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Smlouva o poskytnutí dotace z Programu ,,Podpora výstavby a rozvoje
dětských dopravních hřašt' v Pardubickém kraji"
uzavřená podle $ loa zákona č,.250l20oo Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve
znění pozdějších předpisů, podle části páté (ss 159 _ 170)zákona č. 500/2004 Sb', správnířád, ve
znění pozdějších předpisů
Evidenčníčíslosmlouvy: o Dł

PoskýovateI:

Pardubický kraj'

tel/fax:
lČo:
DIC:

466 026 113, 466 611 220

lą

/ sz ł zz

Komenského náměstí 125' 53211 Pardubice

70892822

C270892822

bankovníspojení: KomerčnĺbankaPardubice

čísloúčtu:

107-175220023710100

Příjemce:
adresa:
lČo:

T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy

zastoupený:

JUDr. Martinem Netolickým' Ph.D.' hejtmanem Pk
(dále jen ,,poskytovatel") na straně jedné
Město Svitavy

00277444
czoo277444
bankovní spojení: Komerčníbanka, a. s.
čísloúčtu:
52059í/0100
zastoupený: Mgr. Davidem Šimkem,starostou
(dále jen ,,příjemce") na straně druhé

DlČ:

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

Clánek l.
Předmět smlouvy

1)

Předmětem smlouvy, vsouladu se zákonem č,. 12912000 Sb., o krajích a zákonem č.25012000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,obojí v platném znění, je účelovéposkýnutí
investiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na ,,Modernizaci dětského

dopravního hřiště ve Svitavách - ýstavba uěebný', blíževymezeno v žádosti o dotaci z
rozpočtových prostředků Pardubického kraje v roce 20í8 ze dne 25. 2. 2018, ć,. j.
KrUl7995l2018, vč. jejích příloh.

2)

Dotaci poskýuje poskýovatel příjemci v souladu s ,,Výzvou k předkládání Žádostí o podporu
Vroce 2018" vyhlášenou pro,,Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišt'v
Pardubickém kraji".

Clánek ll.
Výše poskytované dotace
JestliŽe bude příjemce disponovat nejdéle do 1. 10.20'ĺ8 platným a pravomocným územním
rozhodnutím o umístění stavby a stavebním povolenĺm, které se týkají stavby dle projektu
specifikovaného včl. l odst. 1, bude dotace na realizaci projektu specifikovaného včl. l. odst. 1
smlouvy poskytnuta ve výši 400 000,_ Kč (s!ovy: čtyřistatisíckorunčeských)'tj. ve výši maximálně
70 o/o ze skutečných celkových nákladů projektu, a poskýovatel ji uhradí na účetpřĺjemce do 30
dnů poté, co bude poskytovateli doruěeno uvedené územnírozhodnutí i stavební povolení
opatřené doložkou právní moci.

clánek lll.
Povinnosti příjemce
Příjemce se zavazuje

a)
b)

dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy
specifikovaným v čl. l. v souladu s čl..ll smlouvy, podmínkami příslüšnéhoootaenĺno progr"'ű
a v souladu se Zásadami poskýování programových dotací, a io nejpozději do
3.ĺ .12' 2078,
pouŽít

zaúčtovatpřijatou dotaci na pol.

zaúčtovat)

c) při

a UZ

(uvést rozpočtovou skladbu, tj. kam to má obec

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 čerpání
dotace provést jen po předchozím
písemnémsouhlasu poskýovatele,

Đ

nepřevést majetek (vyjma inŽenýrských sítí),který

bude

dotace, po

dobu
pěti let po ukončeníprojektu na jiného majitđe,ne
zástavy anebo
zajištbvacího převodu práva. V odůvodńěných
oskytovätel na
základě písemnéŽádosti příjemce povolit výjimku ze zákazu převodu majetkrr pořízeného
z dotace; převod majetku pořízeného z dbtace je podmíńěn předchôzím 'pĺsemru.iń

souhlasem poskýovatele,

g)

neposkytovat tuto dotaci jiným fyzickým či právnickým osobám, pokud se nejedná
o úhradu
nákladů spojených s realizací projektu, nepoužítpro.iředLy z přísp'ěvku na jiné Łčely,

h) v rámci

propagační kampaně projektu

způsobem prezentovat Pardubický kraj,

ĺ)
j)
k)

a

v průběhu jejího konání, vhodným

a

viditelným

předat poskýovateli dokumentaci zrealizace projektu (stručný popis průběhu
realizace

projektu),

oznámit neprodleně poskytovateli změnu všech identifikačních údajůuvedených v této

smlouvě a změny struktury příjemce včetně přeměny a zrušenís likvidacŕnej|ozději'do
1O dnů
ode dne, kdy tyto změny nastaly,
předložit poskytovateli (odbor dopravy
kce_ nejpozději

a silničníhohospodářství) vyúčtovánĺrealizovaného
dky vrátit

do-3í. 3. 2o1g, případné

dnů od data předložení vyúčtováníposkýov
účetposkýovatele uvedený v této smlouvě.

silničního
l příjemce

mlouvy,

l) za

účelemověření plnění povinností, vyplyivajících z této smlouvy, vývořit podmínky

k provedení kontroly vztahujÍcí se k realizaci projekiu,

Da
od
že

nesmí b1ýt hrazena z dotace v té v
hodnoty na vstupu podle zákona
počet DPH, je povinen uptatněnou

dotace uplatní

oty. V případě,

rátit.

článek lV.
Kontrola, sankce
1)

V případě zrušení příjemce s likvidací:

a)

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

b)

poskytovatel rozhodne o dalším vyuŽití'majetku pořízeného
z dotace, právo příjemce nakládat
s tímto majetkem jevázáno na písemný souhlas'poskýovatele.

2)

Poskytovatet je
Účelnost čerpánído
kontrolnímu orgánu

kraje je příslušnýod

mu budou

Poruš
sml
příjemci'
4)

tuto

prokazat

uloŽena

a
a

finančníchprostřed
lním orgánem' Příje
uloŽil, o splnění ulo

e

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

Výpověd' musí mít píśemnouformu a musí býŕ jrokaźatelně doručena
činí'1 měsíc a poóíná běžet dnem následujícím po dni, kdy mu byla

poruš
5) Ka

'!:

tozpo

,;.3'"r"&'.'"3ľ

T

kraj je oprávněn řešit

poruš

6) Při podezření na p-oryšení rozpočtovékázně můŽe poskýovatel pozastavit poskýnutí
peněŽních
prostředků do výše předpokládaného odvodu, tato skutečnost
bude hásledně zohÉoněna v případě,
že bude odvod uloŽen.
7) Poskytovatel nepro-dlenĘ go zjištěníporušeníněkterého ustanovení této
smlouvy zahájí řízeni o
odvodu poskýnutých finančních prostředků zpět_do jeho rozpočtu z titulu porušení
rozpočtovékázně,
a to v souladu s ustanovením $ 22 zákona č)' 25oi2ooo Sb., o rozpočtových pravidlech
územních
rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů. Výše odvodu za poruš"nl' ,orpóčtove
łaznc
se
stanoví
v souladu s ustanovením $ 22 odst. 5 zákona č. 25oĺ2ooo sb.,
o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů'

8) Pii porušenívíce povinností se částky jednotlivých odvodů sčítajínejvýše
však do výše peněŽních
prostředků poskýnutých ke dni porušenirozpočtovékázně.

počítáode dne následujícího po dni, do kterého
uhradit. Penále nižšínež 'ĺ 0oo,- Kč se neuloŽí.

článek V.

Závěreěná ustanovení
uvy stvrzuje' Že byl před podpisem této smlouvy řádně a
ní finančních prostředků dle této smlouvy, bere ńa vědomí
n-imi svůj bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich
9.
ajících mu z této smlouvy.

2) obě smluvní strany se zavazují, že při plnění podmínek dle této smlouvy,
zejména při čerpání
finančníchprostředků, budou postupovat v souladu śpravidly týŔajícími

sm
jejíh
zveřejněna
3) Tato

dnem

." u"i"jÄJňäápory.

m jejího podepsání

posledníze smluvních stran a účinnosti

sńluvní'strany oeiou na vědomí, zó ńeĹuoe-ĺi smlouva

avření, je náslédujícímdnem zrusena oo 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
smluvních stran obdrŽí po jednom vyhotovení'

a

každá ze

6) obě smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů,podle jejich
svobodné a vážnévůle, nikoliv v tísni a 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 Čn' 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 jednání Rady Pardubického kraje dne 9. 10.2017 a schváleno
usnesením č. Ry658/'ĺ7 a na jednání Zastupitelstva Pardubického kraje dne 17'4'2018 a schváleno
usnesením ć,. zl204l 1 8'

9) Právní jednání bylo projednáno na jednání Rady města Svitavy dne 9.4. 2018 a schváleno
usnesením č. B 8.

2 1. Ü5'

V Pardubicích dne

JUDr' Martin Netolický, Ph.D:
hejtman Pardu

2Ü18

Ve Svitavách dne 23'4.2o18

