PřĺIoha ć,.14

Smlouva o poskytnutĺ dotace z Programu ,,Podpora výstaYby a rozvoje
dětských dopravnĺch hřišt' v Pardubickém kraji"
10a zákona č. 25ol2oo0 Sb', o rozpočtových pravidlech územnÍchrozpočtů,ve
uzavřená podle $-přeopisů,
podle části páté (ss 159 _ 17o) zákona č, 500/2004 Sb., správnÍ řád, ve
znění pozdbjšĺch
zněnĺ pozdějšĺch předpisů

EvidenČníčĺslosmlouvy: ODSH/19l"22

"rf

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

Přĺjemce:
adiesa:
lČ:

Město Ústĺ nad orlicĺ
Sychrova 16, UstÍ nad orlicÍ, 56224
00279676

DlČ:

bankovníspojení:tna

Účtu:
zastoupený::
čÍslo

94-651561110710

Petrem Hájkem starostou

(dále jen ,,příjemce") na straně druhé

uzavĺrajíníŽe uvedeného dne, měsĺce a roku tuto Smlouvu o poskytnuti dotace z Programu ,,Podpora
výstavĹy a rozvoje dětských dopravních hřišt'v Pardubickém kraji"'

Clánek I.
Předmět smlouvy

1)

Předmětem smlouvy, vsouladu se zákonem č,' 12gt2ooo Sb',
25ot2ooo Sb', o ro2počtových pravidlecn

o

krajÍch a zákonem č'

:'.3:':łsl3ľ"^i$llili

"o'""#i';|rlríľ,:'fl'
hřiśtě" btíževymezeno v žádosti o dotaci z
kraje

2)

v

roce żo1g ze dne 26' 02' 2019' č' j'

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

Clánek ll.
dotace
poskytované
Výše
výŠi400 000'_ Kč
Dotace na realizaci projektu specifikovaného v čl. l. odst. 1 smlouvy se poskytuje ve
nákladů
ce!kových
že
sruteehýôľr
70
%
(slovy:ětyřistatisĺckorunčeských), tj. ve vyśimä*ińálno

3l"',,ijl?;Ĺ,!ff:*?:""l

ji

uhradí na účetpřĺjemce do 30 dnů po podpisu
smlouvy oběma

Clánek tll.
Povinnosti příjemce
Příjemce se zavazuje:

a)
b)

c)

pouŽĺt dotacĺ co nejhospodárnej1

výhradně vsouladu s předmětem této smlouvy
specifikovaným v čl' t., ý souladu-sćl ll..a
pádmínkami órĺ.l,iśňěn"äotačnĺhoprogramu
a v souladu se Zásadamĺposkytovánĺ p,ograńóVŕďäotacĺ,
''läuuyl
a to nejpozdějido 31.12
'2o1g,

zaúětovat přijatou dotaci na poloŽku 4122 (4ooooo,Kč),

i!lJ[ilT::l!"!Íi'ä1ä.;:ľ::[:"*srealizacĺ projektu postupovat

v

souladu s platným

d)

vést řádnou a oddělenou evidenci čerpánĺdotace,

e)

jakékolĺv změny. v realizaci projektu
případně ĺ v čerpánídotace provést jen
po předchozĺm
pĺsemnémsouhlasu poskytovatäle,

9)
h)

''
j)

neposkytovat tuto dotacijiným ty1i,ckým či právnickým.osobám,

pokud se nejedná o úhradu
nákladů spojených s realiźaiĺprojektu, n"poi,zĺt'pióiíŕ"orv
z příspěvku na jiné účely,

a v průběhu jejího konání, vhodným a vidĺtelným
)JÍsil'ffiľ::ś'T''łil?;lľ,"ľf:ľ
BI:,1?lrposkytovateli

dokumentacĺ z realizace projektu (stručný popis
průběhu realizace

oznámit neprodleně poskytovateli změnu
vŠech

identifikačnĺch údajůuvedených v této
smlouvě a změny struktury prĺ1emce včetně pľeměny
a-žrusenĺs likvidací nejpozději do 10 dnů
ode dne, kdy tyto změny n-aštály,

l) za

účelem

Ęlľll povinností, vyplývajícíchz této smlouvy,

9y|re.nĺ
k provedenĺ kontroly
vztahujĺcĺie Ŕ realizaci biojetíu. -

vytvořĺt podmĺnky

Daň z.přidané hodnoty_nesmí být
hrazena z dotace v té v
z přidaňé n9onoĺj nä-u"řupu podle
9!Ę9!."1d3ný
ze dodatečně uplatní odpočet oÉľ,-je

e uplatní

zákona
ńä'jin"n
"pi.ilěil;

případě,

článek lV.
Kontrola, sankce
'l) V přĺpadě zrušenípřĺjemce
s lĺkvidací:

")

prostředky spolu s vyúčtovánĺm
nejpozději

'o""oJ3"#;""!TjH?nľľl"j''"#;:11t1rľ,yJ,::,ľané

b)
'

poskytovatel rozhodne o dalŠímvyuŽitÍ majetku pořĺzeného z dotace, právo přÍjemce nakládat
i tĺm'to majetkem je vázáno na pÍsemný souhlas poskytovatele.

2)

s
plněnÍ
veśkeré
odbor

o
e

Poskytovatel je oprávněn Ve
Úbelnost ćerpánÍ dotace vt.
kontrolnÍmu brgánu kraje
kraje je přísluŠňýodvětvový

d
n

3) Příjemce je povinen splnit případná opatřenĺ, která mu budou uloŽena

zärlaäe konĺroi zameřenycn ńa'eerpánĺ poskytnutých finančnĺchprostřed
Příje
Luäiité ol" poŽadavků stánovených přĺslušným kontrolním orgánem.
uloŽil, o splněnĺ uloŽených opatření k nápravě.
mü
opatřenÍ
orgán,'kteý
informovat
ôä"ińéń óĺ."mně
je poskytovatel oprávněn
4) Poruší-li přÍjemce některou z povinnostÍ, která je uveden_a v této smlouvě,
být prokazatelně doručena
tűto smlouvu'vypovedět. Výpověď musÍ mĺt pÍsemnou fo.rmu a musÍ
po dni, kdy mu byla
piĺ;emci. v'ipoveonĺ lnůta dillĺ 1 měsĺc a poćĺná běŽet dnem následujícÍm
]

prokazatelně doručena.

Ka
:l.''!
ää
poruš

ch finantnĺch prostředků je povaŽováno za
22 odst' 2 zäkona ě" 25012000 Sb'' o
zněnĺ, a Pardubický kraj je oprávněn řeŠit
22 uvedeného zákona'

Ę\

pozastavit poskytnutÍ peněŽnÍeh
6) Při podezřenĺ na porušenírozpoětové kázně můŽe poskytovatel
zohledněna v přĺpadě,
prostředků do výŠepľáoboŕlao.n'ého odvodu, tato skutečnost bude následně
Že bude odvod uloŽen.

7) Poskytovatel neprodleně po zjištěníporuŠen
obvodu poskytnutých finančnĺchprostředků zpět
a to v soulađus ustanovením $ 22 zákona t'
rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů. VýŠe
v souladu s ustanovenĺm $ 22 odst. 5 zákona ě'
rozpoětů.

nejvýše vŠakdo výŠepeněŽnĺch
8) Při porušenĺvĺce povinnostÍ se ěástky jedno_tlivých odvodů sěÍtajÍ
piostréoru poskytnutých ke dni porušenÍ rozpoětové kázně'

Gláner V.
Závěrećná ustanovení
řádně a
rzuje, Že byl před podpisem.této smlouvy

e-ĺcn prostĺ'eđrool'e této smlouvy' bere na vědomĺ
ivúj Ĺie.vynradný souhlas a zavazĄe se k jejich

mu z této smlouvy.

zejména
zavazují, Že při plnění podmínek dle této smlouvy'
podpory'
veřejné
se
finančnÍchprostředkŮ, budou postupovat .,iur.áú śpravidly týkajícĺmi
2) obě smluvnĺ strany

se

při čerpánĺ

"

ze smluvnÍch stran a útinnosti
3) Tato smlouva nabývá platnosti okamŽikem jejího.podepsánÍp^oslednÍ
Že nebude-li smlouva
vědomĺ'
o9i9u na

dnem jejího uveřejněnÍ v registru smluv. šńli'unĺ'strany
j.
dnem zrušena od počátku'
zveřejněna ani devadesátý den od jejího ..""iä'i, .á.Éou1ĺcĺm

:|jf:'*flllffiniŁl""

smlouvy lze provádět pouze formou pĺsemných
dodatků na základě dohody
přičemŽ obě mají platnost originálu

a

kaŽdá ze

na základě pravdivých Ú{ajů, podle jejich
ných podmínek, a na důkaźtoho priilóju1ĺ

mlouvy odešle

. o uveřejněnÍ
aktnĺ Údaj této

10) PrávnÍ jednánĺ bylo pĄednáno na jednání
Rady města Ústí nad orlicí dne 8.4.2o1ga schváleno
337 l 17 lRMt2o19.

usnesením ě.

V PardubĺcÍch dne

JUDr. Martin
ubĺckého

V Ústĺ nad

orlĺcĺdne

ĺ 2 _0{- 2019

