Smlouva o poskytnutí dotace z Programu ,,Podpora výstavby a rozvoje
dětských dopravních hřišt'v Pardubickém kraj!,,
uzavřená.podle $ 10a zákona ě.25oĺ2ooo Sb'' o rozpočtových pravidlech Územnĺch rozpočtů,
ve
znění pozdějších předpisů, podle části páté (ss 159
-'17o) záxoila ě,. 5oot2oo4 Sb., spráünÍ řád, ve
znénÍpozdějš ích předpisti
Evidenčníčĺslosmlouvy: oDSH/19/

ąR v6ę

Poskytovatel: Pardubický kraj,
Komenského náměstí 125, 53211 Pardubice
tel/fax:
466 026 119, 466 611 220
ll:
ToBg2B22
DlČ:
cz7o8g2822
bankovní spojení: Komerčníbanka Pardubice
čĺsloúčtu:
107-17522oo237ĺo1oo
zasloupený: JUDr. Martinem Netotickým, Ph. D., hejtmanem
(dále jen,,poskytovatel") na straně jedné

Pk

Přĺiemce:
Město Ronov nad Doubravou
adresa:
Chittussiho náměstí 15o, 538 42 Ronov nad Doubravou
lČ:
oo27o822
DlČ:
bankovní spojení: Komerčníbanka a.s.
číslotičtu:
115-39o71oo257to1oo
zastoupený:: lng. Marcel Lesák, starosta
(dále jen ,,příjemce") na straně druhé

uzavÍrĄI níŽe uvedeného dne, měsĺce a rok_u-!gt9 Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu,,Podpora
výstavby a rozvoje dětských dopravnĺch hřišť v Pardubickém kraji.'

čÉnekl.

Předmět smlouvy

1)

2)

Předmětem smlouvy, v souladu se zákonem č,. 12gl2ooo Sb., o kĘích a zákonem
ě.
Úz_emních rozpočtů,obojí v platném zněnĺ, je
výši 235 489,- Kč z rozpočtových prostředŔů
dopravního hřiště" blíževymezeno v žádosti
ického kĘe v roce 2019 ze dne 28. 02.2o1g,
Dotaci poskytuje poskytovatel příjemci v souladu s ,,Výzvotl k předkládání Žádostí o podporu

V roce 2019" vyhläŠenoupro program
hřišt' v Pardubickém kraji,,.

,,Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních

čÉnekll.

Výše poskytované dotace
Dotace na. reali19ci projektu specifikovaného v čl. l. odst. 1 smlouvy se poskytuje ve výŠi235 489,Kě
(slovy-:dvěstětřicetpěttisícčtyřistaosmdesátdev ĺtkorunčeskýcń), q.'ve úyśimaxímálně
70 o/o ze
skutečných celkových nákladri pĘektu, a poskytovateljĺ uńracĺi na účeťpřljemcedo 30 dnů po
podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

clánek lll.

Povinnosti příiemce
Přĺjemce se zavazuje:

a

a)

výhradně v souladu s předmětem této smlouvy
pouŽĺt dotaci co nejhospodárněji
specifikovaným v čl. l., v souladu s čl. ll smlouvy, podmĺnkami přĺsluŠnéhodotačního programu
a v souladu se Zásadami poskýování programových dotací, a to nejpozdĘi do 31''12.2019,

b)

zaúětovat přijatou dotaci na pol. 4222 (235 489,- Kč),

c)

při financovánĺ náktadů spojených s realizací projektu postupovat v souladu s platným
zákonem o zadáv ání veřejných zakázek,

d)

vést řádnou a oddělenou evidencičerpánĺdotiace,

e)

jakékoliv změny v realizaci projektu případně i v čeľpánĺdotace provést jen po předchozĺm
písemném souhlasu poskýovatele,

0

nepřevést majetek (vyjma inŽenýrských sĺtĺ),který bude pořízen z poskýnuté dotace, po dobu
pěti let po ukonöenĺ projektu na jiného majitele' nebo dát jako předmět zástavy anebo
zajiŠtbvacĺhopřevodu práva. V odüvodněných přĺpadech můŽe poskytovatel na
základě pĺsemnéŽádosti příjemce povolit výjimku ze zäkazu převodu majetku pořĺzeného
z dotace; převod majetku pořĺzeného z dotace je podmíněn předchozím písemným
souhlasem poskýovatele,

neposkytovat tuto dotaci jiným ýickým ti právnickým osobám, pokud se nejedná o Úhradu
nákladů spojených s realizací projektu, nepouŽĺt prostředky z přĺspěvku na jiné účely,

9)

h) v rámci

propagaöní kampaně projektu
způsobem prezentovat Pardubický kĘ,

i)

a

v průběhu

jejího konánĺ, vhodným a viditelným

předat poskytovateli dokumentaci zrealizace projektu (stručný popis průběhu realizace

projektu),

j)

oznámit neprodleně poskytovateli změnu všech identifikačníchúdajůuvedených v této

smlouvě a změny struktury příjemce včetně přeměny a zruŠeníslikvidací nejpozdějido 'l0 dnů
ode dne, kdy tyto změny nastaly,

k)

předloŽit poskytovatelĺ (odboru dopravy a silničnÍhohospodářstvĺ) vyúčtovánírealizovaného
projektu nebo akce nejpozději do 31.3.2020, případnénevyčerpanéprostředky vrátit
nejpozdéjido 30 dnťl od data předloŽenívyúčtovánĺposkytovateli(odboru dopravy a silničního
hospodářstvĺ) na účetposkytovatele uvedený v této smlouvě. Jako variabilní symbol příjemce
uvede číslotéto smlouvy,

l) za

Účelem ověření plnění povinnostĺ, vyplývajĺcíchztéto smlouvy, vytvořit podmínky

k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu.

Daň z přidané hodnoĘ nesmí být hrazena z dotace v té výši' v jaké si příjemce dotace uplatní
odpoěet daně z přidané hodnoty na vstupu podle zákona o dani z přidané hodnoty. V případě'
že dodateěně uplatní odpoěet DPH' je povinen uplatněnou část čerpanédotace vrátit.

článek lV.
Kontrola, sankce
1) V přĺpadě zrušenÍ příjemce s likvidací:

a)

je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyěerpané prostředky spolu s vyúčtovánĺmnejpozději
do 30 dnů od oznámení na účetposkytovatele,

b)

poskytovatel rozhodne o dalšímvyuŽití majetku pořĺzenéhoz dotace, právo příjemce nakládat
s tímto majetkem jevázáno na písemný souhlas poskytovatele.

2)

Poskytovatel

Účelnost čerpání
kontrolnĺmu orgá
kĘe je přĺsluŠný

I

rou z povinností, která je uvedena v této smlouvě, je poskytovatel
oprávněn

Výpověď musÍ mĺt pÍsemnou formu a musí být prokazatelně
doručena
činÍí měsíc a počÍnáběżet dnem následujĺóím pó'oni, łoy mu
oýiá
dků je povaŽováno za
č. 25012000 Sb', o
kraj je oprávněn řešit

6) Při podezření na ľ-oryš91i rozpočtovék*n| můŽe poskytovatet
pozastavit poskytnutí peněŽních
odvodu, tato skutbčnóäiouoe 'nasleone z'ońÉđnenai prp_aáé,

i:Tl''Ť:l*1'J':i"ĺ'."o*kládaného

8) Při poruŠenívĺce povinnostĺ se ěástky jednotlivých odvodů
sčÍĘínejvýŠevŠakdo výŠepeněŽních
prostředků poskytnutých ke dni porušeni rózpočtove
käzně'

čnnełv.

Zävěreč'ná ustanovenĺ
Že byl před podpisem této smlouvy řádně a
prostředků dle této smlouvy, bere na vědomí
bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich

éto smlouvy.

2) obě smluvnÍ strany se zavazují, że při plněnĺ podmínek
dletéto smlouvy, zď1ménapři čerpání
finančníchprostředků, budou postupovat v sóuladu śpraviJý

tyiajícímiseveřejné podpory.

3) Tato smlouva nabývá platnostia Účinnosti dnem podpisu
oběma smluvnímistranami.

4) Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných
dodatků
obou smluvních stran.

na základě dohody

5) Smlouva je sepsána ve.dvou vyhotovenÍch, přičemŽ obě
mají platnost originálu
smluvních stran obdrŽí po jednom vyhotovenÍ.

a

každá ze

x

ujI,że smlouva byla sepsánanazákladě pravdivých údajů,podle jejich
v tÍsni a za nápadně nevýhodných podmĺnek, a ńa dťRaźtolro priió;u;ĺ

op
(eÜ
pohyb

je
|)^osobní údaje příjemce Pardubický ką
6 NařĺzenÍEvropského parlamentu a Ŕaoy
zpracováním osobních
v9|ném

Čl.

se

9
nezbytné pro provedeníloajg-a
opatření přijatýcľl před

R),

9) Právní jednání bylo

schváleno usnesením č.

V Pardubicích dne

JUDr. Martin
hejtman

t 3, 05'

D.

kraje

20Í$

V Ronově nad Doubravou

lng. MarcelLesák

starosta

dne 3.ł. 2oł1

I

