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Kancelář he1tnrana

004,

Smlouva o poskytnutí dotace ć,. RĘl20'l6l23940
uzavřená podle S 10a zákona ć.250ĺ2000 Sb., o rozpočtouých pravidlech Územnĺch rozpočtů, ve znění pozdějších

předpisů, podle části páté (SS 159 - 170) zákonać.50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Poskytovatel: Pardubický kraj'
Komenského náměstí 125, 532 1 1 Pardubĺce

lC: 708 92 822
DlČ: Cz70892B22
bankovníspojení: Komerčníbanka,a.s',pobočkaPardubice
číslo Účtu: 78-9025640267ĺ0100
zastoupený: JUDr' Mańinem Netolickým, Ph'D., hejtmanem
(dále jen ,,poskytovatel") na straně jedné
Příjemce: Veřejně pľospěšný nadaění fond pro podporu a ochranu kultury VERITAS

ET lUS,
adresa: Zámecká 422, 564 01 Žamberk
lČ: 050 63 302
DlČ: cZ05063302
bankovníspojení: Komerčníbanka'a.s.
číslo Účtu: 115-244679023710100
zastoupený: lvou Parishovou, předsedkyní spľávní ľady
(dáĺe jen ,,příjemce") na straně druhé
uzavirĄÍ níŽe uvedeného dne, měsĺce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace z rozpoětu Příspěvky a
záštity kanceláře hejtmana

Clánek l.
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy, v souladu se zákonem č,. 129ĺ20oo Sb., o krajích a zákonem ć,. 25012000 Sb', o rozpočtouých
pravidlech územních rozpočtů, obojĺ v platném znění, je účelové poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtových
prostředků Pardubického kraje na přípravu a konání benefičního hudebního festivalu Harriet Parish, kteý se
uskutečnil ve dnech 21 ' srpna až4.záŕí2016v Žamberku.

Clánek ll.
Výše poskytované dotace

Dotace na realizaci projektu specifikovaného v čl. l. smlouvy se poskytuje ve v'ýši 50.000 Kč (slovy: padesáttisíc
korun čs.) a poskytovatel jĺ uhradí na účet příjemce do 30 dnů po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

Clánek lll.
Povinnosti příjemce

PřÍjemce se zavazuje:
a) pouŽít dotaci co nejhospodárněji a rĺ'ýhradně v souladu s předmětem této smlouvy specifikovaným v čl. l., v souladu

s čl. ll. smlouvy a podmĺnkami čerpání podpory z rozpočtu Příspěvky a záštity kanceláře hejtmana' a to nejpozději
do 30. listopadu 20í6,

b) při financování nákladů spojených s realizací projektu postupovat v souladu s platným zákonem o veřejných
zakázkách,

c) vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání dotace,
d) jakékoliv změny v realizaci projektu případně i v čerpání dotace provést jen po předchozĺm písemném souhlasu

poskytovatele,
e) nepřevést majetek' kteý bude pořĺzen z poskytnuté dotace, po dobu pěti let po ukončení projektu na jiného majitele,

nebo dátjako předmětzástavy anebo zajišťovacího převodu práva. V odůvodněných přĺpadech můŽe poskytovatel
na základě pĺsemné žádosti příjemce povolit v.ýjimku ze zákazu převodu majetku pořízeného z dotace; převod
majetku pořízeného z dotace je podmíněn předchozĺm písemným souhlasem poskýovatele,

0 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'

g) v rámci propagační kampaně akce a v průběhu jejího konání, vhodným a vĺditelným způsobem prezentovat
Pardubický kraj,

h) oznámit neprodleně poskýovateli změnu všech identifikačních Údajů uvedených v této smlouvě a změny struktury
přĺjemce včetně přeměny a zrušení s likvidací nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy týo změny nastaly,

i) předloŽit kance|áři hejtmana vyúčtování akce nejpozději do 20. prosince 20í6' případné nevyčerpané prostředky
vrátit nejpozději do 30 dnů od data předloŽení vyúčtování na Účet poskytovatele uvedený v této smlouvě. Jako
variabilnĺ symbol příjemce uvede číslo této smlouvy,

j) za účelem ověření plnění povinností, vyplývajícĺch z této smlouvy, vývořit podmínky k provedení kontroly vztahující
se k realizaci projektu,

k) v případě rozdělení příjemce podpory na dva či více samostatné podniky v období 3 let od nabýí Účinnosti této
smlouvy je příjemce podpory povinen neprodleně po rozdělení kontaktovat poskýovate|e a kompetentnĺ koordinační
orgán v oblasti veřejné podpory za účelem sdělení informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této smlouvy
rozdělit v Centrálním registru podpor malého rozsahu. Při nesplnění dané povinnosti se příjemce podpory vystavuje
případnému odejmutí předmětné podpory. @ude pouŽito v případě poskytnutí prostředků v reŽimu de minimis).

Daň z přidané hodnoty nesmí být hrazena z dotace v té uýši, v jaké si příjemce dotace uplatní odpočet dané z přidané
hodnoty na vstupu podle zákona o dani z přidané hodnoty. V přĺpadě, Že dodatečně uplatní odpočet DPH' je povinen
uplat1ěngu. čáqt čęrpané*dotace vrátiĹ',



článek lv.
Kontrola, sankce

1) V přÍpadě zrušenípřĺjemce s lĺkvidací.
a) je př'ljemce povĺnen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky spolu s vyúčtováním nejpozději do 30 dnů od

oznámení na účet poskytovatele,
b) poskytovatel rozhodne o dalším vyuŽití majetku pořízeného z dotace, právo přĺjemce nakládat s tímto

majetkem je vázáno na písemný souhlas poskýovatele.
2) Poskýovatel je oprávněn ve smyslu zákona ć.32012001 Sb. kontrolou ověřovat hospodárnost a učelnost čerpánĺ

dotace vč' plněnĺ podmínek této smlouvy' Ke kontrole je přÍjemce povinen předloŽit kontrolnímu orgánu kraje
veškeré účetní doklady související s čerpánĺm dotace. Kontrolním orgánem kraje je příslušný odvětvový odbor
krajského úřadu nebo dalšĺ osoby určené pověřením.

3) Příjemce je povinen spln|t případná opatřenĺ, která mu budou uložena kontrolnĺm orgánem kraje na základě kontrol
zaměřených na čerpání poskytnutých finančních prostředků, a to v termínu, rozsahu a kvalitě dle poŽadavků
stanovených příslušným kontrolním orgánem. Příjemce financních prostředků je povinen písemně informovat
orgán, kteý mu opatření uloŽil, o splnění uloŽených opatření k nápravě.

4) PorušĹli příjemce některou z povinností, která je uvedena v této smlouvě, je poskytovatel oprávněn tuto smlouvu
vypovědět. Výpověd'musĺ mít písemnou formu a musí být prokazatelně doručena příjemci. Výpovědní lhůta činí 'ĺ
měsíc a počíná běŽet dnem následujícím po dni, kdy mu byla prokazatelně doručena.

5) KaŽdé neoprávněné pouŽitĺ nebo zadrŽení poskýnutých finančnĺch prostředků je povaŽováno za porušení
rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení $ 22 odst.2zák.č,.25ol2o0o Sb., o rozpočtouých pravidlech územních
rozpoctů, v platném znění, a Pardubický kraj je oprávněn řešit porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení $
22 uvedeného zákona'

6) Při podezřenÍ na porušení rozpočtové kázně mŮže poskytovatel pozastavit poskytnutí peněŽnÍch prostředků do
výše předpokládaného odvodu, tato skutečnost bude následně zohledněna v případě, Že bude odvod uloŽen.

7) Poskýovatel neprodleně po zjištění porušení některého ustanovení této smlouvy zahĄí Íízení o odvodu
poskytnutých finančních prostředků zpět do jeho rozpočtu z titulu porušení rozpočtové kázné, a to v souladu
s ustanovenĺm $ 22 zák. ć. 25012000 Sb., o rozpočtorných pravidlech Územnĺch rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů. Výše odvodu za porušení rozpočtové kázně se stanoví V souladu s ustanovenĺm $ 22 odst. 5 zák' c'
25012000 Sb., o rozpočtor4Ích pravidlech Územních rozpočtů.

8) Při porušení více povinností se částky jednotlir,ných odvodů sčítají nejr'nýše však do tnýše peněŽních prostředků
poskýnutých ke dni porušenĺ rozpočtové kázně.

9) Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně bude vyměřeno penále ve v'ýši 1 promile z částky odvodu
zakaždý den prodlení, nejuýše však do r47še odvodu. Penále se pocítá ode dne následujÍcÍho po dni, kdy došlo
k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání peněŽních prostředků na účet poskytovatele. V případě porušení
rozpočtové kázně podle $ 22 odst' 2 pÍsm. b) zákona ć. 25012000 Sb., o rozpočtouých pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se penále počítá ode dne následujícího po dni, do kterého měl přĺjemce
odvod na základě platebního uýměru uhradit. Penále niŽší neŽ 1 000 Kc se neuloŽí.

GIánek V.
Závěrećná ustanovení

1. Přĺjemce 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 vědomí všechny stanovené podmínky'
vyslovuje s nimisvůj bezr4ýhradný souhlas azauazuje se k jejich plnění, stejně jako k plněnízávazkil vyplývajících
mu z této smlouvy.

2. obě smĺuvní strany se zavazĄí, Že při plnění podmínek dle této smlouvy, zejména při čerpání finančních prostředků,
budou postupovat v souladu s pravidly týkajícímĺ se veřejné podpory.

3. Tato smlouva nabývá platnosti a Účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami'
4. Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků na základě dohody obou sml. stran.
5. Smlouva je sepsána Ve dvou vyhotoveních, přičemŽ obě majĺ platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrŽí

po jednom vyhotovenĺ.
6' obě smluvní strany prohlašují, Že smlouva byla sepsána na základě pravdir4ich Údajů, podle jejich svobodné a

váŽné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nernýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své vlastnoručnĺ podpisy.
7. Smluvní strany se dohodly, Že poskytovatel bezodkladně po Ľzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému

uveřejněnÍ do Registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra CR. o uveřejnění smlouvy poskytovatel informuje
příjemce' nebyl-li kontaktnĺ údaj této smluvní strany uveden přímo do Registru smluv jako kontakt pro notifikaci o
uveřejnění.

8. Smluvní strany prohlašují' Že Žádná cást smlouvy nenaplňuje znaky obchodnĺho tajemství (s 504 zákona ć,.8912012
Sb., občanský zákoník).

9. Příjemce souhlasí se zpracováním sých ve smlouvě uvedených osobních údajů' konkrétně s jejich zveřejněním
v Registru smluv Ve smysĺu zákona ć,. 34012015 Sb., o zvláštních podmÍnkách účinnosti někteých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o regĺstru smluv (zákon o registru smluv) poskýovatelem. Příjemce souhlas uděluje
poskytovateli na dobu neurčitou a osobní ÚdĄe (vlastnoručnĺ podpis) poskýuje dobrovolně.

DoloŽka dle $ 23 zák. ć.12912000 Sb.' o krajích
ednání bylo projPrávnÍj ednáno a schváleno
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V Žamberku dne łf 1,

'
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JUDr. Martin Netolický, Ph.D
hejtman Pk

za poskytovatele

lva Parish
předsedkyně správnĺ rady**ľ:$ffi 
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