Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární
ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2018
uzavřená

podle §10a zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
části páté(§§ 150 -170) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

předpisů ,

podle

Evidenční číslo smlouvy OKŘ/18/24939

Smluvní strany
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice, 532 11
70892822
CZ70892822
Komerční banka, a.s., pobočka v Pardubicích
číslo účtu:
78 - 9025640267/0100
zastoupen:
JUDr. Martin Netolický, Ph.O., hejtman
(dále jen .poskytovatel") na straně jedné
Poskytovatel:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:

Příjemce:
adresa:
IČ:
bankovní spojení:
zastoupen:
(dále jen .příjemce") na

Městys české Heřmanice
České Heřmanice 75, České Heřmanice, 565 52
00278661
1302961110100
Pavel Eliáš, starosta
straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne,

měsíce

a roku tuto Smlouvu o poskytnutí

účelové

dotace

Článek I.
smlouvy
Předmětem smlouvy, v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, vše ve znění pozdějších předpisů, je
poskytnuti účelové dotace, určené na nákup požární techniky a věcných prostředků požární ochrany, resp. na jejich
opravu, úpravu či rekonstrukci, jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „jednotka SDH obce"), vyhovující
podmínkám vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, resp. vyhlášky č. 69/2014 Sb.,
o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany a vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti
jednotek požární ochrany, vše ve znění účinném ke dni pořízení, dle specifikace uvedené v článku li., odst. 1.
Předmět

1.

2.

1.
2.
3.

Dotaci poskytuje poskytovatel příjemci v souladu s „Dotačním programem Podpora jednotek SDH obcí Pardubického
kraje na pořízení požární techniky a věcných prostředků požární ochrany na období 2017 - 2020", který byl schválen
usnesením rady kraje R/105/16 ze dne 19. prosince 2016.
Článek li.
Účel a výše poskytnuté dotace
Účelová dotace na pořízení radiostanic s příslušenstvím se poskytuje do výše 70% ze skutečných celkových
nákladů, maximálně však 89.000,- Kč (slovy: osmdesát devět tisíc korun českých) .
Dotaci poskytovatel uhradí na účet příjemce nejpozději do 30 dnů po odsouhlasení předloženého písemného vyúčtování.
V případě- poskytnutí dotace na radiostanici s příslušenstvím, musí být zařízení kompatibilní s novým
kmitočtovým přídělem pro MV - GŘ HZS ČR. V opačném případě nebude dotace poskytovatelem uhrazena.
Článek Ill.
Povinnosti příjemce

1.

Příjemce

a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)
h)
i)

j)

se zavazuje:
použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem a účelem této smlouvy, specifikovaným
v článku I. a článku li., této smlouvy,
zaúčtovat přijatou dotaci na položku 4122 - neinvestiční přijaté dotace od krajů nebo 4222 - investiční přijaté dotace
od krajů, a to podle skutečného charakteru dotace,
pri financování nákladů spojených s realizací předmětu této smlouvy postupovat v souladu s platným zákonem
o zadávání veřejných zakázek,
vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání dotace,
nepřevést majetek, který bude pořízen z dotace, po dobu po dobu tří let na jiného majitele, nebo dát jako předmět
zástavy. 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 poskytovatele,
neposkytovat tuto dotaci jiným fyzickým či právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu nákladů spojených
s realizací předmětu této smlouvy, nepoužít prostředky z dotace na jiné účely,
výslovně uvádět, že požární techniku a věcné prostředky požární ochrany pořízené z dotace, podpořil Pardubický
kraj,
oznámit neprodleně poskytovateli písemnou formou změnu všech identifikačních údajů uvedených v této smlouvě,
předložit poskytovateli prostřednictvím oddělení krizového řízení krajského úřadu nejpozději do 7. prosince 2018
písemné vyúčtování související s předmětem této smlouvy, včetně kopie faktur, kupní smlouvy, kopie výpisu z účtu
k odeslané platbě nebo výdajového pokladního dokladu apod. s tím, že nedodržení lhůty pro předložení vyúčtování
je považováno za nedodržení podmínek poskytnutí dotace,
za účelem ověření plnění povinností, vyplývajících z této smlouvy, vytvorit podmínky k provedení kontroly vztahující
se k realizaci dotace.
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2.

Daň z přidané hodnoty nesmí být hrazena z dotace v té výši, v jaké si příjemce dotace uplatní odpočet DPH na vstupu
podle zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, že dodatečně uplatní odpočet DPH, je povinen uplatněnou část
čerpané dotace vrátit.

Článek IV.
Kontrola a sankce

1.

Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, kontrolou
hospodárnost a účelnost čerpání dotace včetně plnění podmínek této smlouvy. Ke kontrole je příjemce povinen
předložit kontrolnímu orgánu kraje veškeré účetní doklady související s čerpáním dotace. Kontrolním orgánem kraje je
příslušný odvětvový odbor krajského úřadu nebo další osoby určené pověřením.
Příjemce je povinen splnit případná opatření, která mu budou uložena kontrolním orgánem kraje 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,
který mu opatření uložil, o splnění uložených opatření k nápravě.
Poruší-li příjemce některou z povinností, která je uvedena v této smlouvě, je poskytovatel oprávněn tuto smlouvu
vypovědět. Výpověď musí mít písemnou formu a musí být prokazatelně doručena příjemci. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc
a počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy mu byla prokazatelně doručena.
Každé neoprávněné použití nebo zadržení poskytnutých finančních prostředků je považováno za porušení rozpočtové
kázně ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů"), a poskytovatel je oprávněn
řešit porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 uvedeného zákona.
Při podezření na porušení rozpočtové kázně může poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních prostředků do výše
předpokládaného odvodu, tato skutečnost bude následně zohledněna v případě, že bude odvod uložen.
Poskytovatel neprodleně po zjištění porušení některého ustanovení této smlouvy zahájí řízení o odvodu poskytnutých
finančních prostředků zpět do jeho rozpočtu z titulu porušení rozpočtové kázně, a to v souladu s ustanovením § 22
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Výše odvodu za porušení rozpočtové kázně se stanoví v souladu
s ustanovením§ 22 odst. 5 uvedeného zákona.
Při porušení více povinností se částky jednotlivých odvodů sčítají nejvýše však do výše peněžních prostředků
poskytnutých ke dni porušení rozpočtové kázně.
Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně bude vyměřeno penále ve výši 1 promile z částky odvodu za
každý den prodlení, nejvýše však do výše odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení
rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele. V případě porušení rozpočtové kázně
podle § 22 odst. 2 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se penále počítá ode dne
následujícího po dni, do kterého měl příjemce odvod na základě platebního výměru uhradit. Penále nižší než 1.000,- Kč
se neuloží.
Článek V.
ověřovat

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

Závěrečná

1.

2.

3.
4.
5.

ustanovení

Příjemce

prohlašuje a podpisem smlouvy stvrzuje, že byl před podpisem této smlouvy řádně a podrobně seznámen
s podmínkami čerpání finančních prostředků dle této smlouvy, bere na vědomí všechny stanovené podmínky, vyslovuje
s nimi svůj bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich plnění, stejně jako k plnění závazků vyplývajících mu z této
smlouvy.
Osobní údaje příjemce je Pardubický kraj oprávněn dále zpracovávat, neboť je to ve smyslu ust. Čl. 6 Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), nezbytné pro provedení opatření přijatých před
uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze smluvních stran.
Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků na základě dohody obou smluvních stran.
Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž obě mají platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po
jednom vyhotovení.

DOLOŽKA DLE§ 23 ZÁKONA Č. 12912000 Sb.,
o krajích
Schváleno Zastupitelstvem Pardubického kraje
usnesením Z/255118 z 16. 10. 2018

DOLOŽKA DLE§ 41 ZÁKONA Č. 12812000 Sb.,
o obcích
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