Smlouva o poskytnutí dotace z Programu ,,Podpora výstavby a rozvoje
dětských dopľavních hřišt' v Pardubickém kľaji,,
uzavřenä podle $ 10azákona č, 25012000 Sb.' o rozpočtových pravidlech územnĺchrozpočtů' ve
zněnípozdějŠíchpředpisů, podle tásti páte (ss 159 _ 170)zäkona č. 5oo/2oo4 Sb., správnÍřád, ve
znění pozdějŠíchpředpisů

Evidenčníčíslosmlouvy: oDSH/1

Poskytovatel:
tel/fax:
lČ:
DlČ:

8l2żł/ą

Pardubický kraj,

Komenského náměstí 125, 53211 Pardubice
466 026 663
70892822

cz7o8g2822

bankovníspojení: KomerčníbankaPardubice

čísloÚčtu:
zastoupený:

107-175220023710100

JUDr. Martinem Netollckým, Ph.D., hejtmanem Pk
(dále jen ,,poskytovatel") na straně jedné

Příjemce:
obec Lukavice
adresa:
Lukavice 117, 561 51 Letohrad
lČ:
oo2792oo
DlČ:
bankovní spojení: Česká národní banka
čĺsloúčtu:
94-331461110710
zastoupený' llonou Severovou, starostkou obce
(dále jen ,,příjemce") na straně druhé

uzavirĄi nĺŽe uvedeného dne, měsĺce a roku tuto Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu Podpora
výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišt'v Pardubickém kraji

clánek

l.

Předmět smlouvy

1)

2)

Předmětem smlouvy, v souladu se zákonem č.129t200o Sb., o krajích a zákonem č. 25ol2ooo sb.,
o rozpočtových pravidlech Územních rozpočtů,obojí v platném zněnÍ, je účelovéposkytnutí
investiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na ,,Dopravní hřiště Lukavice,,,
blíževymezeno v žádosti o dotaciz rozpočtových prostředků Pardubického kraje v roce 20ĺ8
ze d ne 10. 1. 2018, č. i. KrU t 237 2t2o18, vč' jejích piĺlolr.
poskytuje poskytovatel přĺjemci v souladu s ,,Výzvou k předkládání Žádostí o podporu V roce
Po!?gi
2018" vyhlášenou pro ,,Podpora výstavby a rozvoje dětských dopľavních hřišt'v paioubicłém

kraji".

Clánek lt.
Výše poskytované dotace
Dotace na realizaci projektu specifikovaného v čl. l' odst. 1 smlouvy se poskytuje ve výši 25122g,-Kć
(slovy: dvěstěpadesátjednatisícdvěstědvacetdevětkoruněeských),
ij. ve-výši maiimálně 7o o/o ze
skutečných celkových nákladů projektu, a poskytovatel ji uhradĺ ná ueet prĺ.1emce do 30 dnů po
podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

Glánek lll.
Povinnosti příjemce
Příjemce se zavazuje:

a)

pouŽít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy
specifikovaným v čl. l' v souladu s čl. ll smlouvy, podmÍnkami přísluŠnéhodotaÖního programu
a v souladu se Zásadami poskytování programových dotací' a to nejpozději do 31 . 12' 2018,

b)

zaÚčtovat přijatou dotaci na pol. 4222 (251 229,- Kc),

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 přĺpadně
písemnémsouhlasu poskytovatele,

Đ

i v čerpánídotace provést jen po

předchozím

nepřevést majetek (vyjma inŽenýrských sítí),který bude pořízen z poskytnuté dotace, po dobu
pěti let po ukončenĺprojektu na jiného majitele, nebo dát jako předmět zástavy anebo

zajiŠt'ovacíhopřevodu práva. V odůvodněných případech můŽe poskytovatel na
základě písemnéŽádosti příjemce povolit výjimku ze zákazu převodu majetku pořízeného
z dotace; převod majetku pořízeného z dotace je podmíněn předchozím pĺsemným 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

propagačnĺ 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 všech identifikačníchÚdajů uvedených v této smlouvě
a změny struktury příjemce včetně přeměny a zrušenĺ s likvidacĺ nejpozději do '10 dnů ode dne,
kdy tyto změny nastaly,

předloŽit poskytovateli (odbor dopravy a silničníhohospodářství) vyÚčtování realizovaného
projektu nebo akce nejpozději do 31.3.20í9, přĺpadné nevyčerpanéprostředky vrátit nejpozději
do 30 dnů od data předloŽení vyÚctování poskytovateli (odbor dopravy a silničníhohospodářství)
na Účet poskytovatele uvedený v této smlouvě. Jako variabilnísymbol příjemce uvede čÍslotéto
smlouvy,

l)

za Účelem ověřeníplněnípovinností,vyplývajÍcích z této smlouvy, vytvořit podmínky k provedení
kontroly vztahujĺcíse k realizaci projektu,

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

Glánek lV'
Kontrola, sankce
'1)

V přĺpadě zruŠenĺpříjemce s likvidací:

a)

je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpanéprostředky spolu s vyÚčtovánÍm nejpozději
do 30 dnů od oznámení na Účet poskytovatele,

b)

poskytovatel rozhodne o dalším vyuŽití majetku pořÍzeného z dotace, právo přÍjemce nakládat
s tímto majetkem je vázáno na pĺsemný souhlas poskytovatele.

?|
úče
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do
nu
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' 32ol2oo1 Sb' kontrolou ověřovat hospodárnost a
smlouvy. Ke kontrole je příjemce povinen předloŽit
ouvisejicí s Öerpáním dotaóe. Końtrolním orgánem
nebo dalŠíosobyurčenépověřením.

3) Příje-mce je povinen splnit případná opatření, která mu budou ulożena kontrolním orgánem
kraje na
základě kontrolzaměřených na Öerpání poskytnutých finančníchprostředků, a to vterňĺnu, rozsáhu a

kvalitě dle poŽadavků stanovených přísluŠným kontrolním orgánem' Příjemce financních prostředků je
povinen písemně informovat orgán' který mu opatření uloŽil, ó splnění uioŽených opatření
k nápravě.
4) PoruŠí-lipříjemce některou z povinností' která je uvedena v této smlouvě, je poskytovatel oprävněn
tuto smlouvu vypovědět. Výpověd'musí mít písemnou formu a musÍ být prokazätelně đoručenapříjemci.

Výpovědní lhůta činí1 měsíc a počínäběżet dnem následujícím[o'dni, kdy mu byla prokazätelne
doručena'

5) KaŽdé neoprávněné pouŽití nebo zadrŽení poskytnutých finančních prostředkŮ je povaŽováno za
smyslu ustanovení $ 22 odst. 2 zákona e . źsoĺzoooS'b., o rozpočtových
v platném zněnÍ, a Pardubický krajje oprávněn řeŠit poruŠenírôzpočtóvé
kázně
22 uvedeného zákona.

poruŠenĺ
pravidlec
ve

6) Při podezření na poruŠenírozpočtovékázně můŽe poskytovatel pozastavit poskytnutĺ peněŽních
prostředků do výŠepředpokládaného odvodu, tato skutečnosťbude následně zohiednéna přĺpadě,
v
Že
bude odvod uloŽen.

7) Poskytovatel neprodleně po zjiŠtěnÍporuŠenÍněkterého ustanovení této smlouvy zahájí řÍzení o
odvodu poskytnutých finančníchprostředků zpět do jeho rozpoctu z titulu poruŠenírozpoetové kázně,
a
to vsouladu s ustanovenĺm $ 22 zäkona č,' 25(/2ooo Sb., o rozpociových pravidlech Územnĺch

rozpočtů,ve znění pozdějŠíchpředpisů. Výše odvodu za porušení rozpôčtovékázně se stanovĺ
vsouladu s ustanovením $ 22 odst. 5 zákona č,.25ol2ooo Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů.

8) Při poruŠenívĺce povinností se cástky jednotlivých odvodů sčÍtajínejvýŠe však do výŠepeněŽních
prostředků poskytnutých ke dni poruŠenírozpočtovékázné.

9) Za prodlení s odvodem za poruŠenírozpočtovékázně bude vyměřeno penále ve výŠi1 promile
z částky odvodu za każdý den prodlenĺ, nejvýše vŠakdo výŠeodvodu' Penále se po-eĺta obe dne
následujícího po dni, kdy doŠlo k porušení rozpočtovékázně, do dne připsání peněżnÍchprostředků na
úcet poskytovatele' V přĺpadě poruŠenírozpočtovékázně podle $ 22 odsi. 2 písm. b) zákona č.
25012000 Sb', o rozpočtových pravidlech Územních rozpočtů,ve zněnÍpozdějŠíchpředpisú, se penále
počítáode dne následujícíhopo dni, do ktereho měl přĺjemce odvod 'na základé'platebnĺho ü1imeru
uhradit. Penále nĺŽŠí
neŽ 'ĺ 000,- Kč se neuloŽí.

clánek V.
Závěrećná ustanovení
1) P
podr
vŠec
stejn

Že byl před podpisem této smlouvy řádně a

prostředkŮ dle této smlouvy, bere na vědomí
výhradný souhlas a zavazuié'se k jejich plnění,
ouvy.

2) obě smluvní strany se zavazují, Že při plnění podmínek dle této smlouvy, zejména při čerpání
finančníchprostředků, budou postupovat v souladu s pravidly týkajícĺmise veřejné p'óápory.
3) Tato smlouva nabývá platnosti a Účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

4) Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou pÍsemných dodatkĽt nazákladě
dohody
obou smluvních stran.
5) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemŽ obě mají platnost originálu
akażdáze smluvních
stran obdrŽí po jednom vyhotovení.

6) obě smluvní strany prohlašují,Že smlouva byla sepsána na základě pravdivých Údajů' podle jejich
svobodné aváŽné vůle, nikoliv v tísnia za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojujÍ
své vlastnoruöní podpisy.

usnesením č,. zl 2Q'?..,

l

/'t

8) Právní jednání bylo projednáno na jednání Zastupitelstva* obce Lukavice dne 15.5. 2018 a
schváleno usnesením č.j. OBLU 25112018.
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