Smlouva o poskytnutí individuáIní dotace
uzavřená podle $ 10a zákona č.25012000 Sb', o rozpočtových pravidlech Územních rozpočtů,ve
zněnÍpozdějŠÍchpředpisů, podle části páté (ss 159 _170)zäkona č. 500/2004 Sb', správnÍřád, ve
zněnÍ pozdějších předpisů
Evidenčnítíslo smlouvy: oDSH/1 9123791

Poskytovatel: Pardubický kraj'
Komenského náměstÍ 125, 53211 Pardubice
466 026 113,466 611220
tel/fax:
lČ:
70892822
DlČ:
cz70892822
bankovníspojenÍ: KomertníbankaPardubice
čÍsloÚčtu:
107-175220023710100
zastoupený: JUDr. Mańinem Netolickým, Ph' D', hejtmanem
(dále jen ,,poskytovatel") na straně jedné

Příjemce:
Město PoIička
adresa:
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
lČ:
00277177
bankovnĺspojenÍ: teskáspořitelnaa.s'
čísloÚčtu:
19_í283399369/0800
zastoupený: Jaroslavem Martinů' starostou
(dále jen ,,přÍjemce") na straně druhé

uzavirají nĺŽe uvedeného dne, měsÍce a roku tuto Smlouvu o poskytnutÍ individuální dotace

Gtáner l.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy, v souladu se zákonem č,. 12912000 Sb., o krajĺch a zákonem č. 250/2000 sb''
o rozpoětových pravidlech územních rozpočtů, obojí v platném zněnĺ, je účelovéposkytnutÍ investiční
dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na ,,Stavební úpravy svodidel u komunikace
k hradu Svojanov", podrobněji vymezeno v Žádosti o indiv|duální dotaci ze dne 29.4.20'19, vć.

jejího doplnění.

ctánek ll.
poskytované
Výše
dotace
Dotace na realizaci projektu specifikovaného v čl. l. smlouvy se poskytuje ve výši 337 000'_ Kč' (slovy:
třistatřicetsedmtisĺc korun ěeských), a poskytovatelji uhradĺ na Účet přÍjemce do 30 dnů po podpisu
smIouvy oběma smluvními stranami.

C!ánek llt.
Povinnosti příjemce
PřÍjemce se zavazuje:

a)

a

výhradně v souladu s předmětem této smlouvy
co nejhospodárněji
specifikovaným v Öl. l., v souladu s čl. ll smlouvy a v souladu se Zásadami pro poskytování
individuálních dotacÍz rozpočtu Pardubického kraje, a to nejpozdějido 30. 1'l.2019,
pouŽít dotaci

b)

c)

zaÚčtovat přijatou dotaci na pol' 4222,
při financovánÍ nákladů spojených s realizacÍ projektu postupovat v souladu s platným zákonem

o zadávánÍ veřejných zakäzek,

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 sÍtí), kteý bude pořízen z poskytnuté dotace, po dobu
pěti let po ukončenÍprojektu na jiného majitele, nebo dát jako předmět zástavy anebo

zajišt'ovacího převodu práva. V odůvodněných přĺpadech můŽe poskytovatel na
základé písemné Žádosti příjemce povolit výjimku ze zäkazu převodu majetku pořÍzeného
z dotace; převod majetku pořízeného z dotace je podmÍněn předchozÍm pÍsemným souhlasem
poskytovatele,

9)

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

propagaění 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 poskytovateli změnu vŠech identifikačníchÚdajů uvedených v této smlouvě
a změny struktury příjemce včetně přeměny a zrušenís likvidacÍnejpozdějido 10 dnů ode dne,
kdy tyto změny nastaly,
předloŽit poskytovateli (odboru dopravy a silničníhohospodářstvÍ) vyúčtovánírealizovaného
projektu nebo akce nejpozději do 31. 01.2020, přÍpadnénevyčerpanéprostředky vrátit
nejpozději do 30 dnů od data předloŽenÍ vyúčtováníposkytovatelĺ (odboru dopravy a silničnÍho
hospodářství) na ÚÖet poskytovatele uvedený v této smlouvě. Jako variabilní symbol příjemce
uvede číslotéto smlouvy,

za útelem ověřenĺ plnění povinností, vyplývajícÍch z této smlouvy, vytvořit podmÍnky k provedení
kontroly vztahujÍcÍse k realizaci projektu,

Daňz přidané hodnoty nesmí být hrazena zdotace vté výši' v jaké si přĺjemce dotace uplatní
odpoěet 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 vrátit.
JelikoŽ budou svodidla ukotvena do pozemku městyse Svojanov, lČo00277452, se sÍdlem Svojanov
25, 569 73 Svojanov, (dále jako ,,městys"), přÍjemce prohlašuje, že má veŠkerépotřebné
soukromoprávní souhlasy městyse k uskutečněnÍ projektu, uvedeného v článku l této smlouvy' na
majetku městyse.

C!ánek lV.
Kontrola, sankce
1)

V případě zruŠenípříjemce s likvidací:

2)

a)

je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpanéprostředky spolu s vyúčtovánÍmnejpozději

b)

poskytovatel rozhodne o dalšÍm vyuŽitÍ majetku pořĺzeného z dotace, právo přÍjemce nakládat
s tímto majetkem je vázáno na písemný souhlas poskytovatele.

do 30 dnů od oznámenína účetposkytovatele,

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 veŠkeréÚčetnĺdoklady 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
základě kontrol zaměřených na čerpáníposkytnutých finančníchprostředků, a to v termĺnu, rozsahu a
kvalitě dle poŽadavků stanovených přísluŠnýmkontrolním orgánem. Příjemce finančnĺchprostředků je
povinen pĺsemně informovat orgán, který mu opatření uloŽil, o splněnÍ uloŽených opatření k nápravě.

4) PoruŠÍ-lipříjemce některou z povinnostÍ, která je uvedena v této smlouvě, je poskytovatel oprávněn
tuto smlouvu vypovědět. Výpověd'musĺ mít pÍsemnou formu a musĺ být prokazatelně doručena přÍjemci.
Výpovědnĺ lhůta činí1 měsíc a počínáběŽet dnem následujĺcím po dni, kdy mu byla prokazatelně

dorutena.

5) KaŽdé neoprávněné pouŽitÍ nebo zadrŽení poskytnutých finančnÍchprostředků je povaŽováno za
porušení rozpočtovékázně ve smyslu ustanovení $ 22 odst. 2 zákona ć,.25012000 Sb., o rozpočtových
pravidlech rlzemnĺch rozpočtů,v platném zněnĺ' a Pardubický krajje oprávněn řešit poruŠenírozpočtové
kázně ve smyslu ustanovení $ 22 uvedeného zákona.
6) Při podezření na porušenÍ rozpočtové 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 zahäií řízenĺ o
odvodu poskytnutých finančníchprostředků zpět do jeho rozpočtu z titulu porušenírozpoětové kázně, a

to v souladu s ustanovenĺm $ 22 zäkona č,' 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územnĺch
rozpoětů, ve znění pozdějŠíchpředpisů. Výše odvodu za porušenÍrozpočtovékázně se stanovÍ
v souladu s ustanovenÍm $ 22 odst. 5 zákona t,. 25012000 Sb., o rozpoÖtových pravidlech Územních
rozpočtů.

8) Při poruŠenÍvíce povinnostĺ se částky jednotlivých odvodů sčÍtajÍnejvýše vŠakdo výše peněŽnÍch
prostředků poskytnutých ke dni poruŠenírozpočtovékázně.

9) Za prodlenĺ s odvodem za porušenírozpočtové kázně bude vyměřeno penále ve výŠi1 promile
z částky odvodu za každý den prodlenĺ, nejvýše však do výše odvodu. Penále se poöítá ode dne
následujÍcÍho po dni, kdy doŠlo k porušenírozpočtovékázně, do dne připsánÍ peněŽnÍch prostředků na

Účet poskytovatele. V případě poruŠenírozpočtovékázně podle $ 22 odst. 2 písm. b) zákona č.
25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚzemnÍch rozpočtů,ve zněnípozdějších předpisů, se penále
počítáode dne následujícího po dni, do kterého měl příjemce odvod na základě platebnÍho výměru
uhradit. Penále niŽŠĺneŽ 1 000,- KÖ se neuloŽí.

článer v.

Závěreč,ná ustanovení
1) Příjemce prohlaŠuje a podpisem smlouvy stvrzuje, Že byl před podpisem této smlouvy řádně a
podrobně seznámen s podmÍnkamĺčerpání finančních prostředků dle této smlouvy, bere na vědomí
vŠechny stanovené podmÍnky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich plněnĺ'
stejně jako k plněnÍ závazkŮ vyplývajÍcÍch mu z této smlouvy.

2) obě smluvní strany se zavazují, Že při plněnĺ podmínek dle této smlouvy, zejména při čerpání
finančníchprostředků, budou postupovat v souladu s pravidly týkajícímise veřejné podpory.
3) Tato smlouva nabývá platnostĺ okamŽikem jejího podepsání poslednÍze smluvních stran a Účinnosti
dnem jejĺho uveřejnění v registru smluv. Smluvnĺ strany berou na vědomÍ, Že nebude-li smlouva
zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavřenĺ, 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 obdrŽí po jednom vyhotovení.

6) obě smluvnÍ strany prohlaŠujÍ,że smlouva byla sepsánanazákladě pravdivých údajů,podle jejich
svobodné aväŽnévůle, nikoliv v tĺsnia za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují

své vlastnoručnípodpisy'

7) Smluvní strany se dohodly, że Pardubický kraj bezodkladně po uzavřenÍtéto smlouvy odeŠlesmlouvu

k řádnému uveřejněnĺ do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra Čn. o uveřejněnÍ smlouvy

Pardubický kraj bezodkladně informuje druhou smluvnÍ Stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní

strany uveden přÍmo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění'

8) osobní údaje přÍjemce je Pardubický kraj oprávněn dále zpracovávat, neboť je to ve smyslu ust. Öl.
6 NařÍzeníEvropského parlamentu a Rady (EU) t. 20161679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajůa o volném pohybu těchto Údajů a o zrušení směrnice 95/46/Es (GDPR)'
nezbytné pro provedenÍopatřenÍ přijatých před uzavřením smlouvy na Žádost subjektu údajů.

9) PrávnÍ jednání bylo projednáno na jednání Zastupitelstva Pardubického kraje dne 18.6. 2019 a
schváleno usnesenÍm ö,. zl357 l 19'
10) Právní jednánÍ bylo projednáno na jednání Rady města Poličky dne 22.5.2019 a schváleno

usnesenÍm č.201.

V PardubicÍch dne

22

07. 20$

V Poličce dne 24.6.2019

JUDr. Mańin Netolický, P
hejtman Pardu
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