Smlouva o poskytnutĺ individuální dotace
uzavŕená podle $ 10a zákona ě. 250/2000 Sb', o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů,ve znění
pozdějších předpisů, podle části páté ($$ 159 - 170) zäkonač,' 50012004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů

Evidentní číslosmlouvy: oDSH/1

8

120024

Poskytovatel: Pardubický kraj'
Komenského náměstí 125, 53211 Pardubice
tel/fax:
466 026113, 466 611 220
lČ:
70892822
Dlt:
C270892822
bankovní spojení: Komerčníbanka Pardubice
číslotjčtu:
107-175220023710100
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph. D., hejtmanem
(dále jen ,,poskytovatel") na straně jedné

adresa:

obec Morašice
Morašice 96, PsČ 569

lÖ:

oo277o29

Přĺjemce:

51

spojení: Öeská národní banka
čísloúčtu:
94-161159110710
zastoupený: Karlem Rajmanem, starostou
bankovní

(dále jen

',příjemce")

na straně druhé

uzavírď1Í níŽe uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o poskytnutí individuální dotace

Cláner

l.

Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy, v souladu se zákonem ě,. 12912000 Sb., o krajích a zákonem č. 250/2000 sb.,
o rozpočtových pravidlech územnĺchrozpočtů,obojĺ v platném zněnÍ, je účelovéposkytnutĺ neinvestiční
dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kĘe na,,opravu sitnice Lažany ŘíkovÍce", konkrétně
dojde k opravě na sebe navazujÍcích částímístnÍch komunikací R-K01 a L-KO1 (dle pasportu komunikací)
ve výŠeuvedené obci Morašice, blíževymezeno v Žádosti o dotaci ze dne ĺ3. 09. 20í8' č. i.
KrU/636í9/2018.

čIánek lI.
Výše poskytované dotace
Dotace na realĺzaci projektu specifikovaného v čl. l. odst. 1 smlouvy se poskytuje ve výši í 000 000,_ Kč
(slovy: jedenmilion korun českých)' a poskytovatelji uhradí na útet příjemce do 30 dnů po podpisu
smlouvy oběma smluvními stranami.

C!ánek l!I.
Povinnosti přĺiemce
Příjemce se zavazuje:

a)

pouŽít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smĺouvy specifikovaným
v čl. l', v souladu s čl. ll smlouvy a v souladu se Zásadami pro poskytování ĺndividuálních dotacÍ
z rozpočtu Pardubického kĘe, a to nejpozdějido 3í. 12.2018,

b)

zaúětovat přijatou dotaci na pol.4122,

c)

při financování nákladů spojených s realizací projektu postupovat v souladu s platným zákonem o

veřejných zakázkách,

d)

vést řádnou a oddělenou evidencĺ čerpánt dotace,

e)

jakékoliv změny v realizaci projektu přÍpadně ĺ v čerpání dotace provést jen po předchozím
pĺsemnémsouhlasu poskytovatele,

Đ

nepřevést majetek (Vyjma inŽenýrských sĺtĺ),kteý bude pořízen z poskytnuté dotace, po dobu pěti
let po ukoněení projektu na jiného majitele, nebo dát jako předmět zástavy anebo zajišťovacího
převodu práva. V odůvodněných přÍpadech můŽe poskytovatel na základě pÍsemné Žádosti
příjemce povolit výjimku ze zákazu převodu majetku pořízeného z dotace; převod majetku
pořízeného z dotace je podmíněn předchozím písemným souhlasem poskýovatele,

g)

neposkytovat tuto dotaci jiným ýzickým či právnickým osobám, pokud se nejedná
nákladů spojených s realizací projektu, nepouŽít prostředky z příspěvku na jiné Účely'

h)

v rámci propagaění kampaně projektu a v průběhu jejího konání, vhodným a viditelným způsobem
prezentovat Pardubický kĘ'

i)
j)
k)

předat poskýovatelidokumentacizrealizace

o

úhradu

projektu (stručný popis průběhu realizace projektu),

oznámit neprodleně poskytovateli změnu všech identifikačníchúdajůuvedených v této smlouvě
a změny struktury příjemce včetně přeměny a zrušenís likvidacĺ nejpozději do 10 dnů ode dne,
kdy tyto změny nastaly,
předloŽit poskytovateli (odboru dopravy a silničníhohospodářství) vyúčtovánírealizovaného
projektu nebo akce nejpozději do 3í.3.20ĺ9' případnénevyěerpané prostředky vrátit nejpozději
do 30 dnů od data předloŽení vyúětování poskytovateli (odboru dopravy a silničníhohospodářství)
na účetposkytovatele uvedený v této smlouvě. Jako variabilnĺ symbol příjemce uvede číslotéto
smlouvy,

l)

za účelemověření plnění povinnostÍ, vyplývajícĺchz této smlouvy, vytvořit podmínky k provedení
kontroly vztahujícĺse k realizaci projektu'

Daň z přidané hodnoty nesmí být hrazena z dotace v té výši, v jaké si přĺiemce dotace uplatní
odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu podle zákona o dani z přidané hodnoĘ. V případě' że
dodatečně uplatní odpočet DPH, je povinen uplatněnou část čeľpanédotace vrátit.

článek lV.
Kontrola, sankce
1)

V případě zruŠenípřĺjemce s likvidací:

a)

je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyöerpané prostředky spolu s vyÚčtováním nejpozději do
30 dnů od oznámení na úěet poskytovatele,

b)

poskytovatel rozhodne o dalŠímvyuŽití majetku pořízeného z dotace, právo příjemce nakládat
s tímto majetkem je vázáno na písemný souhlas poskytovatele'

2)

Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona ě,. 32012001 Sb. kontrolou ověřovat hospodárnost a
útelnost ěerpání dotace vl. plnění podmÍnek této smlouvy. Ke kontrole je přÍjemce povinen předloŽit
kontrolnímu orgánu kĘe veškeréúčetnídoklady souvisejícís čerpáním dotace' Kontrolním orgánem
kraje je příslušnýodvětvový odbor krajského Úřadu nebo dalŠíosoby určenépověřenĺm'

3) PřÍjemce je povinen splnit případná opatření, která mu budou uloŽena kontrolním orgánem kĘe na
základě kontrol zaměřených na čerpání poskytnutých finančních prostředků, a to v termÍnu, rozsahu a
kvalitě dle poŽadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem' Příjemce finančních prostředků je
povinen písemně informovat orgán, ktený mu opatření uloŽil, o splnění uloŽených opatření k nápravě.

4) Poruší-li příjemce některou z povinností, která je uvedena v této smlouvě, je poskytovatel oprávněn
tuto smlouvu vypovědět. Výpověď musí mít písemnou formu a musíbýt prokazatelně doručena příjemci.
Výpovědní lhůta činí1 měsíc a počĺnáběŽet dnem následujícím po dni, kdy mu byla prokazatelně
doručena.

5) KaŽdé neoprávněné pouŽitĺ nebo zadrŻení poskytnutých finančníchprostředků je povaŻoväno za
poruśenírozpočtovékázně ve smyslu ustanovení $ 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpoětových
pravidlech Územnĺch rozpočtů,v platném znění, a Pardubický krajje oprávněn řešit porušenírozpočtové
kázně ve smyslu ustanovení $ 22 uvedeného zákona.

6) Při podezření na porušenĺrozpočtové kázně můŽe poskytovatel pozastavit poskytnutí peněŽnĺch

prostředků do výŠepředpokládaného odvodu, tato skutetnost bude následně zohledněna v případě' Že
bude odvod uloŽen.

zahĄi řízenío odvodu
poskytnuých finančnĺchprostředků zpět do jeho rozpoötu z titulu poruŠenírozpočtovékázně, a to
v souladu s ustanovením $ 22 zäkonač,.250l2oo0 Sb., o rozpoětových pravidlech územníchrozpočtů,ve
znění pozdějšÍch předpisů. VýŠeodvodu za porušení rozpočtovékäzně se stanoví v souladu
s ustanovením $ 22 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpottových pravidlech územnĺchrozpoötů.
poruŠeníněkterého ustanovenítétosmlouvy
7) Poskytovatel neprodleně po zjĺŠtění

8) Při porušení více povinnostĺ se částky jednotlivých odvodů sčítajínejvýše vŠakdo výše peněŽních
prostředků poskytnutých ke dni porušenírozpočtovékázně.

prodlenís odvodem za porušení rozpočtové kázně bude vyměřeno penále ve výši 1 promile z částky
odvodu zakaŽdý den prodlenĺ, nejrnýše však do výše odvodu. Penále se počítáode dne následujícÍho po
dni, kdy došlo k porušenĺ rozpočtové kázné, do dne připsání peněŽnÍch prostředků na účetposkytovatele.
V případě poruŠenírozpottovékázně podle S 22 odst. 2 písm. b) zákona ě'.25012000 Sb., o rozpočtových
pravidlech Územních rozpočtů,ve znění pozdějŠích předpisů, se penále potítá ode dne následujícího po
dni' do kterého měl příjemce odvod na základě platebního výměru uhradit. Penále niŽšíneŽ 1 000,- Kč
se neuloŽí.
9) Za

článek V.
Závěłeć,ná ustanovení
1) Přĺjemce prohlašuje a podpisem smlouvy stvrzuje, Že byl před podpisem této smlouvy řádně a
podrobně seznámen s podmínkami čerpánĺfinančníchprostředků dle této smlouvy, bere na vědomí
všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimisvůj bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich plněnĺ,
stejně jako k plnění zävazktl vyplývajících mu z této smlouvy.

2) obě smluvní strany se zavazujĺ, Že při plněnĺ podmínek dle této smlouvy, zejména při čerpání
finančníchprostředků, budou postupovat v souladu s pravidly týkajĺcímise veřejné podpory.
3) Tato smlouva nabývá platnostia účinnostidnem podpĺsu oběma smluvnĺmistranami.

4) Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou pÍsemných dodatků na základě dohody obou
smluvních stran.
5) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotovenĺch, přiěemŽ obě mají platnost originálu akaŽdá ze smluvních

stran obdľŽí po jednom vyhotovení.

6) obě smluvní strany prohlašujĺ,Že smlouva byla sepsána na základě pravdivých Údajů, podle jejich
svobodné a váŽné vůle, nikoliv v tĺsni a za näpadně nevýhodných podmĺnek, a na důkaz toho připojujĺ
své vlastnoručnípodpisy.
7) osobní (ldaje příjemce je Pardubický kraj oprávněn dáte zpracovávat, neboť je to ve smyslu ust. ČL 6
NařÍzenĺ Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně ýzických osob v souyls/osŕi se
zpracovánĺm osobnĺch Údajťl a o volném pohybu těchto (ldajŮ a o zrušenĺsměrnice 95/46/Es (GDPR)'
nezbytné pro provedení opatřenĺ přijaých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu (ldajil.

8) Právní jednání bylo projednáno na jednání Zastupitelstva Pardubického kraje dne 16. 10. 2018 a
schváleno usnesením t. z]272l18.

9) Právníjednánĺ bylo projednáno na jednánÍ Zastupitelstva obce MoraŠice dne 21.9.2018 a schváleno
usnesenĺm ě. 16

V Pardubicích dne

ĺ 2'
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V Morašicích dne 17.10.2018

JUDr. Martin Netolický, Ph' D'

KarelRajman

hejtman Pardubického kĘe

starosta obce
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