Smlouva o poskytnutí dotace z Programu ,,Podpora Výstavby a rozvoje
aěsŘycn dopravních hřišt' v Pardubickém kraji"
.ĺOa
zákona Ć,.25ot2ooo Sb., o rozpočtových pravidlech Územních rozpočtů,ve
uzavřená podle $-preopisů,
podle části páté (ss 159 . 170) zákona č. 500/2004 Sb., správnÍ řád, ve
pozdbjsĺch
znění
zněnĺ pozdějšĺch předpisů

EvidenčnÍ čÍslosmlouvy: oDSH/1

Poskytovatel:
tel/fax:
lČ:

9 l

22ż, 9

Pardubický kraj'

Komenského náměstí 125, 53211 Pardubice
466 026 'ĺ13, 466 611220
708 92 822

bankovníspojenÍ: KomerčníbankaPardubice

čÍsloúčtu:

107-175220023710100

Příjemce:
adresa:
lČ:

obec Řestoky

zastoupený:

JUDr. Mańinem Netolickým, Ph. D., hejtmanem Pk
(dále jen ,,poskytovatel") na straně jedné

Řestoky 18, Řestoky 538
00270873

51

DlÖ:

bankovníspojení: KomerčnÍbankaa.s'

účtu:
zastoupený::
čÍslo

922253110100

Petrem Staým, starostou

(dále jen ,,příjemce'') na straně druhé

uzavirají nÍŽe uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o poskytnutĺ dotace z Programu ,,Podpora
výstavĹy a rozvoje dětských dopravních hřišt'v Pardubickém kraji".

ctánek l.
Předmět smIouvy

1)

Předmětem smlouvy, vsouladu se zákonem č'
25ot2ooo Sb., o rozpočtových pravidlech územ
Účelové poskytnutÍ investiění dotace ve výši
Pardubického kraje na ,,Dopravní hřiště - Mate
ze dne 26'
žádosti o dotaci'z roz|oeiovych prostředků Pardubického kraje v roce 2019
02. 2o1g, ě. j. KrÚn730o/2019, vě. jejĺch příloh.

2)

o podporu
Dotaci poskytuje poskytovatel příjemci v souladu s ,,Výzvou k předkládání Žádostĺ
dětských dopravnĺch
V roce 2019" vyhlášenou pro program,,Podpora výstavby a rozvoje
hřišt' v Pardubickém kraji".

článek ll.
Výše poskytované dotace
p-oskytuje ve_výši 292 600,'Kě
Dotace na realizaci projektu specifikovaného v čl' l. odst. 1 smlouvy se
% ze

(slovy:dvěstědevaaeJátJuadisĺcsestsetkoruněeských),

ti. ve výši maximálně 70

skutečných celkovýc-h nákladů projektu, a poskytovatel ji
uhradĺ na účetpříjemce do 30 dnů po
podpisu smIouvy o-běma smluvńĺmístáńaŃ. -

Clánek |!l.
Povinnosti příjemce
Příjemce se zavazuje:

a)
b)

c)

pouŽít dotaci

co

a

nejhospodárněj!
výhradně v souladu s předmětem této smlouvy
specifikovaným v čl. l., v souladu sćl ll smlôuuy, pod'ínkamiprĺslüśňđnoät"enĺho
programu
a v souladu se Zásadami poskytovánĺ programóvých
Jotací, a to nejpozději do 31 .12.2o1g,
zaúčtovatpřĺjatou dotaci na pol. a 4222 (292 600,Kč),

při financování nákladů spojených

zákonem o zadáváni veřejných

realizací projektu
postupovat
r'-J

.s
zakaze*.,

v

souladu s platným

d)

vést řádnou a oddělenou evidenci čerpánídotace,

e)

jakékoliv změny v realĺzaci projektu případně
i v čerpánĺdotace provést jen po předchozĺm
písemnémsouhlasu poękytovatäle,

g)

neposkytovat tuto dotac.i jiným
ýzickým čĺprávnickým osobám, pokud

se nejedná
nákladů spojených s realizaií projektu, n"poizit prósíieoxy
z příspěvku na jiné rjčely,

h) v rámci

propagační ka1noaně projektu
způsobem prezentovat Pardubic'ký Ŕraj,

ĺ) předat

a

v průběhu jejího konání, vhodným

a

o úhradu

vĺditelným

poskytovateli dokumentaci zrealizace projektu
(stručný popis prüběhu realizace

projektu),

j)

oznámit neprodleně poskytovateli změnu

všech identifikačních Údajů uvedených v této
smlouvě a změny struktury příjemce včetně přemeny
a žrusenĺslikvidacĺnejpozdějido 1O dnů
ode dne, kdy tyto změny nastály,

l) za

účelemověřenÍ plnění povinností,

vyplývajícíchz
k provedení kontroly vztahující'se k realizaci 'p''oj"Řiu. -

D1ň z přidané hodnoty nesmí být hrazena z
dotace v té v
9anoe91d1ně z pŕiáane hodnoty na vstupu podle

Že dodatečně uplatní odpočet oÉH,je póúin"n

této smlouvy, vytvořit podmínky

zákona
uplatněnóu

dotace uplatní

oty. V případě,
rátit'

článek lV.

Kontrola, sankce
1)

V případě zruŠenípříjemces likvidací:

a)

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

b)

poskytovatel rozhodne o dalšímvyuŽití majetku pořízeného z dotace, právo příjemce nakládat
s tímto majetkem je vázáno na pÍsemný souhlas poskytovatele.

2)

Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č,' 32012001 Sb' kontrolou ověřovat hospodárnost a
účelnostčerpánídotace vč' plnění podmínek této smlouvy. Ke kontrole je příjemce povinen předloŽit
kontrolnĺmu orgánu kraje veškeréÚčetní doklady souvisejícís 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

základě kontrol zaměřených na čerpáníposkytnutých finančníchprostředků, a to v termínu, rozsahu a
kvalitě dle poŽadavků stanovených přÍslušným kontrolním orgánem. Příjemce finančnĺchprostředků je

povinen pÍsemně informovat orgán, který mu opatření uloŽil, o splněnÍ uloŽených opatřenÍ k nápravě.

4) PoruŠí-lipříjemce některou z povinnostĺ, která je uvedena v této smlouvě, je poskytovatel oprávněn

tuto smlouvu vypovědět' Výpověd' musí mít písemnou formu a musí být prokazatelně doručena
příjemci. Výpovědnĺ lhůta činĺ1 měsíc a počÍnáběŽet dnem následujícím po dni, kdy mu byla
prokazatelně doručena.

5) KaŽdé neoprávněné pouŽitĺ nebo zadrŽenÍ poskytnutých finančních prostředků je povaŽováno za
porušenírozpočtové kázně ve smyslu ustanovenĺ $ 22 odst' 2 zákona č'' 25012000 Sb., o
rozpočtových pravidlech Územních rozpočtů,v platném znění, a Pardubický krĄ je oprávněn řešit
porušenírozpočtovékázně ve smyslu ustanovení $ 22 uvedeného zákona.

6) Při podezření na poruŠenĺrozpočtovékázně můŽe poskytovatel pozastavit poskytnutí peněŽnÍch
prostředků do výŠepředpokládaného odvodu, tato skutečnost bude následně zohledněna v případě,

Že bude odvod uloŽen.

7) Poskytovatel neprodleně po zjiŠtěníporuŠeníněkterého ustanovenĺ této smlouvy zahĄí řÍzení o
odvodu poskytnutých finaněních prostředků zpět do jeho rozpočtu z tĺtulu porušení rozpočtovékázně,
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 ć. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpoÖtů.

8) Při porušenĺvícepovinnostĺ se částky jednotlivých odvodr] sčítajínejvýŠevŠakdo výŠepeněŽních
prostředků poskytnutých ke dni porušenĺrozpočtovékázně.

9) Za prodlení s odvodem za poruŠenírozpočtovékázně bude vyměřeno penále ve výši 1 promile
z částky odvodu za kaŽdý den prodlení, nejvýŠevšak do výŠeodvodu' Penále se potítá ode dne
následujĺcího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtovékázně, do dne připsání peněŽních prostředků
na účetposkytovatele. V případě porušení rozpočtovékäznépodle $ 22 odst. 2 písm. b) zákona č.
25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech Územnĺch rozpočtů've zněnĺpozdějších předpisů, se penále
počÍtáode dne následujícího po dni, do kterého měl příjemce odvod na základě platebnÍho výměru
uhradit. Penále niŽšĺneŽ 1 000'- Kč se neuloŽí.

clánek V.
Závěreć,ná ustanovení
1) Příjemce prohlaŠujea podpisem smlouvy stvrzuje, Že byl před podpisem této smlouvy řádně a
podrobně seznámen s podmínkamĺ čerpání finančních prostředků dle této smlouvy, bere na vědomí
vŠechnystanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich
plnění, stejně jako k plnění závazkü vyplývajĺcĺchmu z této smlouvy.

2) obě smluvní strany se zavazují, że při plnění podmínek dle této smlouvy, zejména při čerpánĺ
finančnĺchprostředků, budou postupovat v souladu s pravidly týkajícímise veřejné podpory.
3)Tato smlouva nabývá platnosti a Úcinnosti dnem podpisu oběma smluvnĺmi stranami.
4) Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků na základě dohody
obou smluvních stran.

5)Smlouvajese,přičemŽoběmajĺplatnostorigináluakaŻdáze
smluvnĺch stran ob
jejich
a sepsána na základě pravdivých údajů,podle
6) obě smluvnĺ str
připojujĺ
toho
důkaz
ně nävýhodných podmínek, a na
svobodné aváŻné
své vlastnoručnĺpodpisy

V Pardubicích dne

3

ĺ, 05, 2.,19

V

Řestokách

dne Jp /' /ł-

Řesĺoxv

JUDr. Martin Netolický, Ph.D
hejtman Pardu

Petr Starý

starosta

