Příloha č. 15
Smlouva o poskytnutí dotace z Programu ,,Podpora vlýstavby a rozvoje
dětských dopravních hřišt' v Pardubickém kraji,,
uzauřená podÍe $ Iaa zákona č,' 250ĺ20Úa Sb., o rozpočtových pravÍďech územníchrozpoötti, ve
znění pozdějších předpisů, podle öásti páté (ss 159 - 17o) zákonaě,.5oot2oo4 Sb., správnířád, ve
znění pozdějších předpisů

Evidenčníčíslosmlouvy: oDSH/18tł

rł6)

PosĘtovatel: Pardubický kraj,
Komenského náměstí 125, 532,l 1 Pardubice
tel/fax
466 026 663
lC:
70892822
DlČ:
cz7o8g2822
bankovní spojení: Korreľčníbanka Pardubice
ěíslo účtu:
107-175220o237to1oo
zastoupený: JUDr. Martinem Netotickým, Ph.D., hejtmanem Pk
(dále jen ,,poskytovatel") na straně jedné

Pffjemce;
Město żamberls
adresa:
Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk
lČ:
oo27gb46
DlČ:
czoo27g846
bankovní spojení: Česká národní banka
čísloúčtu:
94-2813611to71o
zastoupený: Jiřím Dytrtem, starostou
(dále jen ,,příjemce") na straně druhé

uzavírĄí níŽe uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu Podpora
výstavby a rozvoje dětsĘch dopravnÍch hřišť v Pardubickém lirajl

čHnek l.
Předmět smlouvy

1)

Předmětem smlouvy, vsouladu se zákonem č,' 129ĺ2ooo Sb., o krajích a zákonem Ö.25ot2ooo
pb., o 1ozpoötových pravidlech územníchrozpočtů,obojí v platném 2nění, je účelovéposkytnutí
inĺĺestÍčrrÍ
ffiacc rre vffi 3552üi,- Kč a neiĺrveśticnĺfutac€ rre'''rĺgľsszot- íĺcz
1ozP9čtoýc.h.prostředků Pardubického kraje na ,,Nové zázemí na dětském- dopravnĺm hřišti Zamberk", blíževymezeno v žádostio-dotaci zrozpoětových prostředků Paräubickéhokraje
v roce 2o18 ze dne 31. 1.2018, č. j. KrÚ/8585t2o18, vč. jejích příloh.

2)

poskytuje poskytovatel příjemci v souladu s ,,Výzvou k předkládání Žádostí o podporu V roce
P_o!19i
2018" vyhláŠenou pro
rĺýstavby a r zvoje dětsĘih dopravnĺch hřišť v Pardubickém

kraji".

"Podpora

čÉnekll.

Výše poskytované dotace
Dotace na realizaci projektu specifikovaného v ěl. l. odst. 1 smlouvy se poskytuje ve výši388 9í3,_ Kě

(slovy: třistaosmdesátosmtisícdevětsettřináctkorunčeských),-tj. ve výsi'maxińálné 7o őlo ze
skutečných celkových nákladů projektu, a poskytovatel ji uhiadi na účätpříjemce do 30 dnů po
podpĺsu smlouvy oběma smluvními stranami.

-/

Clánek tll.
Povinnosti přĺjemce
Příjemce se zavazuje:

a} použítdotacĺ co nejhospodafnEi

a

výFľadně v s9utadu s predrnětem této
specifikovaným v cl. l. v souladu s ej..lI smlóuvy, podmínkami příslušnéń;Jät"enĺi..'osmlouvy
programu
a v souĺadu se Zásadami poskytováníprogramóvých dotací,
a io

b)

ne;pozoě;i Jo

sĺ .12.2018,

zaúčtovatpřĺjatou dotaci na pol. 4122 (3g 7o8,- Kč) a pol. 4222(355
2o5,- Kö),

c) při

financování nákladý.

9o9jenÝch
zákonem o veřejných zakázkách,-

s realizací prqektu postupovat v souladu s platným

d)

vést řádnou a oddělenou evidenci cerpání dotace,

e)

jakékoliv změny v rea|izaci projektu případně i v
čerpánídotace provést jen po předchozĺm
písemnémsouhlasu poskytovatele,

Đ

ma inŽenýrskýc
projektu na jin

u

práva. V

základě písemnéŽádosti příjemce povoli
z dotace; převod majetku pořízeného
souhlasem poskytovatele,

9)

neposkytovat tuto dotacj jĺným fyziekým či právnickým osobám, pokud se
nejedná o úhradu
nákladů spojených s realizací projektu, nepoużítprosiředky z příspěvku
n" jiné ue"ly,

h) v rámci

propagační ka1nPaně projektu
způsobem prezentovat Pardubický kraj,

i)
j)

a

v průběhu jejího konání, vhodným

a

viditelným

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

oznámit neprodleně poskytovateĺi změnu všech identifikacních údajůuvedených
v této

smlouvě a změny struktury příjemce včetně přeměny a zrušení s likvidacŕ ńejpozději'do
10 dnů
ode dne, kdy tyto změny nastaly,

k)

předlożit poskytovateli (odbor dopravy a silničního
projektu nebo akce nejpozději do 3í. 3. 2019,
nejpozději do 30 dnů od data předloŽení účtování
hospodářství) na úcet poskytovatele uve lý v této
uvede Öíslo této smlouvy,

l\ za

účelemověření plnění povinností, vyplývajícíchz této smlouvy, vytvořit podmínky

k provedení kontroly vztahĄÍcí se k realizaci projerĺu,

v
zákona
uplatněnou

Daň z přidané hodnoty nesmĺ být hrazena z dotace v té
9dn9č9t d-aně z přidané hodnoty na vstupu podle
že dodatečně uplatní odpočet DPH, je povinen

dotace uptatnĺ
oty. V případě,
rátit.

Gtánek lV.
Kontrola, sankce
1)

V případě zrušení příjemce s likvidací

a}

j9

ť!"** povinŤ neproďeněvrátit

nevyčerpanépĺostředky spo}u s vyúčtovánímnejpozdeii

do 30 dnů od oznámenína úěet poskytovatele,

b)

poskytovatel rozhodne o dalšímvyuŽití_majetku pořízeného z dotace, právo
př'ljemce nakládat
s tímto majetkem je vázáno na písemný souhlas'poskytovatele.
J

2)

Poskytovatet je
účelnostčerpání do
kontrolnímu orgánu
kraje je příslušný od

a

t:
rou z povinností, která je uvedena v této smlouvě, je poskytovatel oprávněn

Výpověd' musí mít písemnou formu a musí býi prokaźatelně doručena
činí1 měsíc a poöíná běŽet dnem následujíóím po dni, koy mu býiá

5) Kaäéneoprávněné pouŽtí nebo zadrżeníposkytnutých finaněních prostředku je povaŽováno
za
porušeníľozpočtové
ve smyslu _ustanovení $ 22 odst. 2 zákona ć''25;at2ooo Sb., o
!áz1ě
rozpočtouých pravidlech územníchrozpoötů, v platnéň znění, a Pardubický ką p oprávněn
řäšit
porušenírozpočtovékázně ve smyslu ustanovení 22 uvedeného zákona.
$

6) Při podezření na porušenírozpoětové kćzně můŽe poskytovatel pozastavit poskytnutí peněżních
prostředků do výše předpokládaného odvodu, tato skuteÖnoit bude následnc
zbnleánena v případě,

Že bude odvod uloŽen.

7) Poskytovatel nepro-dleně po zjištěníporušeníněkterého ustanovení této smlouvy zahájí řízenío
odvodu poskytnutých finanöních prostředků zpět do jeho rozpočtu z titulu porušení rózpoÖtové kázně,
a to v souladu s ustanovením $ 22 zákona ö. 25ot2ooo Sb', o rozpoětových pravidlech územních
rozpoětů, ve znění pozdějšĺch předpisů. Výše odvodu za poruš"ni 1o'póčtove Ŕazne se stanoví
vsouladu sustanovením $ 22 odst.5 zákonač.25ot2ooo Sb., o rozpočtóvých pravidlech územních

rozBočtů.

8) Při porušení více povinností se öástky jednotlivých odvodů sčĺtajínejvýše však do výše peněżních
prostředků poskytnutých ke dni porušen i rôzpoötové kázně'

kázně bude vyměřeno penále ve výšĺ1 promile
šak do výše odvodu. Penále se poěítá ode dne
kázně, do dne připsání peněżníchprostředků
kázně podle $ 22 odst' 2 písm. b) zákona č,.
1 rozpoctů, ve znění pozdĘšíchpředpisů, se penále
počítáode dne následujícího po dni, do kterého měl příjemce odvod'na zá'klaoě'platänníno vymeru

uhradit. Penále niŽšíneŽ 1 000,- Kč se neulożí.

čhnek v.

Závěrečná ustanovení
1) Příjemce prohlašuje a podpisem smlouvy stvrzuje, Že byl před podpisem této smlouvy řádně a
podrobně seznámen s podmínkami čerpání finančních prostredků dle této smlouvy, bere ńa vědomí
v9e-ch_nv stanovené podmínky, vyslovuje snimi svů| bezvýhradný souhlas a záiazuie se kiejich
plnění, stejně jako k plnění závazkťl vyplývĄících mu ztélo smlouvy

2) obě smluvní strany se zavazují, že při plnění podmínek dle této smlouvy, zĄména při čerpání

finanÖních prostředků, budou postupovat v souladu s pravidly týkajícími se veřejné pbopory.

3) Tato smlouva nab]ývá platnosti okamŽikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti
dnem jejÍho weňejněnÍ v regřstru smľuv. SmlwĺnÍ strany berou na vědamÍ, że nebuďe-li smlowa
zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavŕení,je následujícÍm dnem zrušena od počátku.

smlouvy lze provádět pouze formou pĺsemných
dodatků na základědohody

:l#:"JiJllil"JŁl""

5) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemŽ
-"' mají platnost originálu
- obě
smluvních stran obdźípo jednom vyńotovení.

.

a

každá ze

šují,że smlouva byla sepsána na základě'pravdivých
údajů,podle jejich
v v tísni a za nápadně nevýhodných podmíną;
ń;';ůkaz toho připojují

7) Smluvní strany se dohodly, Že
smlouvu k řádnému uveřejnění do
smlouvy Pardubický kraj bezodklad
smluvní strany uveden přímo do regi

8)
us

náno na jednání Rady Pardubického kraje dne g. 10.2017
a schváleno
jednání Zastupitelstva Pardubického krąe dne
17' Á'żill8 a schváleno

us

9).Právní jednání bylo projedn-álo na jednání Zastupitelstva města Žamberka
dne 10
schváleno
usnesením ć. 32ĺ2o18-zAsT/8o4.

2

1

V Pardubicích dne

05.

2018 a

2ü10

an

V

JUDr. Martin Netolický, P

J

hejtman

starosta

kraje

4

Dytrt

.?:7., 04"

2019

