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mlouva o poskytnutí dotace ě. KH/18124460

uzavřená podle $ 10a zákona c'25ot2o}o Sb., o rozpočtouých pravidlech územnÍch rozpočtů, ve zněnĺ pozd. předpisů, podle
části páté (ss 1 59 _ 17O) zákona ć' 50012004 Sb., správnĺ řád, ve znění pozd. předpisů

Poskytovatel:
lČo:
DlČ:

bankovní

Pardubický kraj'

spojení:

čísloúčtu:

Komenského náměstí 125, 532 1 1 Pardubice
7OB 92 B22
CZ70B92B22
Komerčníbanka, a.s', pobočka Pardubice

78-902564026710100

zastoupený:

JUDľ. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem

příjemce:
adresa:
ICO:

Jeronýmova 100, 566 01 Vysoké Mýto

(dále jen ,,poskytovatel") na straně jedné

Pěvecký sbor OTAKAR Vysoké Mýto, z.s.,

a

DlČ:
bankovnĺ

265 82 4gO

spojenĺ:

čísloúčtu:

zastoupený:

Česká spořitelna, a.s'
1326660329/0800

(dále jen ,,přÍjemce") na straně druhé

uzavírĄí níŽe uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutídotace z rozpoětu oslavy 1918-20í8
Clánek !'
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy, v souladu se zákonem i,.129ĺ2000 Sb', o krajĺch a zákonem č,.25012000 Sb', o rozpočtotných
pravidlech Územních rozpočtů,obojí v platném znění, je účelovéposkytnutí neinvestiční dotace z rozpoětových
prostředků Pardubického kraje na kulturní vystoupení sborů v partnerských městech na Slovensku u
příležitosti oslav 100. v'ýročĺvzniku republiky v období od í1. do 14'ŕíina2018, specifikovaných vŽádostize

dne 4. záŕÍ 2018,

ą'

62415118.

Ctáner ll.
Výše poskytované dotace
Dotace narealizaci projektu specĺÍikovanéhovčl. l. smlouvy se poskytuje ve výši 60.000 Kč (slovy: šedesáttisíc
korun čs.) a poskytovateljĺ uhradí na účetpřĺjemce do 30 dnů po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
C!ánek 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 a v souladu se Zásadami pro poskytování individuálnÍch dotací z rozpočtu
poskytovatele a rozpočtu oslavy 1918-201B, a to nejpozději do 15. prosince 20í8,
b) při financování nákladů spojených s realizací projektu postupovat v souladu s platným zákonem o veřejných
zakázkách,

c) vést řádnou a oddělenou evidenci čerpánídotace,
o) jaterolivzměnyv realizaci projektu případně ivčerpánídotace provést jen po předchozím písemnémsouhlasu
poskytovatele,

e)' nepřevést majetek, kteý bude pořízen z poskytnuté dotace, po dobu pěti let po ukončení projektu na jiného
majitele, nebodát jako předmět zástavy anebo zajišt'ovacího převodu práva. V odůvodněných případech můŽe
pośkytovatel na základě písemnéŽádosti příjemce povolit rnýjimku ze zákazu převodu majetku pořízeného
z dotace; převod majetku pořízeného z dotace je podmíněn předchozím písemným souhłasem poskytovatele,

neposkytovat tuto dotacijiným fyzickým či právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu nákladů spojených
s realizací projektu, nepouŽĺt prostředky z přĺspěvku na jiné úČely,
g) v rámci propagačnĺkampaně akce a v průběhu jejího konání, vhodným a viditelným způsobem prezentovat
Pardubický kraj'
pośtytoVatelidokumentacizrealizace projektu (stručný popĺs průběhu realizace projektu),
předat
h)
ĺ)' oznámĺt neprodleně poskytovateli změnu všech identifikačníchÚdajů uvedených v této smlouvě a změny
struktury příjemce včetně přeměny a zruŠenÍs likvidací nejpozdějido 10 dnů ode dne, kdy tyto změny nastaly,

Đ

j)
"

předloŽit kánceláři hejtmana vyÚctovánĺ akce nejpozději do 20. prosince 2018, přĺpadné nevyčerpané
prostředky vrátit nejpozději do 30 dnů od data předloŽenĺ vyúčtovánína účetposkytovatele uvedený v této
smlouvě' Jako variabilní symbol příjemce uvede číslotéto smlouvy,
k) za Účelem ověření plněńĺ povinností, vyplývajĺcĺchz této smlouvy, vytvořit podmínky k provedení kontroly
vztahujícĺse k realizaci projektu'
Dařl z přiäanéhodnoty nesmí být hrazena z dotace vté r,nýŠi, v jaké si přĺjemce dotace uplatní odpočet daně
z přidaňé hodnoty na vstupui,podle zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, Že dodatečně uplatní odpoÖet
DPH, je povinen tlplatněnou částčerpanédotace vrátit.

cIánek lV.
Kontrola, sankce

1

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)
e)

1)

2)
3)

V případě zrušenĺpříjemce s likvidacĺ:
a) je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpanéprostředky spolu s vyúčtovánímnejpozději do 30 dnů
od oznámení na ÚČet poskytovatele,
b) poskytovatel rozhodne o dalŠímvyuŽitÍ majetku pořízenéhoz dotace, právo příjemce nakládat s tímto
majetkem jevázáno na písemný souhlas poskytovatele'
Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona ć. 32012001 Sb. kontrolou ověřovat hospodárnost a Účelnost
čerpání dotace vč. plnění podmínek této smlouvy. Ke kontrole je příjemce povinen předloŽit kontrolnímu
orgánu kraje veškeréúčetnídoklady související s čerpánĺmdotace. Kontrolním orgánem kraje je přĺslušný
odvětvor,ni odbor krajského úřadu nebo dalšíosoby určenépověřením.
Příjemce je povinen splnit přĺpadná opatření, která mu budou uloŽena kontroIním orgánem kraje na základě
kontrol zaměřených na cerpání poskytnutých finančníchprostředků, a to v termínu, rozsahu a kvalitě dle
poŽadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Přĺjemce finančnÍchprostředků je povinen písemně
informovatorgán, kteý mu opatření uloŽil, o splnění uloŽených opatřenĺk nápravě.
Porušĺ-li příjemce některou z povinností, která je uvedena v této smlouvě, je poskytovatel oprávněn tuto
smlouvu vypovědět. Výpověd'musĺ mít pĺsemnou formu a musí být prokazatelně doručena přĺjemci. Výpovědní
lhůta činí1 měsíc a počínáběŽet dnem následujícím po dni, kdy mu byla prokazatelně doručena'
Každéneoprávněné pouŽitĺ nebo zadrženíposkytnutých finančníchprostředků je povaŽováno za porušenĺ
rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení $ 22 odst. 2 zákona č,. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů,v platném znění, a poskýovatel je oprávněn řešit porušenĺ rozpočtové kázné ve smyslu
ustanovenÍ $ 22 uvedeného zákona.
Při podezření na porušení rozpočtovékázně můŽe poskytovatel pozastavit poskytnutí peněŽnĺch prostředků do
výše předpokládaného odvodu, tato skutečnost bude následně zohledněna v případě, Že bude odvod uloŽen.
Poskytovatel neprodleně po zjiŠtěníporušení některého ustanovení této smlouvy zahĄĺ řízenío odvodu
poskytnutých finančních prostředků zpět do jeho rozpočtu z titulu porušení rozpočtové kázně, a to v souladu
s ustanovením $ 22 zákona ć,. 25012000 Sb', o rozpočtovných pravidlech územníchrozpočtů,ve znění
pozdějšĺch předpisů. Výše odvodu za poruŠenírozpočtovékázně se stanoví v souladu s ustanovením $ 22
odst.5 zákonač,'250t2000 Sb', o rozpočtových pravidlech územnĺchrozpočtů.
Při porušenívíce povinností se částky jednotlivých odvodů sčítajínejvýše však do výše peněŽních prostředků
poskytnutých ke dni porušenĺrozpočtovékázně.
Za prodlení s oo'vodem za poruŠenírozpočtovékázně bude vyměřeno penále ve výši 1 promile z Částky
odvodu zakaždý den prodlení, nejvýŠevšak do výše odvodu. Penále se počítáode dne následujĺcího po dni,
kdy došlo k porušení rozpočtovékázně, do dne přĺpsánĺ peněŽních prostředků na Účet poskytovatele.
V přĺpadě porušení rozpočtové kázně podle $ 22 odst. 2 pĺsm' b) zákona Ć,. 25012000 Sb., o rozpočtot4ich
pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů, se penále počítáode dne následujícího po dnĺ,
do kterého mělpříjemce odvod nazákladě platebĺĺhovýměru uhradit. Penále niŽšíneż 1 000 Kč se neuloŽí.
GIánek V.
Závéreć,ná ustanovení
Příjemce prohlašuje a podpisem smlouvy stvrzuje, Že byl před podpisem této smlouvy řádně a podrobně seznámen
s podmĺnkami čerpánĺ finančnÍchprostředků dle této smlouvy, bere na vědomí všechny stanovené podmĺnky, vyslovuje
s nimi svůj bezvýhradný souhlas a zavazĄe se k jejich plněnĺ, stejně jako k plněnĺ závazktl vyplývajícíchmu ztéto

smlouvy.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnostidnem podpisu oběma smluvnĺmi stranami.

osobní údaje příjemce je poskýovatel oprávněn dále zpracovávat, neboť je to ve smyslu ustanovení Čl. 6 Nařĺzenĺ
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 20161679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracovánĺm osobnÍch údajůa

o volném pohybu těchto údajůa o zrušenísměrnice 95/46/ES (GDPR)' nezbytné pro provedení opatřenĺ přijatých před
4)
5)
6)

uzavřenĺm smlouvy na Žádost subjektu údajů.
Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou pĺsemných dodatků na základě dohody obou smluvnĺch stran.
Smlouva je sepsána ve dvou vyhotovenĺch, přičemŽ obě majĺ platnost originálu a każdá ze smluvnĺch stran obdrŽĺ po

jednom vyhotovenĺ.
obě smluvnĺ strany prohlašují,Že smlouva byla sepsána na základě pravdiuých údajů,podle jejich svobodné a váŽné vůle,
nikoliv v tĺsni a za nápadně nevýhodných podmĺnek, a na důkaz toho připojujĺ své vlastnoručnípodpisy.

Doložka dle $ 23 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích
Právnĺjednánĺ bylo projednán a schváleno RPk dne 10. zářĺ2018 usnesenĺm R/1359/1B
V Pardu
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Ve Vysokém Mýtě dne .(,{.,'?,
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JUDr. Martin Netolický' Ph'D
za

hejtman

přĺj

2018

