Smlouva o poskytnutídotace z Progľamu ,,Podpora výstavby a ľozvoje
dětských dopravních hřišt' v Pardubickém kraji"

uzavřená podle S 10a zákona č,. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve
znění pozdějších předpisů, podle části páté (ss 159 _ 170) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějšĺch předpisů
Evidenění číslosmlouvy: ODSH/1 9t

ąQ/€e

Poskytovatel: Pardubický kraj,
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
tel/fax:
466 026 113, 466 611 220
lČ:
7o8 92822
DlČ:
cz7o892822
bankovníspojení: KomerčníbankaPardubice
čísloúčtu:
107-175220023710100
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph. D., hejtmanem Pk
(dále jen ,,poskytovatel") na straně jedné

Příjemce:
adresa:
lČ:
DlČ:

Město Chrast
Náměstí 1, Chrast' 538
oo27o199

51

bankovnĺspojení: Čľĺg

čísloÚčtu:
zastoupený::

94-741153110710

Vojtěchem Krňanským, starostou

(dále jen ,,příjemce") na straně druhé

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

Glánek l.
Předmět smlouvy

1)

Předmětem smlouvy, vsouladu se zákonem č,. 129t2000 Sb., o krajích a zákonem č'
25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech Územních rozpočtů,obojí v platném znění, je
účelovéposkytnutí investičnídotace ve výši 24-5 000,_ Kć z rozpočtových prostředků
Pardubického kraje na ,,Mobilní dopravní hřiště ZŠchrast" btíževymezeno v žádosti o
dotaci z rozpočtových prostředkŮ Pardubického kĄe v roce 2019 ze dne 27. 02. 2019,
č. j. KrU/17727/2019, vě. 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".

C!áner ll.
Výše poskytované dotace
Dotace na realizacl projektu specifikovaného v čl. l. odst. 1 smlouvy se poskytuje ve výšĺ245 ooo,_ Kč

(slovy:dvěstěčtyřicetpěttisíckorunčeských),

ti. ve výši maximálně 70 % ze

skutečných

a

celkových nákladů proĘklu, a poskytovatel ji uhradí na účetpříjemce do 30 dnů po podpisu
smlouvy oběma smluvními stranami.
Clánek lll.
Povinnosti přĺjemce
Příjemce se zavazuje''

a)
b)

a

dotaci co nejhospodárněji
výhradně v souladu s předmětem této smlouvy
specifikovaným v čl. l., v souladu sčl. ll smlouvy, podmínkami příslúšnenooótaenĺho programű
a v souladu se Zásadami poskytování programových dotací, a to nejpozději
do 31 'lz.żolb,
pouŽÍt

zaÚčtovat přijatou dotaci na pol. 4222 (245 oo,- Kč),

c) při

financování. nákladů spojených

.s
zákonem o zadáváni veřejných zakázek,

realizací projektu postupovat

v

souladu s platným

d)

vést řádnou a oddělenou evidenci čerpánídotace,

e)

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

Đ

nepřevést majetek (vyjma inŽenýrských

pěti let po ukončeníprojektu na jiné
zajišt'ovacího převodu práva. V od
základě písemnéŽádosti příjemce povoli
z dotace; převod majetku pořízeného
souhlasem poskytovatele,

g)

neposkytovat tuto dotaci jiným Íyzickým či právnĺckým osobám, pokud se nejedná
nákladů spojených s realizací projektu, nepouŽít prosiredky z přĺsp'ěvku ńá jine
ue"ly,

h) v rámci

propagační ka1nPaně projektu
způsobem prezentovat Pardubický kraj,

i)

a

v průběhu jejího konání, vhodným

a

o úhradu
viditelným

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

j)

oznámit neprodleně poskytovateli změnu všech identifikačních údajůuvedených v této

smlouvě azměny struktury příjemce včetně přeměny a zrušení s likvidacŕnej|ozději'do
10 dnů
ode dne, kdy tyto změny nastaly,

k)

předloŽit poskytovateli (odboru dopravy a
projektu nebo akce nejpozději do 3í.
nejpozději do 30 dnů od data předloŽenív
hospodářství) na Účet poskytovatele uved
uvede číslotéto smlouvy,

l) za

účelemověření plnění povinností, vyplývajícíchz této smlouvy, vytvořit podmínky

k provedení kontroly vztahujícíse k realizaci
lro;eriu.

Daň z přidané hodnoty-nesmí být hrazena z dotace v té v
9on9ě9t daně z přidané hodnoty na vstupu podle zákona
Že dodatečně uplatní odpočet DPH,|e povinen uptatněnou

dotace uplatní

oty. V případě,

rátit.

Clánek !V.
Kontrola, sankce
1)

V případě zrušení příjemce s likvidací:

a)

je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpanéprostředky spolu
s vyÚčtováním nejpozději
do 30 dnů od oznámení na Účet poskytovatele,

b)

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

2)

Poskytovatel je
úcelnost čerpání do

kontrolnĺmu orgánu

kraje je přísluŠnýod

splnit
řených
stanov
rmovat
n

Poruš
sml
příjemci'

4)

tuto

prokazat

l

na
řed
říje
ulo

kraje na

zsahu a
ředků je
pravě.

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

Výpověd' musí mít písemnou formu a musí být prokaźatelně doručena
činí1 měsíc a počínáběŽet dnem následujícím po dnĺ, kdy mu byla

5) Każdéneoprávněné pouŽití nebo zadrŽení po
porušenírozpočtové kázně ve smyslu ustano
rozpočtových pravidlech Územních rozpočtů,V

dků je povaŽ.ováno za

e. 2solzooo so.' o
je oprávněn řeŠĺt

kraj

porušenírozpočtovékázně ve smyslu ustanoven

6) Při podezření na p-orušenírozpočtové kázně můŽe poskytovatel pozastavit poskytnutĺ peněŽních
prostředků do výŠepředpokládaného odvodu, tato srut'eenost bude následne
zbnleđnena v případě,

Že bude odvod uloŽen.

7) Poskytovatel nepro-dleně go zjiŠtěníporušeníněkterého ustanovení této smlouvy zahĄí
ŕízenío
odvodu poskytnutých finančníchprostředků zp-ět d_o-jeho rozpoětu z titulu porušení
rozpoctové kázně,
a to v souladu s ustanovením $ 22 zákona č' 25oi2ooo Sb., o rozpočtových pravidlech Územních
rozpočtů,ve znění pozdějŠíchpředpisů. Výše odvodu za porušeni ,ozpóetove
kazne se stanoví
vsouladu s ustanovením $ 22 odst. 5 zákona č,.25ot2ooo sb., o rozpočtových pravidlech
Územních
rozpočtů.

B) Při- porušenívíce povinností se částky jednotlivých odvodů sčítajínejvýŠevŠak
do výŠepeněŽních
prostředků poskytnutých ke dni poruŠenĹrozpočtovékázné.

kázně bude vyměřeno penále ve výŠi1 promile
šak do výŠeodvodu. Penále se poěítá ode dne

počítáode dne následujícího po dni, do

kterého

uhradit. Penále niŽšíneŽ'l ooo,- Kč se neuloŽí.

připsání peněŽních prostředků
22 odst' 2 písm. b) zákona č.

lľ::';:'Jl$Ĺtt''irľů"Jśl;

článek V.
Závěłeć,ná ustanovení
uvy stvrzuje, Že byl před podpisem této smlouvy řádně a
ní finančních prostředků dle této smlouvy, bere ńa vědomí

9'nimi svůj bezvýhradný souhlas

ajícĺchmu z této smlouvy.

a

zavazuje se

k jejĺch

2) obě smluvní strany se zavazuji, Že při plnění podmínek dle této smlouvy, zejména při
čerpání
finančníchprostředků, budou postupovat v souladu śpravidly
ýŔajícímise vereińJpäápo,y.
3) Tato smlouva nabývá platnosti a Účinnosti dnem podpĺsu oběma smluvními
stranami. 4) Jakékoliv
změny této smlouvy lze provádět pouze formou'písämnýchdodatků na základě dohody
obou

smluvních stran.

5) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemŽ obě mají platnost originálu a kaŽdá ze

smluvních stran obdrŽí po jednom vyhotovení.
6) obě smluvní strany prohlašují, Že smlouva byla sepsánanazäkladě pravdivých Údajů, podle jejich
svobodné aváŽné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují
své vlastnoručnÍ podpisy.

7) osobní údaje příjemce je Pardubický krajoprávněn dále zpracovávat, nebot' je to ve smyslu ust. Čl.
6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 20161679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních Údajů a o volném pohybu těchto údajůa o zrušení směrnice 95/46/Es (GDPR),
nezbytné pro provedeníopatření přijatých před uzavřením smlouvy na żádost subjektu Údajů

V Pardubicích dne
27. 05, Ż0ĺ9

JUDr. Martin Netoli
hejtman Pard'u bĺÖkého kraje

V Chrasti dne

b.ą.Że

Krňanský
starosta

