Smlouva o poskytnutí dotace z Programu ,,Podpora výstavby a rozvoje
dětských dopravnÍch hřišt' v Pardubickém kraji"
uzavřená podle $ 10a zákona ć.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech Územních rozpočtů,ve
znění pozdějších předpisů, podle části páté (ss 159 :- 170) zákona č,. 50012004 Sb., správnÍ řád, ve
znění pozdějších předpisů

EvidenčnĺčíslosmlouvyoDSHl11l!

Poskytovatel:
tel/fax:
lČ:
DlČ:

f

Pardubický kraj,

Komenského náměstí 125, 532'11 Pardubice
466 026 663
70892822

cz70192822

bankovníspojení: KomerčníbankaPardubice

čĺsloÚčtu:
zastoupený:

107-175220023710100

JUDľ. Mańinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem Pk

(dále jen ,,poskytovatel") na straně jedné

Přĺjemce:
adresa:
It:
DIC:
bankovní spojení:
čísloúčtu:
zastoupený:

Město Polička
Palackého náměstí 160, 572
00277177
C200277177
Česká národní banka

01

94-11759110710

Jaroslavem Martinů, starostou
(dále jen ,,příjemce") na straně druhé

uzavÍrají níŽe uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o poskytnutÍ dotace z Programu Podpora
výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišt'v Pardubickém kraji

článek l.

Předmět smlouvy

1)

Předmětem smlouvy, v souladu se zákonem č.12912000 Sb', o krajích a zákonem č. 250/2000 sb.,
o rozpočtových pravidlech Územních rozpočtů,obojĺ v platném znění, je Účelovéposkytnutí
investiční dotace ve výši 116 000,- Kč a neinvestiční dotace ve výši 54 000,- Kč, z rozpočtových

prostředků Pardubĺckéhokraje na ,,Modernizaci dopravního hřiště v Poličce ll. etapa", blíŻe
vymezeno v Žádosti o dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v roce 20'18 ze
dne 30. 1.2o'l}, č. j. KrÚ/946gt2o18, vč. jejích příloh.

2)

Dotaci poskytuje poskytovatel přÍjemci v souladu s ,,Výzvou k předkládání Žádostí o podporu V roce
2018" vyhlášenou pro,,Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišt'v Pardubickém

kraji".

Glánek !l.
Výše poskytované dotace
Dotace na realizaci projektu specifikovaného v Čl. l. odst' 1 smlouvy se poskytuje ve výŠi170 000 Kč,-

Kč (slovy: jednostosedmdesáttisíckorunčeských), tj. ve výši maximálně 7o

ze skutečných
ceIkových nákladů projektu, a poskytovatelji uhradí na účetpříjemce do 30 dnů po podpisu smlouvy
oběma smluvnÍmi stranamĺ.
o/o

ctánek lll.
Povinnosti příjemce
Příjemce se zavazu1e

a)'

nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy
programu
specifikovaným v čl. l' ú souladu s öl' ll smlouvy, podmínkami příslušnéhodotačnĺho
2018,
12'
31
do
a
to
nejpozději
dotací,
programových
'
a v souladu se Zásadami poskytování

b)

zaúttovat přijatou dotaci na pol. 4122 (54 o00,- Kč) a pol. 4222 (1',l6 000,- Kč)'

c)

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

d)

vést řádnou a oddělenou evidenci čerpánĺdotace,

e)

jakékoliv změny v realizaci projektu případně i v čerpánÍ dotace provést jen po předchozĺm
písemnémsouhlasu poskytovatele,

pouŽít dotaci

0n

co

p

z
z
z dotace; převod majetku pořÍzeného z dot
poskYtovatele,

g)

neposkytovat tuto dotaci jiným fyzickým či právnickým .osobám, pokud se nejedná o Úhradu
jiné Účely,
nai<laoo spojených s realizaćí projektu, nepc uŽít prostředky z příspěvku na

h) v rámci

propagační kampaně projektu
způsobem prezentovat Pardubický kraj,

a

v průběhu jejího konánĺ, vhodným

a

viditelným

i)

předat poskytovateli dokumenlaci zrealizace projektu (stručný popis průběhu realizace

j)

oznámit neprodleně poskytovateli změnu všech identifikačnÍch ridajů uvedených v této smlouvě
azměny stiuktury pri;emóe včetně přeměny a zrušenĺ s likvidacÍ nejpozději do 10 dnů ode dne,
kdy tyto změny nastaly,

k)
'

předloŽit poskytovateli (odbor dopravy a silničníhohospodářství) vyúčtovánĺrealizovaného
projektu nebo ákce nejpozději do 3ĺ.3.2o19, přĺpadnénevyčerpanéprostředky
oo 3o ont od data preolozenívyúčtovánĺposkytovateli (odbor dopravy a silničníh
na Účet poskytovatele uvedený v této smlouvě. Jako variabilní symbol přĺjemce

projektu),

smlouvy,

l)

provedení
zaÚčelem ověření plněnÍ povinností, vyplývajícíchz této smlouvy, vytvořit podmínky k
kontroly vztahující se k realizaci projektu,

Daň z přidané hodnoty nesmí být hrazena z dotace v té výši, v jaké si příjemce dotace uplatní
případě,
oJpoeät daně z přidaňé hodnotý na vstupu podle zákona o dani z přidané hodnoty. V
vrátit.
dotace
je
Že'dodatečně upiatní odpočet oRľt, povinen uplatněnou část čeľpané

Glánek lV.
Kontrola, sankce
1)

V případě zrušenĺ příjemce s likvidacÍ:

a)

je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpanéprostředky spolu s vyúčtovánímnejpozději
do 30 dnů od oznámení na účetposkytovatele,

b)

poskytovatel rozhodne o dalŠĺmvyuŽitĺ majetku pořízeného z dotace, právo příjemce nakládat
s tímto majetkem je vázáno na pĺsemný souhlas poskytovatele.

2)

Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č. 32012001 Sb. kontrolou ověřovat hospodárnost a
Účelnost čerpánÍdotace vč. plněnÍ podmínek této smlo.uvy' Ke kontrole je příjemce povĺnen předloŽit
kontrolnímu orgánu kraje veškeréÚčetní doklady související s čerpáním dotace. Kontrolnĺm orgánem
kraje je přísluŠnýodvětvový 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 čerpánĺposkytnutých finančnÍch prostředků, a to v termínu, rozsáhu a
kvalitě dle poŽadavků stanovených přĺslušným kontrolním orgánem. Příjemce finančníchprostředků je
povinen písemně informovat orgán, který mu opatření uloŽil, o splnění uloŽených opatřenĺ k nápravě.
4) PorušÍ-li příjemce některou z povinností, která je uvedena v této smlouvě, je poskytovatel oprávněn
tuto smlouvu vypovědět. Výpověd'musĺ mít písemnou formu a musí být prokazatelně doručena příjemci'

Výpovědní lhůta činĺ1 měsíc a počĺnáběŽet dnem následujÍcím po dni, kdy mu byla prokazátelno
doručena.

5) KaŽdé neoprávněné pouŽití nebo zadrŽení poskytnutých finančních prostředků je povaŽováno za
poruŠenĺrozpočtovékázně ve smyslu ustanovení $ 22 odst. 2 zákona Č,' 250l20oo Sb., o rozpočtových
pravidlech Územních rozpočtů,v platném zněnĺ' a Pardubĺcký krajje oprávněn řešit porušenírozpočtové
kázně ve smyslu ustanovení $ 22 uvedeného zákona.

6) Při podezření na porušenĺrozpočtové kázně můŽe poskytovatel pozastavit poskytnutí peněŽních
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 porušenírozpočtovékázně, a
to v souladu s ustanovením $ 22 zákona č' 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech Územních

rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů. Výše odvodu

za poruŠenírozpoČtovékázně se

stanoví

v souladu s ustanovením $ 22 odst. 5 zákona č,. 25012000 Sb., o rozpočtových pravĺdlech Územnĺch

rozpočtů.

8) Při porušenÍvícepovinností se částky jednotlivých odvodů sčítajínejvýše však do výŠepeněŽních
prostředků poskytnutých ke dni poruŠenírozpočtovékázně.

9) Za prodlení s odvodem za porušenĺrozpočtové kázně bude vyměřeno penále ve výši 1 promile
z částky odvodu za každý den prodlenĺ, nejvýše vŠakdo výše odvodu' Penále se počítáode dne
následujícÍho po dni, kdy došlo k porušenĺrozpočtovékázně, do dne připsánĺ peněŽních prostředků na
účetposkytovatele. V případě porušení rozpočtovékázně podle $ 22 odst. 2 písm. b) zákona č.
25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech Územních rozpočtů,ve zněnípozdějŠíchpředpisů, se penále
počĺtáode dne následujícího po dni, do kterého měl přĺjemce odvod na základě platebního výměru
uhradĺt. Penále niŽšíneŽ 'ĺ 000,- Kč se neuloŽí.

GIánek V.
Závěrećná 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 plněnĺ závazkťl vyplývajících mu z této smlouvy.

2) obě smluvnÍ strany se zavazují, že pŕi plnění podmínek dle této smlouvy, zejména přĺ čerpání
finančníchprostředků, budou postupovat v souladu s pravidly týkajícĺmise veřejné podpory.
3) Tato smlouva nabývá platnosti okamŽikem jejího podepsání posledníze smluvních stran a Účinnostĺ
dnem jejÍho uveřejnění v registru smluv. Smluvnĺ strany berou na vědomĺ, Že nebude-li smlouva
zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zruŠenaod počátku.

^\

)
4) Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků na základě dohody
obou smluvních stran.
smluvních
5) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních' přičemŽ obě mají platnost originálu akaŽdá ze
stran obdrŽí po jednom vyhotovení.
jejich
6) obě smluvní strany prohlašujĺ,Že smlouva byla sepsánanazákladě pravdivých Údajů, podle
připojují
toho
podmínek,
důkaz
a
na
nevýhodných
za
nápadně
síobodnéaváżnévůĺe,nikoliv v tĺsnia
své vlastnoručnípodpisy.

smlouvu
7) Smluvní strany se dohodly, Že Pardubický kraj bezodkladně po uzavřenÍté.to smlouvy odešle

do ŕógistru smluv veoeneno Ministerstvem vnitra Čn. o uveřejnění smlouvy
Pardubický kraj bezodkladnď informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní Údaj této smluvní

k řádnému

uver-e;nenĺ

strany uveden prĺmo oo registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

B) Právní jednání bylo projednáno na jednánÍ Rady Pardubickeho kraje dne 9. 10.2017 a schváleno
usnesenÍm č. R/65Bi'ĺ7 á na jednání Zastupitelstva Pardubického kra1e 17.4.2018 a schváleno
usnesen ím Ć. z/ 2o4/ 1'8.

9) Právnĺ jednání bylo projednáno na jednání Rady města Policky dne 23' 4. 2018 a schváleno
usnesením c. 169.b/.

2

ĺ' 05, 2010

V Pardubicích dne

JUDr

etolický, Ph.D

hejtman Pardubického kraje

2 1, 05.

V Poličce dne

Jaroslav Martinů
starosta

2018

