Smlouva o poskytnutí dotace z Programu ,,Podpora výstavby a rozvoje
dětských dopravních hřišt' v Pardubickém kraii"
uzavřená podle $ 1Oazákonač' 25ol2ooo Sb,, o rozpoötových pravidlech územnĺch rozpoětů, ve
zněnĺ pozdějŠĺchpředpisů, podle Öásti páté (ss 159 _ 170\ zákona č. 500/2004 Sb., správnÍ řád, ve
znění pozdějŠĺchpředpisů
Evidenění číslosmlouvy: ODSH/1

9

l

22

/?

Ż

Poskytovate!: Pardubický kraj'
Komenského náměstÍ 125, 532 1'1 Pardubice
466 026 113, 466 611 220
tel/fax:
708 92 822
It:
C270892822
Dlt:
bankovnĺspojení: KomerčníbankaPardubice
107-175220023710100
ěíslo úětu:
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph. D., hejtmanem Pk
(dále jen ,,poskytovatel") na straně jedné

obec Hnátnice
Příjemce:
Hnátnice 87,561 01 Hnátnice
adresa:
00278874
lČ:
DlČ:
bankovnÍ spojenĺ: Česká národnĺ banka
94-90116'1110710
tíslo úötu:
zastoupený:: Jiřím Duškem, starostou
(dále jen ,,příjemce") na straně druhé

uzaviraji nĺŽe uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o poskytnutĺ dotace z Programu ,,Podpora
výstavby a rozvoje dětských dopravnĺch hřišť v Pardubickém kraji".

čtánek l.
Předmět smlouvy

1)

Předmětem smlouvy, vsouladu se zákonem č'. 12912000 Sb., o kĘĺcha zákonem č.
25ot2ooo Sb., o rozpočtorných pravidlech Územnĺch rozpočtů,obojí v platném znění, je
rjěelové poskytnutÍ neinveštičnidotace ve výši 27 95o,- Ké z rozpočtových prostředků
Pardubického kĘe na ,,Hurá na hřiště", blíževymezeno v žádosti o dotaci z
rozpočtových prostředků Pardubického kąje v roce 2019 ze dne 19. 02. 2019, č. jKrUn4695/2019, vč. jejIch přÍIoh.

2)

Dotaci poskytuje poskytovatel přĺjemci v souladu s,,Výzvou k předkládánĺ ŽádostÍ o podporu
v roce 2019" vyhlášenou pro program ,,Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravnĺch

hřišťv Pardubickém kraji".

článek !l.
Výše poskytované dotace
Dotace na realizaci projektu specifikovaného včl. l. odst. 1 smlouvy se poskytuje vevýŠi27 95o'_ Kč
(slovy:dvacetsedmtisícdevěisetpadesátkoruněeských), tj. ve výši maximálně 70 % ze
šrutócnyclr celkových nákladri pĄektu, a poskytovatelji uhradÍ na úöet příjemce do 30 dnů po
podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

článek ltl.
Povinnosti příjemce
Přĺjemce se zavazuje:

a)
b)

dotaci co nejhospodárněji
výhradně v souladu s předmětem této smlouvy
specifĺkovaným v čl. l., v souladu sćl' ll smlôuvy, podmínkami přÍslüšneńo
áót.cnĺho programu
a v souladu se Zásadami poskytovánĺ programóvých dotací,
a io nejpóžäěiiJo oĺ .12'2o1g,
zaúčtovatpřijatou dotaci na pol' 4122,
pouŽÍt
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c) při

financování náklad-ů spojených realizací projektu postupovat
v souladu s platným
.s
zákonem o zadáv ánI veřej nýclĺ zakázek,

d)

vést řádnou a oddělenou evidencičerpánĺdotace,

e)

jakékoliv změn'y. v realizaci projektu případně
i v čerpánídotace provést jen po předchozĺm
pÍsemném souhlasu poskytovatéle,

g)

neposkytovat tuto dotaci. jiným ýzic.kým či právnickým osobám, pokud
se nejedná o rjhradu
. prĺjpEuru na jine rieely,

nákladŮ spojených s realizací prolektu, nepoüŽĺt pro.ĺr"oty

h) v rámci

propagaěnĺ

projektu

způsobem prezentovat!ąľp1ne
Pardubický

i)
j)

a v průběhu
konání, vhodným a
l -'_ _"_ jejího
t

viditelným

předat poskytovateli dokumentaci zrealizace projektu (stručný
popis průběhu realizace

projektu),

oznámit neprodleně

.poskytovateli změnu všech identifikačnĺch údajůuvedených v této
smlouvě a zm.ěny struktury přÍjemce včetně přeměny á irusenĺ
s likvidaci;ejlozději do í0 dnů
ode dne, kdy tyto změny nastaly,

l) za
Da
od
Ee

ŔĘ,

účelemověřenĺ plnění povĺnnostÍ,

vyplývajícíchz
k provedení kontroly vztahujícíse k realizaci'projeŘíu. -

této smlouvy, vytvořit podmínky

nesmi být hrazena z dotace v té v
ho-dnoty na vstupu podle zákona
počet oFĺ,je poriinin uplatněnóu

dotace uplatní
oty. V přĺpadě,
rátit.

čÉnek!V.

Kontrola, sankce
1) V případě zruŠenĺpříjemce s likvidacÍ:

a)

je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpanéprostředky
spolu s vyÚětovánÍm nejpozději
do 30 dnů od oznámení na úöet poskytovátele,

b)

poskytovatel rozhodne o. dalŠímvyuŽitĺ.majetku pořízeného
z dotace, právo přÍjemce nakládat
s tímto majetkem je vázáno na pÍśemnýsouhlas'poskytovatele.

2)

Poskytovatelje

Účelnost čerpání do
kontrolnímu orgánu
kraje je příslušnýod

P
tuto
přĺje
4)

prok

á mu budou uloŽena kontrolnĺm orgánem kĘe na
h finaněních prostředků, a to v terńínu, rozsáhu a
rolním orgánem' Přĺjemce finaněnĺch prostředků je
nÍ uloŽil, o splnění uloŽených opatřeník nápravě.
rou z povinností, která je uvedena v této smlouvě, je poskytovatel
oprávněn

Výpověď musí mít pĺsemnou formu a musÍ být prokazatelně doručena
činí't měsĺc a poćĺná běŽet dnem následujícÍm po dni, kdy mu byla
dků je považováno za

ě. 250l20oo Sb.,.

kraj

o

je oprávněn řešit

6) Při podezření na p-or9š91i rozpočtovékázně můŽe poskytovatel pozastavit
poskytnutí peněŽních
prostředků do výše předpokládaného odvodu, tato skut'ečnó'sibude
nasledne z'ónleonena v přĺpadě,

Že bude odvod uloŽen'

rozpočtrll.

řízení o
é kázně,
zemnÍch
stanoví
5012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

8) Při porušení.vÍce povinnostĺ se ěástky jednotlivých odvodů sčítají
nejvýše vŠakdo výŠepeněŽních
prostředků poskytnuých ke dni porušenirôzpoÖtoúékázně'

článek v.
Závěrečná ustanovenĺ
uvy. stvzuje, Že byl před podpĺsem této smlouvy řádně a
ní finančních prostředků dle této smlouvy, bere ńa vědomí
9.n-i1i svůj bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich

ajÍcích mu z této smlouvy.

2) obě smluvnĺ strany se zavazuji, Že při plněnÍ podmÍnek dle této smlouvy,
zejména při ěerpání
finančnĺchprostředků, budou postupovat v sóuladu śprauioý
ryŕajícÍmi.e uer"jńđňädpory.

!) ]ato smlouva nabývá platnosti a účinnostidnem podpisu oběma smluvnÍmĺ stranami. 4) Jakékoliv
zmpny.této. smlouvy lze provádět pouze formou 'pĺsämnycndodatků
na základě dohody obou
smluvních stran.
5) Smlouva je sepsána ve.dvou vyhotoveních, přičemŽ obě mají platnost
originálu
smluvních stran obdźĺpo jednom vyńotovenÍ'

a

każdá ze

7)

přÍjem
Evropského
osbbnÍch
proveden

osobní Údaje

ňl
vl'

6 Nařĺzení
zpracovánĺm
nezbytné pro

8€

R)'

8).Právní jednání bylo projednáno na jednání Zastupitelstva Pardubického kĘe dne 15.4'2019
a

schváleno usnesením

ě,.

V Pardubicích dne

z

1347t19

t

JUDr. Martin Neto

D

bického kĘe

3.

05.

2019

V Hnátnici

dne ,ťá.

Jiřĺ Dušek
starosta

ź. /.?ą

