Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtových prostředků
Pardubického kraje v roce 2019
uzavřená podle $ 10a zákona č,. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech Územních rozpočtů,ve
znění pozdějšĺch předpĺsů,podle částĺpáté (ss 159 _ 17o) zákona č,. 5oot2oo4 Sb., správní řád, ve
zněnĺ pozdějších předpisů
Evidenčníčíslosmlouvy: ODSH/19 t !: 3.?

q

o

Poskytovatel: Pardubický kraj,
Komenského náměstí 125, 53211 Pardubice
tel/fax:
466 026 113, 466 611 Z2O
lČ:
7o8 92 822
DlČ:
cz7o8g2822
bankovníspojení: KomerčníbankaPardubice
čĺsloúčtu:
107-1752200237to1oo
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph. D., hejtmanem Pk
(dále jen ,,poskytovatel") na straně jedné

Příjemce:
adresa:
lČ:
DlČ:

Létohradský železničníklub z.s.
TyrŠovaul. 158, 561 51 Letohrad
691 56 549

bankovníspojení: Čsoe a.s.

čísloÚčtu:

zastoupený:

167248040t03oo

(dále jen ,,příjemce") na straně druhé

předsedou Letohradského Železničního klubu z.s.

uzavírĄínĺŽe uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o poskytnutĺ individuální dotace.

Glánek l.
Předmět smlouvy

1)

Předmětem smlouvy, v souladu se zákonem ě,. 12gt2ooo Sb., o krajích a zákonem
č,. 25ot2oo1
očtů,obojĺ v platném znění, je účelovéposkytnutí
očtových prostředků Pardubického kraje na ,,Parní

čemužmj. příjemce pořídí uvedenou parní
ch spoluvlastníků, blÍževymezeno v žádosti o
ů Pardubického kraje v roce 2019 ze dne 12.
a v doplněnÍ k žádosti (včetně doptnění
7/2019.

C!ánek l!.
Výše poskytované dotace
ifikovaného v čl. l. odst. 1 smlouvy se poskytuje ve výši 3oo ooo,- Kč
a poskytovatel ji uhradí na Účet příjemce oó so onri po poĺplsu
nami.

Cláneł lll.
Povinnosti příjemce
Příjemce se zavazuje:

a

a)

pouŽít dotacĺ co nejhospodárněji
výhradně v souladu s předmětem této smlouvy
specifikovaným v čl' l., v souladu s čl. ll smlouvy a v souladu se Zásadami pro poskytovánĺ
individuálních dotací z rozpočtu Pardubického kraje, a to nejpozději do 31 .12.2019,

b)

zaúčtovatpřĺjatou dotaci na pol. 4222 (300 000,_ Kč),

c) při

fĺnancování nákladů spojených s realizací projektu postupovat v souladu s platným
zákonem o zadáv áni veřejných zakázek,

d)

vést řádnou a oddělenou evidenci čerpánídotace,

e)

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

f)

nepřevést majetek (vyjma inŽenýrských sítí),ktený bude pořízen z poskytnuté dotace, po dobu
pěti let po ukončeníprojektu na jiného majitele, nebo dát jako předmět zástavy anebo

zajiŠt'ovacĺhopřevodu práva. V odůvodněných případech můŽe poskytovatel na
základě písemnéŽádosti příjemce povolit výjimku ze zákazu převodu majetku pořízeného
z dotace; převod majetku pořízeného z dotace je podmíněn předchozím písemným
souhlasem poskytovatele. Poskytovatel vŠaksouhlasÍ s tím, Že z poskytnuté dotace bude
pořízena pouze lokomotiva uvedená v čl' l odst. 1 této smlouvy, která bude od počátku ve
spoluvlastnictví těchto subjektů: příjemce a města Rokytnice v orlických Horách, lČ
00275301, přičemŽ velikost podílu příjemce (tj. Letohradského Železničnĺho klubu z.s') bude

alespoň 50

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 účely,

h) v rámci

propagačnĺ kampaně projektu
způsobem prezentovat Pardubický kraj,

i)
j)

a v průběhu jejího konání, vhodným a

viditelným

předat poskytovateli dokumentaci zrealizace projektu (stručný popis průběhu realizace

projektu),

oznámit neprodleně poskytovateli změnu vŠechidentifikačních Údajů uvedených v této
smlouvě azměny struktury příjemce včetně přeměny a zrušení s likvidací nejpozději do'ĺ0

dnů ode dne, kdy tyto změny nastaly,

k)

předloŽit poskytovateli (odboru dopravy a silničního hospodářství) vyúčtovánírealizovaného
projektu nebo akce nejpozději do 31.3.2020, případné nevyčerpanéprostředky vrátĺt
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 číslotéto smlouvy,

l) za

účelemověření plnění povinností, vyplývajícíchz této smlouvy, vytvořit podmínky

k provedení kontroly vztahujícíse k realizaci pĘektu.

Daň z přidané hodnoty nesmi být hrazena z dotace v té výši, v jaké si příjemce dotace uplatní
odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu podle zákona o dani z přidané hodnoty. V případě,
že dodatečně uplatní odpoěet DPH, je povinen uplatněnou část ěerpané dotace vraiit.

čtánek lV.
Kontrola, sankce
1) V případě

zrušenípřÍjemce s likvidací:

a)

je příjemce povĺnen neprodleně vrátit nevyčerpanéprostředky spolu s vyúčtovánímnejpozději
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 oprávněn ve smyslu zákona č,. 32012001 Sb. kontrolou ověřovat hospodárnost a
účelnostčerpání dotace 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 opatření, která mu budou uloŽena kontrolním orgánem kraje na
základě kontrol zaměřených na čerpánĺ poskytnutých finaněních prostředků, a to v termínu, rozsahu a
kvalitě dle poŽadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Příjemce finaněních prostředků je
povinen pÍsemně informovat orgán, který mu opatření uloŽil, o splnění uloŽených opatření k nápravě.
4) Poruší-li příjemce některou z povinností, která je uvedena v této smlouvě, je poskytovatel oprávněn

tuto smlouvu vypovědět. Výpověd' musí mít písemnou formu a musí být prokazatelně doručena
příjemci' Výpovědní lhůta činí1 měsĺc a počínáběŽet dnem následujícím po dni, kdy mu byla
prokazatelně doručena.
5) KaŽdé neoprávněné pouŽití nebo zadrŽení poskytnutých finančníchprostředků je povaŽováno za

porušenírozpočtovékázně ve smyslu ustanovení

$ 22

odst.

2

zäkona

č' 250/2000 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 poruŠenĺrozpočtové kázně můŽe poskytovatel pozastavit poskytnutí peněŽních
prostředků do výše předpokládaného odvodu, tato skutečnost bude následně zohledněna v případě,
że bude odvod uloŽen.
7) Poskytovatel neprodleně po zjĺštěníporušeníněkterého ustanovení této smlouvy zahájí řízení o
odvodu poskytnutých finančních prostředků zpět do jeho rozpočtu z titulu porušení rozpočtovékázné,
a to v souladu s ustanovením $ 22 zákona č,. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech Územních
rozpočtů,ve znění pozdějŠíchpředpisů. Výše odvodu za porušení rozpočtovékázně se stanovĺ
v souladu s ustanovením $ 22 odst. 5 zákona č,. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech Územních
rozpočtů.

8) Při porušenívíce povinností se částky jednotlivých odvodů sčítajínejvýše však do výše peněŽních
prostředkŮ poskytnutých ke dni poruŠenírozpočtovékázně.

9) Za prodlení s odvodem za porušenírozpočtové kázně bude vyměřeno penále ve výši 1 promile
z částky odvodu za každý den prodlenĺ, nejvýše však do výše odvodu. Penále se počítáode dne
následujĺcího po dni, kdy došlo k porušenĺ rozpočtovékázně, do dne připsání peněŽních prostředků
na Účet poskytovatele. V případě poruŠenÍrozpočtové kázně podle $ 22 odst' 2 písm. b) zákona č.
25012000 Sb', o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů, se penále
počítáode dne následujícího po dni, do kterého měl přÍjemce odvod na základě platebního výměru
uhradit. Penále niŽšíneŽ 1 000,- Kč se neuloŽí.
a't,

'

'

' ''ĺ

článek V.
závěrečná ustanovenĺ

1) Příjemce prohlašuje a'podpisem smlouvy stvrzuje, Že byl před podpisem této smlouvy řádně a
podrobně seznámen s podmínkami čerpánífinančních prostiedků dle této smlouvy, bere na vědomí
vŠechnystanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich
plnění, stejně jako k plnění závazkŮ vyplývajících mu z této smlouvy.

?-

při terpánĺ
při plněnĺ podmínek. dle této smlouvy' zejména
2) obě smluvní strany se zavazujĺ, że
podpory'
veřejné
se
ílJ..ř'j., äřä.ir"Jr", o'dou postupouat v säuláou śpravidly týkajícími
jejího'podepsání posledníze smluvnÍch stran a účinnosti
3) Tato smlouva nabývá platnosti okamŽikem
beŕou na vědomĺ' Že nebude-li smlouva
dnem jejĺho uveřejnění v registru smluv. ś'łlúunĺ'strany
potátku'
jejího u'"uiéni, i" ńa"léou1ĺ"ĺ'dnem zrušena od
zveřejněna ani oevaoásátý de"n od
pouze formou písemných dodatků na základě dohody
4) Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět
obou smluvních stran
přičemŽ obě mají platnost originálu a kaŻdá ze

5) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních,
šmlúvnĺcnstán obdrŽí po jednom vyhotovení'

6)oběsmluvnístranyprohlašují,że.smlouvabylasepsá.na'nazákladěpravdivýchúdajů,podlejejich
podminek, a na důkaz toho připojují
svobodné aváŽnévule, nikoliv v tísni
"r^"iápZ1.jiďńäv1inooných

své vlastnoručnípodpisy

7) Smluvní strany se dohodly, Že Pardubický
sm
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru
informuj
smlouvy Pardubický kraj bezodklad.ně
j
smluvnĺ strany uveden přímo do registru

.'luu

po uzavření této_ smlouvy odešle
sierstvem vnitra ČR' o uveřejnění
stranu' nebyl_li kontaktní údaj této

kontakt pro notifikaci o uveřejněnÍ'

a
jednání Zastupitelstva Pardubického kraje dne 18'6'2019
9) Právní iednánÍ bylo projednáno na

"ôhuáleno

usnesením ć. z

V Pardubicích dne

JUDr. Martin

1357

l19'

1, 07,

2019

V Letohradu dne

7

07, ?ĺJls

, Ph.D

hejtman Pardubického kraje

předseda Letohradského
Železničního klubu z.s.

ą|

