Smlouva o poskytnutí individuální dotace
uzavřená podle $ 10azákonai.25012000 Sb, o rozpočtových pravidlech územnĺchrozpočtů,ve
zněnĺpozdějŠíchpředpisů' podle části páté (ss 159 _ 17o)zákona č. 500/2004 Sb., správnířád, ve
znění pozdějších předpisů
Evidenčníčíslosmlouvy: oDSH/'ĺ 8124525

Poskytovatel:
tel/fax:
lČ:

Pardubický kraj,

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
466 026 'ĺ'ĺ3'466 611 220
7o8 92 822

bankovníspojení: KomerčnĺbankaPardubice

čÍsloÚčtu:

zastoupený:

107-175220023710100

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

Př'ljemce:
obec Sopotnice
adresa:
Sopotnice 273, PSt 561 15
lČ:
00279536
bankovníspojenĺ: KB a.s. Ústí nad orlicí
čĺsloÚčtu:
6726611/0'ĺ00
zastoupený: Bc. Janem AntuŠkem'starostou
(dále jen ,,příjemce") na straně druhé

uzavírĄíníŽe uvedeného dne, měsĺce a roku tuto Smlouvu o poskytnutí individuálnÍ dotace

Clánek !.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy, v souladu se zákonem i,. 12912000 Sb', o krajích a zákonem č 250/2000 Sb.'
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,obojĺ v platném znění, je Účelové poskytnutĺ investiční
dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na ,,Zakoupeni minibusu (9 míst)"' kteni
bude svěřen do hospodaření Základnĺ a mateřské ŠkoleSopotnice, příspěvkové organizaci obce

Sopotnice, blíŽe vymezeno V průvodnĺmdopisu ze dne 21. 8. 20'ĺ8' č. j. dopisu 4851212018, a
navazujícíżádosti o individuální dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje V roce 20'ĺ8 vČ.
jejích příloh.

čtánek lt.
Výše poskytované dotace
Dotace na realizaci projektu specifikovaného v čl. l. odst. 1 smlouvy se poskytuje ve výŠi250 000'- Kč
(slovy: dvěstěpadesáttisíc korun českých), a poskytovatelji uhradí na účetpřĺjemce do 30 dnů po
podpisu smlouvy oběma smluvnĺmi stranami.

článek lll.
Povinnosti př'ljemce
Příjemce se zavazuje

a)

pouŽít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy
specifikovaným včl. l.' vsouladu sčl. ll smlouvy a vsouladu se Zásadami pro poskytování
individuálnĺch dotací zrozpočtu Pardubického kraje, a to nejpozdějido 30. 1'l.20'18,

b)

zaúčtovatpřijatou dotaci na pol 4222,

c) při

financování 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 čerpánídotace provést jen po předchozĺm
písemnémsouhlasu poskytovatele,

0

nepřevést majetek (vyjma inŽenýrských sĺtí),kteý bude pořĺzen z poskytnuté dotace, po dobu
pěti let po ukončení projektu na jiného majitele, nebo dát jako předmět zástavy anebo

zajišt'ovacího převodu

práva V odůvodněných případech můŽe poskytovatel

na

základě písemnéŽádosti přĺjemce povolit výjimku ze zákazu převodu majetku pořízeného
z dotace; převod majetku pořĺzeného z dotace je podmĺněn předchozím pÍsemným
sou h lasem poskytovatele,

g)

neposkytovat tuto dotaci jiným Íyzickým či právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu
nákladů spojených s realizacÍ projektu, nepouŽít prostředky z přĺspěvku na jiné účely,

h) v rámci

propagaČníkampaně projektu

způsobem prezentovat Pardubický kraj'

a

v průběhu jejĺho konání, vhodným

a

viditelným

i)

předat poskytovateli dokumenlaci zrealizace projektu (stručný popis průběhu realizace

j)

oznámit neprodleně poskytovateli změnu vŠechidentifikačních údajůuvedených v této
smlouvě azmény struktury přĺjemce včetně přeměny a zruŠeníslikvidacĺ nejpozdějido'10 dnů

projektu),

ode dne, kdy tyto změny nastaly,

k)

předloŽit poskytovateli (odboru dopravy a silničníhohospodářství) vyúčtovánĺrealizovaného

projektu nebo akce nejpozději do 28. a2. 2o1g, případné nevyčerpanéprcstředky vrátit
nejpozději do 30 dnů od data předloŽení vyÚčtování poskytovateli (odboru dopravy a silničnÍho
hospodářstvĺ) na Účet poskytovatele uvedený v této smlouvě. Jako variabilní symbol příjemce
uvede číslotéto smlouvy,

l) za

účelemověření plnění povinností' vyplývajícíchz této smlouvy, vytvořit podmĺnky

k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu,

Daňz přidané hodnoty nesmĺ být hrazena zdotace vté výši, v jaké si příjemce dotace uplatní
odpočet 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 vrátit.

clánek lV.
Kontrola, sankce
'1)

V přÍpadě zruŠenípříjemce s likvidací

a)

je přÍjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky spolu s vyÚčtovánĺm 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 jevázáno na písemný souhlas poskytovatele.

2)

Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č. 32ol20o1 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 čerpánĺm dotace' Kontrolnĺm orgánem
kraje je příslušný odvětvový odbor krajského úřadu nebo dalŠíosoby určenépověřením.

3) Příjemce je povĺnen splnit přĺpadná opatření, která mu budou uloŽena kontrolnĺm orgánem kraje na
základě kontrol zaměřených na čerpánĺposkytnutých finančníchprostředků, a to v termínu' rozsahu a

kvalitě dle poŽadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Přĺjemce finančníchprostředků je
povinen písemně informovat orgán, který mu opatřenĺ uloŽil, o splněnĺ uloŽených opatření k nápravě.
4) Poruší-li příjemce některou z povinností, která je uvedena v této smlouvě, je poskytovatel oprávněn

tuto smlouvu vypovědět. Výpověd' musí mít písemnou formu a musí být prokazatelně doručena
příjemci. Výpovědnĺ lhůta činí1 měsíc a počĺnáběŽet dnem následujícím po dni, kdy mu byla
prokazatelně doručena'
5) KaŽdé neoprávněné pouŽitĺ nebo zadrŽenĺ poskytnutých financnĺch prostředků je povaŽováno za
porušenírozpočtové kázně ve smyslu ustanovení $ 22 odst' 2 zákona č. 250/2000 Sb.' o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů'v platném znění, a Pardubický kraj je oprávněn řešit
poruŠenírozpočtovékázné ve smyslu ustanovenĺ $ 22 uvedeného zákona
6) Při podezření na poruŠenírozpočtové kázně můŽe poskytovatel pozastavit poskytnutí peněŽních
prostředků do výŠepředpokládaného odvodu, tato skutečnost bude následně zohledněna v přĺpadě,
Že bude odvod uloŽen

7) Poskytovatel neprodleně po zjiŠtěníporušeníněkterého ustanovení této smlouvy zahĄí řízení o

odvodu poskytnutých finančnĺchprostředků zpět do jeho rozpočtu z titulu poruŠenírozpočtovékázně,
a to v souladu s ustanovením $ 22 zákona č,. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech Územnĺch
rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů. VýŠeodvodu za poruŠenírozpoČtové kázně se stanoví
v souladu s ustanovením $ 22 odst. 5 zákona t. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech Územních
rozpočtů.

8) Při poruŠenívíce povinností se částky jednotlivých odvodů sčĺtajínejvýŠe však do výŠepeněŽnÍch
prostředků poskytnutých ke dni poruŠenĺrozpočtovékázné.
9) Za prodlení s odvodem za poruŠenĺrozpočtové kázně bude vyměřeno penále ve výši 1 promile
z částky odvodu za kaŽdý den prodlenĺ, nejvýŠevšak do výŠeodvodu. Penále se počĺtáode dne
následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání peněŽních prostředků
na Účet poskytovatele. V případě poruŠenírozpočtové kázně podle $ 22 odst. 2 pÍsm b) zákona č.
25012000 Sb., o rozpoctových pravidlech Územnĺch rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů, se penále
počítáode dne následujícĺhopo dni, do kterého měl příjemce odvod na základě platebnÍho výměru
uhradit. Penále niŽšíneŽ 1 000'- Kč se neuloŽí.

Glánek V.
Závěreć,ná ustanovení

í) Příjemce prohlašuje a podpisem smlouvy stvrzuje, Že byl před podpisem této smlouvy řádně a
podrobně seznámen s podmĺnkami čerpánífinančníchprostředků dle této smlouvy, bere na vědomĺ
všechny stanovené podmĺnky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich
plnění' stejně jako k plněnĺ závazkfl vyplývajícÍchmu z této smlouvy.
2) obě smluvní strany se zavazuji, Že při plnění podmínek dle této smlouvy, zejména při čerpání
finančníchprostředků, budou postupovat v souladu s pravidly týkajícímise veřejné podpory.

3)Tato smlouva nabývá platnostia účinnostidnem podpisu oběma smluvnĺmi stranami.
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 a każdá ze
smluvních stran obdrŽí po jednom vyhotovení'

6) obě smluvní strany prohlašují, Že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů'podle jejich
svobodné a váżné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují
své vlastnoručnípodpisy.
7) osobnĺ (ldaje přĺjemce je Pardubický kraj oprávněn dále zpracovávat, neboť je to ve smyslu ust. Čl'
6 NařĺzeníEvropského parlamentu a Rady (EU) č 2016/679 o ochraně fyzických osob v souyis/osŕi se

zpracovánĺm osobnĺch Ĺldajů a o volném pohybu těchto (ldajŮ a o zruŠenĺsměrnice 95/46/Es (GDPR),
nezbytné pro provedenĺ opatřenĺ přijatých před uzavřenĺm smlouvy na Žádost subjektu ÚdajŮ.
8) Právníjednání bylo projednáno na jednání Zastupitelstva Pardubického kraje dne 16. 10. 2018 a
schváleno usnesením č,. Z272l18.

9) Právní jednánĺ bylo projednáno na jednánĺ Rady obce Sopotnice dne 23.10.2018 a schváleno
usnesením č. R/326/18.

V Pardubicĺch

í2. 1l'

l01B

V Sopotnici dne 29.10.2018
tnice

L28

JUDr. Martin
hejtman

, Ph. D.

kraje

Bc. Jan
starosta

73

