Smlouva o poskytnutí individuá!ní dotace
uzavřená podle $ 10azäkonač.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve
znění pozdějších předpisů, podle části páté (ss 159 _ 170) zákona č. 50012004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů
EvidenčnĺčÍslosmlouvy: oDSH/'ĺ 9122165

Poskýovatel: Pardubický kraj
adresa:
Komenského náměstí 125, 53211 Pardubice
tel/fax:
466 026113, 466 611 220
lÖ:
7o\g2822
DlČ:
cz7o8g2822
bankovníspojení: KomerčníbankaPardubice
čísloúčtu:
107-175220023710100
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph. D., hejtmanem
(dále jen ,,poskytovatel") na straně jedné

Příjemce:
adresa:
lČ:

Město Ústí nad orticí
Sychrova 16, 562 24 ÚsIi nad orlicí
00279676
bankovníspojení: tNlg
čísloúčtu:
94-651561110710
zastoupený:
Petrem Hájkem' starostou
(dále jen ,,příjemce") na straně druhé
uzavirají níŽe uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o poskytnutí individuální dotace

GIánek !.
Předmět smIouvy
Předmětem smlouvy, v souladu se zákonem č,. 12912000 Sb., o krajích a zákonem č. 250/2000 Sb',

o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů,obojí v platném znění, je Účelové poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na ,,opravu povrchu komunikace

AndrIův chtum Ústí nad orIicí", podrobněji vymezeno v Žádosti o individuální dotaci ze dne
19.3.2019.

clánek !l.
Výše poskytované dotace
Dotace na realizaci projektu specifikovaného v čl. l. smlouvy se poskytuje ve výši 3 000 000,- Kč (slovy:
tři miliony korun českých), a poskytovatelji uhradí na Účet příjemce do 30 dnů po podpisu smlouvy
oběma smluvními stranami.

Clánek l!!.
Povinnosti př'ljemce
Příjemce se zavazuje:

a)

pouŽít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy
specifikovaným v čl. l., v souladu s čl' ll smlouvy a v souladu se Zásadami pro poskýování
individuálních dotací z rozpočtu Pardubického kraje, a to nejpozději do 31 . 10. 2019,

b)

zaúčtovatpřijatou dotaci na pol. 4122,

c)

při financovánĺ nákladů spojených s realizacĺ projektu postupovat v souladu s platným zákonem
o zadáv ánI veřej n ých zakázek,

d)

vést řádnou a oddělenou evidenci ěerpánídotace,

e)

jakékoliv změny v realizaci projektu případně i v čerpánídotace provést jen po předchozím
písemnémsouhlasu poskýovatele,

Đ

nepřevést majetek (vyjma inŽenýrských sĺtĺ),ktený bude pořízen z poskýnuté dotace, po dobu
pěti let po ukončení projektu na jiného majitele, nebo dát jako předmět zástavy anebo

zajišťovacíhopřevodu práva.

V

odůvodněných případech můŽe poskytovatel na

zäkladě písemné Žádosti příjemce povolit výjimku ze zäkazu převodu majetku pořízeného
z dotace; převod majetku pořízeného z dotace je podmíněn předchozĺm pĺsemným souhlasem
poskýovatele,

g)

neposkytovat tuto dotaci jiným fyzickým či právnickým osobám, pokud se nejedná o Úhradu
nákladů spojených s realizací projektu, nepouŽít prostředky z příspěvku na jiné Útely,

h) v rámci

propagační kampaně projektu
způsobem prezentovat Pardubický kraj'

i)
j)
k)

l)

a

v průběhu jejího konání, vhodným

a

viditelným

předat poskytovateli dokumentaci zrealizace projektu (stručný popis průběhu realizace
projektu),

oznámit neprodleně poskytovatelizměnu vŠech identifikačníchúdajůuvedených v této smlouvě
a změny struktury příjemce včetně přeměny a zrušení s likvidacínejpozdějido 10 dnů ode dne,
kdy tyto změny nastaly,
předloŽit poskytovateli (odboru dopravy a silničníhohospodářstvĺ) vyúčtovánírealizovaného

projektu nebo akce nejpozději do 30. 11.20'lg, případné nevyčerpanéprostředky vrátit
nejpozději do 30 dnů od data předloŽenívyÚčtování poskytovateli (odboru dopravy a silničního
hospodářství) na Účet poskytovatele uvedený v této smlouvě. Jako variabilní symbol příjemce
uvede čĺslotéto smlouvy,
za úěelem ověření plnění povinností, vyplývajĺcíchz této smlouvy, vytvořit podmínky k provedení
kontroly vztahujícíse k realizaci projektu,

Daň z přidané hodnoty nesmí být hrazena z dotace v té výši, v jaké si příjemce dotace upIatní
odpočet 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.

clánelĺ lv.
Kontrola, sankce
1)

V případě zruŠenÍpříjemce s likvidacĺ:

a)

je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyěerpané prostředky spolu s vyúčtovánímnejpozději
do 30 dnů od oznámení na úěet poskytovatele,

b)

poskytovatel rozhodne o dalším vyuŽití majetku pořízeného z dotace, právo přĺjemce nakládat
s tímto majetkem je vázáno na písemný souhlas poskytovatele.

2) Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zäkona č,' 32012001 Sb. kontrolou ověřovat hospodárnost a
Účelnost čerpání dotace vč' plnění podmínek této smlouvy. Ke kontrole je příjemce povinen předloŽit
kontrolnímu orgánu kraje veškeréúčetnídoklady souvisejÍcí s čerpáním dotace. Kontrolním orgánem
kraje je přísluŠnýodvětvový odbor krajského Úřadu nebo dalšíosoby určenépověřením.
3) Příjemce je povinen splnit případná opatřenĺ, která mu budou uloŽena kontrolním orgánem kraje na

zäkladě kontrol zaměřených na čerpání poskytnutých finančníchprostředků' a to v termínu, rozsahu a
kvalitě dle poŽadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem' Přĺjemce finančníchprostředků je
povinen písemně informovat orgán, který mu opatření uloŽil, o splněnĺ 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 pĺsemnou formu a musí být prokazatelně doručena přÍjemci.
Výpovědní lhůta činí1 měsíc a potíná běŽet dnem následujícímpo dni, kdy mu byla prokazatelně

doručena'

5) KaŽdé neoprávněné pouŽití nebo zadrŽení poskytnutých finančních prostředků je povaŽováno za
poruŠenĺrozpočtovékázně ve smyslu ustanovení $ 22 odst. 2 zäkona č,.25012000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územníchrozpočtů,v platném znění, a Pardubický krajje oprávněn řeŠitporuŠenírozpočtové
kázně ve smyslu ustanovenĺ $ 22 uvedeného zákona'

6) Při podezřeni na poruŠenírozpočtové kázně můŽe poskytovatel pozastavit poskytnutí peněŽních
prostředků do výŠepředpokládaného odvodu, tato skutečnost bude následně zohledněna v případě, Že
bude odvod uloŽen.
7) Poskytovatel neprodleně po zjištěnĺporušenÍněkterého ustanovení této smlouvy zahĄí řízení o
odvodu poskytnutých finančníchprostředků zpět do jeho rozpočtu z titulu poruŠenĺrozpočtovékázné, a
to v souladu s ustanovením $ 22 zákona č,' 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech Územních
rozpočtů,ve znění pozdějŠíchpředpisů. VýŠeodvodu za porušení rozpočtovékázně se stanoví
v souladu s ustanovením $ 22 odst. 5 zákona č. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech Územních
rozpočtů.

8) Při poruŠenívíce povinnostĺ se částky jednotlivých odvodů sčítajĺnejvýše však do výše peněŽních
prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpočtovékázně.

9) Za prodlení s odvodem za poruŠenírozpočtové kázně bude vyměřeno penále ve výši 1 promile
z částky odvodu za każdý den prodlení, nejvýše však do výše odvodu. Penále se počĺtáode dne
následujícÍho po dni, kdy došlo k porušenírozpočtovékázně, 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,ve zněnípozdějšĺch předpisů, se penále
počítáode dne následujícíhopo dni, do kterého měl příjemce odvod na základě platebního výměru
uhradit' Penále niŽŠíneŽ 1 000f Kč se neuloŽí.

Čtánek V.
Závěrečná ustanovení
1) 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 vědomĺ
vŠechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a zavazĄe se k jejich plnění,
stejně jako k plnění závazkťl vyplývajících mu z této smlouvy.
2) obě smluvní strany se zavazují, Že při plnění podmínek dle této smlouvy, zejména při čerpání
finančnĺchprostředků, budou postupovat v souladu s pravidly týkajícímise veřejné podpory.
3)Tato smlouva nabývá platnosti okamŽikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a Účinnosti
dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, Že nebude-li smlouva
zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
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 akaŽdá ze smluvních
stran obdrŽípo jednom vyhotovení.

6) obě smluvní strany prohlašují, Že smlouva byla sepsána na základě pravdivých Údajů, podle jejich
svobodné a váżnévůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek' a na důkaz toho připojují
své vlastnoručnípodpisy.
7) Smluvnístrany se dohodly, Že Pardubický kraj bezodkladně po uzavřeníté,to smlouvy odeŠlesmlouvu

k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra cR.

o

uveřejněnĺ smlouvy

Pardubický kraj bezodkladně informuje druhou smluvní stranLl, nebyl-li kontaktní údaj této smluvn
strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikacio uveřejnění.
8) osobní údaje příjemce je Pardubický kraj oprávněn dále zpracovávat, nebot' je to ve smyslu ust. Čl.
6 NařízeníEvropského parlamentu a Rady (EU) č. 20161679 o ochraně fyzických osob v souvislostise
zpracováním osobních Údajů a o volném pohybu těchto údajůa o zruŠenísměrnice 95/4plEs (GDPR)'
nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Žádost subjektu Údajů'

9) Právní jednání bylo projednáno na jednání Zastupitelstva Pardubického kraje dne '15. 4' 2019 a
schváleno usnesenĺm č,. z1346119'
10) Právní jednání bylo projednáno na jednání Rady města Ústí nad orlicí dne 29' 4.2019 a schváleno
usnesením č. 396/1 8/RM l2o19'
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JUDr. Martin
Pardubického

V Ústí nad oĺicídne
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