele, nebo dát jako předmět zástavy anebo
zajišt'ovacího převodu práva. V odůvodněných případech můŽe poskytovatel na
základě písemnéŽádosti příjemce povolit výjimku ze zákazu převodu majetku pořízeného
z dotace; převod majetku pořízenéhoz dotace je podmíněn předchozím písemným souhlasem
poskytovatele,

g)

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

h) v rámci

propagační kampaně projektu
způsobem prezentovat Pardubický kraj,

i)
j)
k)

a

v průběhu jejího konání, vhodným

a

viditelným

předat poskytovateli dokumentaci zrealizace projektu (stručný popis průběhu realizace
projektu),

oznámit neprodleně poskytovateli změnu vŠechĺdentifikačníchúdajůuvedených v této smlouvě
a změny struktury příjemce včetně přeměny a zruŠeníslĺkvidacínejpozději do 10 dnů ode dne,
kdy tyto změny nastaly,
předloŽit poskytovateli (odbor dopravy a silničníhohospodářství) vyúětování realizovaného
projektu nebo akce nejpozději do 3'l. 3.2019' případnénevyčerpanéprostředky vrátit nejpozději
do 30 dnů od data předloŽenívyÚčtování poskytovateli (odbor dopravy a silničníhohospodářství)
na účetposkytovatele uvedený v této smlouvě. Jako variabilnísymbol příjemce uvede číslotéto
smlouvy,

l)

za účelemověření plnění povinností, vyplývajícíchz této smlouvy, vytvořit 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 dodateěně uplatní odpoěet DPH, je povinen uplatněnou ěást čerpanédotace vrátit.

clánek lV.

Kontrola, sankce
1)

V případě zruŠenípříjemce s likvidací

a)

b)

je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpanéprostředky spolu s vyúčtovánĺmnejpozději
do 30 dnů od oznámení na účetposkytovatele,
poskytovatel rozhodne o dalšímvyuŽití majetku pořízeného z dotace, právo příjemce nakládat
1e vázáno na písemný souhlas poskytovatele.

s tímto majetkem

2)

Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona ć,. 32012001 Sb. kontrolou ověřovat hospodárnost a
Účelnost čerpánídotace vč. plnění podmínek této smlouvy. Ke kontrole je příjemce povinen předloŽit
kontrolnímu orgánu kraje veškeréÚčetní doklady související s čerpáním dotace. Kontrolním orgánem
kraje je příslušný odvětvový odbor krajského úřadu nebo dalšíosoby určenépověřením.

3) Příjemce je povinen splnit případná opatření, která mu budou uloŽena kontrolním orgánem kraje na
základě kontrol zaměřených na čerpání poskytnutých finančníchprostředků, a to v termínu, rozsahu a
kvalitě dle poŽadavků stanovených přísluŠnýmkontrolním orgánem Příjemce finančníchprostředků je
povinen písemně ĺnformovat orgán, kteý mu opatření uloŽil, o splnění uloŽených opatření k nápravě.
4) PorušĹli příjemce některou z povinností, která je uvedena v této smlouvě, je poskytovatel oprávněn
tuto smlouvu vypovědět. Výpověd'musí mít písemnou formu a musí být prokazatelně doručena příjemci.
Výpovědní lhůta činí'1 měsíc a počínáběŽet dnem následujÍcím po dni, kdy mu byla prokazätelne

doručena

5) KaŽdé neoprávněné pouŽití nebo zadrŽení poskytnutých finančních prostředků je povaŽováno za
poruŠení rozpočtovékázné ve smyslu ustanoven í $ 22 odst. 2 zákona č,. 25012000 Sb. , o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů,v platném znění, a Pardubický ką je oprávněn řešit porušenírozpočtové
kázné ve smyslu ustanovení $ 22 uvedeného zákona.

6) Při podezření na porušení rozpočtové kázně můŽe poskytovatel pozastavit poskytnutí peněŽnĺch
prostředků do výše předpokládaného odvodu, tato skutečnost bude následně zohledněna v případě, Že
bude odvod uloŽen.
7) Poskytovatel neprodleně po zjištěníporušeníněkterého ustanovení této smlouvy zahĄí řízenío

odvodu poskytnutých finančníchprostředků zpět do jeho rozpočtu z titulu porušenĺrozpočtovékázně, a

to v souladu s ustanovením $ 22 zákona č. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,ve zněnĺ pozdějších předpisů. Výše odvodu za porušení rozpočtovékázně se stanovĺ
v souladu s ustanovením $ 22 odst' 5 zákona č,' 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech Územních
rozpočtů.

8) Při poruŠenívíce povinností se částky jednotlivých odvodů sčítajínejvýše však do výše peněŽních
prostředků poskytnutých ke dni poruŠenírozpočtovékázně.

9) Za prodlení s odvodem za porušenírozpočtové kázně bude vyměřeno penále ve výŠi'1 promile
z částky odvodu za kaŽdý den prodlení, nejvýše však do výŠeodvodu. Penále se počítáode dne
následujícího po dnĺ, kdy došlo k porušenírozpočtovékázně' do dne připsánípeněŽních prostředků na
Účet poskytovatele. V případě porušení rozpočtovékázně podle $ 22 odsÍ. 2 písm. b) zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějŠíchpředpisů, se penále
počítáode dne následujícíhopo dni, do kterého měl příjemce odvod na základě platebního výměru
uhradit' Penále niŽšíneŽ 1 000,- Kč se neuloŽí.

článer V.

Závěłećná ustanovení
1) Příjemce prohlaŠujea podpisem smlouvy stvrzuje, Že byl před podpisem této smlouvy řádně a
podrobně seznámen s podmínkami čerpání finančních prostředků 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 závazkťl vyplývajících mu z této smlouvy.

2) obě smluvní strany se zavazují, Že přĺ plnění podmínek dle této smlouvy, zejména při čerpání
finančníchprostředků, budou postupovat v souladu s pravidly týkajícímise veřejné podpory.
3)Tato smlouva nabývá platnostia Účinnosti dnem podpisu oběma smluvnímistranami.
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 orĺginálu akaŽdá ze smluvnĺch

stran obdrŽípo jednom vyhotovení.

\
6) obě smluvní strany prohlaŠují,Že smlouva byla sepsánanazákladě pravdivých Údajů, podle jejich
svobodné aváżné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují
své vlastnoručnípodpisy.

8) Právní jednání bylo projednáno na jednání Rady města Přelouče dne 9' 4. 2018 a schváleno
usnesením č. R/105/10.

. "9..05, 2019

V Pardubicích dne

V Přelouči dne
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Bc. lrena BureŠová
starostka
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