Smlouva o poskytnutí dotace z Progľamu ,,Podpora výstavby a rozvoje
dětských dopravních hřišt' v Pardubickém kraji"
uzavřená podle $ 10azákonaö,.25012000 Sb., o rozpoětových pravidlech rjzemních rozpoětů, ve
znění pozdějších předpisů, podle části páté (ss 159 - 170) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějšÍch předpisů

Evidenčníčíslosmlouvy: ODSH/19l

R

'?7cCl

Poskytovatel: Pardubický kraj'
Komenského náměstí 125, 53211 Pardubice
466 026113, 466 611 220
tel/fax:
708 92 822
lČ:
cz70892822
DlČ:
bankovnÍspojenĺ: KomerěníbankaPardubice
107-175220023710100
čĺsloúčtu:
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph. D., hejtmanem Pk
(dále jen ,,poskytovatel") na straně jedné

AUTOKLUB KARosA klub v ACR
Příjemce:
Dráby 45, LitomyšlskéPředměstÍ, 566 01 Vysoké Mýto
adresa:
00485802
It:
Cz00485802
DlČ:
bankovníspojení: Českáspořitelnaa.s.
1323428399/0800
čÍsloÚčtu:
předsedou pobočnéhospolku
zastoupený::
(dále jen ,,příjemce") na straně druhé

uzavirajl níŽe uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu,,Podpora
výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišt'v Pardubickém kraj!".

clánek

t.

Předmět smlouvy

1)

Předmětem smlouvy, vsouladu se zákonem č. 12912000 Sb., o krajích a zákonem č'
25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech Územních rozpočtů,obojí v platném znění, je
Účelové poskytnutí neinvestiění dotace ve výši 40 000,_ Rě z rozpočtových prostředků
Pardubického kraje na ,,Vybavení dětského dopravního hřiště na Autodromu ve Vysokém
Mýtě", blÍževymezeno v žádosti o dotaci z rozpočtových prostředkťl Pardubického
kraje v roce 2019 ze dne 01. 02. 2019, ě. j. KrU/9443/2019, vč. jejích příloh.

2)

Dotaci poskytuje poskytovatel příjemci v souladu s,,Výzvou k předkládání Žádostí o podporu
Vroce 2019" vyhlášenou pro program,,Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních
hřišt' v Pardubickém kraji".

článek ll.
Výše poskytované dotace
Dotace na realizaci projektu specifikovaného v čl. l. odst. 1 smlouvy se poskytuje ve výši 40 000'- Kč
(slovy:ětyřicettisíckoruněeských), tj. ve výši maximáIně 70 To ze skuteěných celkových nákladů
projektu, a poskytovatel ji uhradí na úěet příjemce do 30 dnů po podpisu smlouvy oběma
smluvními stranami.

Glánek ltl.

Povinnosti příjemce
Příjemce se zavazuje:

a)

pouŽít dotaci

co

9

nejhospodárněji
výhradně v souladu s předmětem této smlouvy
specifikovaným v čl. l., v souladu s čl. ll smlôuvy, podmínkami příslúšnerlo
ootaenĺho programu
a v souladu se Zásadami poskytovánÍprogramóvých dotací, a
io nejpozději do 31 1tz.żo,řg,

b) při

financovánĺ nákladů spojených

.s
zákonem o zadávání veřejných zakázek,

c)

nepřevést majetek (vyjma inŽenýrských sít
pěti let po ukončenĺprojektu na jineno
zajišt'ovacího převodu práva. V odů
základě písemnéŽádosti příjemce povoli
z dotace; převod majetku pořízeného
souhlasem poskytovatele,

neposkytovat tuto dotacj jiným fyzickým či právnickým osobám, pokud
nákladů spojených s realizací projektu, nepouŽĺt prosireory z příspěvku

se nejedná o úhradu

na 1ine ueely,

g) v rámci

propagační
!"!nqne projektu
způsobem prezentovat Pardubický kraj,

i)

souladu s platným

jakékoliv změny. v realizaci pĄektu přĺpadně i v
čerpánĺdotace provést jen po předchozĺm
pĺsemném souhlasu poskytovatele,

e)

h)

v

vést řádnou a oddělenou evidencičerpánídotace,

d)

0

realizacĺ projektu postupovat

a

v průběhu jejího konání, vhodným

a

viditelným

předat poskytovateli dokumentaci zrealizace projektu (stručný popĺs
průběhu realizace

projektu),

oznámit neprodleně poskytovateli změnu všech identiÍikačníchúdajů
uvedených v této
smlouvě azměny struktury příjemce včetně přeměny a zrušenís likvidacŕńejlozdějido
10 dnů

ode dne, kdy tyto změny nastaly,

ilničníhohospodářství) vyúětovánĺ realizovaného

případné nevyčerpanéprostředky vrátit

poskytovatelĺ (odboru dopravy a silničního
smlouvě. Jako variabilní symbol příjemce

k) za

Účelem ověření plnění povinností, vyplývajících z této smlouvy, vytvořit
podmínky

k provedení kontroly vztahujÍcísek realizaci'projetíu'

Daň z přidané hodnoty-nesmí být hrazena z dotace v té v
odpoěet daně z přidané hodnoty na vstupu podle zákona
že dodatečně uplatní odpoěet oĺ'n,je povinen uplatněnou

dotace uplatní

oty. V případě,

rátit.

Clánek lV.
Kontrola, sankce
1)

2)

V přÍpadě zrušenípřĺjemce s likvidací:

a)

je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané
prostředky spolu s vyÚčtováním nejpozději
do 30 dnů od oznámení na Účet poskytovátele,

b)

poskytovatel rozhodne o. dalšímvyuŽití majetku pořízeného
z dotace, právo příjemce nakládat
s tímto majetkem je vázáno na píśemnýsouhlas'poskytovatele'

je

oprávněn ve smyslu zákona ě,. 32ot2oo1Sb' kontrolou ověřovat
.Poskytovatel
hospodárnost a
Účelnost čerpánídotace vč. plnění pôomĺner teto smlouvý.
re xontrole je přĺjemce povinen předloŽĺt

kontrolnímu orgánu kraje veškeréÚčetní doklady souvisejÍcís čerpánĺm dotace. Kontrolním orgánem
kraje je přÍslušný odvětvový odbor krajského Úřadu nebo dalšíosoby určenépověřenĺm.
3) Přĺjemce je povinen splnit případná opatření, která mu budou uloŽena kontrolním orgánem kraje na
základě kontrol zaměřených na čerpáníposkytnutých finančníchprostředků, a to v termínu, rozsahu a
kvalĺtě dle poŽadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Příjemce finančníchprostředků je
povinen písemně informovat orgán, který mu opatření uloŽil, o splnění uloŽených opatření k nápravě.

4) Poruší-lipříjemce 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' Výpovědní lhůta činí1 měsíc a počínáběŽet dnem následujÍcím po dni, kdy mu byla
prokazatelně doručena'
5) KaŽdé neoprávněné pouŽití nebo zadrŽení poskytnutých finančních prostředků je povaŽováno za
porušení rozpočtovékázně ve smyslu ustanovení $ 22 odst. 2 zákona ě,. 25012000 Sb., o
rozpoětových pravidlech územníchrozpočtů,v platném znění, a Pardubický kraj je oprávněn řešit
porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovenÍ $ 22 uvedeného zákona.
6) 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.

7) Poskytovatel neprodleně po zjištěnĺporušení některého ustanovenĺ této smlouvy zahájí řízení o
odvodu poskytnutých finančníchprostředků zpět do jeho rozpočtu z titulu porušení rozpoětové kázně,
a to v souladu s ustanovením $ 22 zákona č,. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech Územních
rozpoětů, ve znění pozdějších předpisů. Výše odvodu

za porušení rozpočtovékázně se

stanoví

v souladu s ustanovením $ 22 odst. 5 zákona č,. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územnÍch
rozpoětů.

8) Při porušenĺvíce povinnostÍ se částky jednotlivých odvodů sčítajínejvýše však do výše peněŽních
prostředků poskytnutých ke dni porušenírozpočtové kázně.

9) Za prodlení s odvodem za porušenírozpočtovékázně bude vyměřeno penále ve výšĺ1 promile
z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše odvodu. Penále se počĺtáode dne
následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtovékázně, do dne připsání peněŽních prostředků
na účetposkytovatele. V případě porušení rozpočtovékázně podle $ 22 odst.2 písm. b) zákona č.
25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech Územních rozpočtů,vezněnípozdějšíchpředpisů, se penále
počítáode dne následujĺcího po dni, do kterého měl příjemce odvod na základě platebního výměru
uhradit. Penále niŽšÍneŽ 1 000,_ Kč se neuloŽí.

clánek V.
Závěrečná ustanovení
1) Příjemce prohlašuje a podpisem smlouvy stvrzuje, Že byl před podpisem této smlouvy řádně a
podrobně seznámen s podmínkami čerpání finančníchprostředků 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 závazkťl vyplývajÍcích mu z této smlouvy.

2) obě smluvnÍ strany se zavazuji, Že při plnění podmínek dle této smlouvy, zejména při čerpání
finančních prostředků, budou postupovat v souladu s pravidly týkajícÍmise veřejné podpory.
3) Tato smlouva nabývá platnosti a Účinnosti dnem podpisu oběma smluvními 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 smluvnístrany prohlašujÍ, Že smlouva byla sepsánanazákladě pravdivých údajů,podle jejich
svobodné aváŽné vůle, nikoliv v tÍsni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojujĺ
své vlastnoruční podpisy'

7) osobní Údaje příjemce je Pardubický kĘ oprávněn dále zpracovávat, neboť je to ve smyslu ust. tl.
6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 20161679 o ochraně fyzických osob v souvislostise
zpracovánĺm osobnĺch Údajů a o volném pohybu těchto údajůa o zrušenĺsměrnice 95/46/ES (GDPR)'
nezbytné pro provedeníopatření přijatých před uzavřením smlouvy na Žádost subjektu údajů

8) PrávnÍ jednání bylo projednáno na jednánÍ Zastupitelstva Pardubického kraje dne 15. 4. 2019 a
schváleno usnesením ć,. z 1347l19'
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