
EVRoPSKÁ UNlE
Evropské strukturální a investiční fondy
operační progÍam Výzkum, vyvoj a vzdělávání MlNĺs ĺ El]6l Vo SKOLS ]'Vĺ

łúLÁ'Öť.ŻE A 'í ELÔ\7Ýc'ÓVY

Smlouva o poskytnutí dotace
z programu ,,ldentifikace nadání a práce s nadanými a mimořádně
nadanými dětmi a žáky v základních školách Pardubického kraje

v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje ll"

uzavřená podle 5 ]-0a zákona č.Ż5o/zooo Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpĺsů, podle části páté (55 159 - 170) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve

znění pozdějších předpisů

Evidenčn í číslo sm lou vv : oR/ ŻL/7 L77 9

Poskytovatel: Pardubický krai

Komenského náměstí L25, 532 11 Pardubice

lČ: 70892822

DlČ: cz7o892822

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu: 24t796265/o3oo

zastoupený: JUDr. Martinem NetoIickým, Ph.D., hejtmanem Pk

(dále jen ,,poskytovatel") na straně jedné

Žadatel: Město Proseč

adresa: náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč

lč: oo27o74l

DlČ: czoo27o74l

bankovní spojení: česká národní banka

číslo účtu: 94-241'853Llo7lo

zastoupený: Janem Macháčkem, starostou

(dále jen ,,žadatel") na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o poskytnutí dotace z programu

,,ldentifikace nadání a práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky v základních školách
Pardubického kraje v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje ll''.
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článek I.

Předmět smlouvy

1) Předmětem smlouvy, v souladu se zákonem č'.129/2o0o Sb., o krajích a zákonem č. 250/2000 sb.,
o rozpočtových pravidlcch úzcmních rozpočtů, obojí v platném znění, je účelové poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na projekt

,,Prosečský-TALENT27'pro příspěvkovou organizaci žadatele Základní školu a mateřskou školu
Proseč, lČ7501877Ł adresa Rybenská 260, 539 44 Proseč (dále jen příjemce dotace).

2) Dotaci poskytuje poskytovatel žadateli v souladu s,,Výzvou k předkládání žádostí o finanční
podporu" vyhlášenou pro program ,,ldentifikace nadání a práce s nadanými a mimořádně
nadanými dětmi a žáky v základních školách Pardubického kraje v rámci projektu Smart
akcelerátor Pardubického kraje ll"

č!ánek ll.

Výše poskytované podpory

Dotace na realizaci akce specifĺkované v čl. l smlouvy se poskytuje ve výši 27o 000,00 Kč (slovy: Dvě
stě sedmdesát tisíc korun českých), tj. ve výši maximálně 90% zcelkových způsobĺlých výdajů
projektu, bude poskytnuta ex-post do 30 dnů po schválení závěrečného vyúčtování.

Žadatel se zavazuje podílet se na financování projektu uvedeného v čl. l' této smlouvy, a to částkou
odpovídající nejméně to% z poskytnuté dotace'

článek llt.

Povinnosti žadatele

Žadatel se zavazuje:

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy
specifikovaným v čl. l. smlouvy, v souladu s podmínkami přís|ušného programu a v souladu se
Zásadami poskytování programových dotací (vĺz https://www.pardubickvkrai.czlkraiske_dotace
dokument ,,Zásady poskytování programových dotací účinné od 18. 9.2ot5"), a to nejpozději do
3r. 12.2022.

h) zaričtovat přijatort clotaci na pol. 4122,hel l!7,

c) přeposlat přijatou dotaci příspěvkové organizaci uvedené ve článku L, odst' 1 na bankovní účet
příspěvkové organizace č' 1'L4 524 5329/o8oo,

d) přĺ financování nákladů spojených s realizací akce postupovat V souladu s ust. 5 4 odst' 2zákona
č,, 134/Ż016 Sb., o zadání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

e) jakékoliv změny v realizaci akce případně ĺ v čerpání dotace provést jen po předchozím
písem ném souh lasu poskytovatele,

f) neposkytovat tuto dotaci jiným fyzickým či právnĺckým osobám, pokud se nejedná o úhradu
nákladů spojených s realĺzacíakce, nepoužít prostředky z dotace na jiné účely,
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g) Žadatel je povinen vhodným a vĺditelným způsobem prezentovat Pardubický kraj, formu této
prezentace s návrhem na konkrétní umístění je povinen předložit ke schválení poskytovateli
prostřednictvím odboru rozvoje Krajského úřadu Pk (viz příloha č. 3 Výzvy),

h) oznámit neprodleně poskytovatelĺ změnu všech identifikačních údajů uvedených v této smlouvě
a změny struktury Žadatele včetně přeměny a zrušení s likvidací nejpozději do 10 dnů ode dne,
kdy tyto změny nastaly,

i) předložit poskytovatelĺ závěrečné vyúčtování realizovaného projektu včetně závěrečné zprávy o
pilotáži a metodiky organĺzace a způsobu práce ve škole nejpozději do 30.7.2o2Ż. V opačném
případě nemá žadatel nárok na proplacení dotace'

j) na vyžádání poskytovatele dotace poskytnout další podklady nutné k posouzení uznatelnostĺ
výdajů v rámci předloženého závěrečného vyúčtování.

k) vrátit poskytovateli dotace již proplacené výdaje, pokud Řídící orgán (MŠMT) přĺ kontrole
uznatelnosti výdajů projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje ll dodatečně rozhodne
o neuznatelnosti tohoto proplaceného výdaje.

l) vést oddělenou účetníevĺdenci všech účetních případů vztahujících se k předmětu této smlouvy
v souvislosti s realizací projektu "Smart akcelerátor Pardubického kraje ll" a poskytovat z ní
údaje všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou

Krajský úřad Pardubického kraje, Mĺnisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy čR jako řídící
orgán, územnífĺnančníorgány, Ministerstvo financíčR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise
a Evropský účetnídvůr, případně dalšíorgány oprávněné k výkonu kontroly a třetí osoby, které
tyto orgány ke kontrole zmocní.

m) zavazuje se archivovat veškeré účetní případně další originální doklady vztahující se k plnění

závazkťl z této smlouvy po stejnou dobu, po kterou je musí uchovávat poskytovatel
(dle rozhodnutí o poskytnutí dotace a pravidel dotačního programu), tj. minimálně
do 31. t2.2033, pokud legislativa nestanoví dobu delší, a strpět veškeré kontroly spojené
s předmětem této smlouvy

Daň z přidané hodnoty nesmí b'ýt vyúčtována v rámci dotace v té výši, v jaké si příjemce dotace
uplatní odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu podle zákona o dani z přidané hodnoty.

článek lv.

Kontrola, sankce

1) Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č'' 320/2oot Sb. kontrolou ověřovat hospodárnost a

účelnost čerpání dotace vč. plnění podmínek této smlouvy. Ke kontrole je žadatel povinen
předložit kontrolnímu orgánu poskytovatele veškeré účetní doklady souvisejícís čerpáním dotace.
Kontrolním orgánem poskytovatele je příslušný odvětvový odbor krajského úřadu nebo další
osoby určené pověřením.

z| Žadatel je povinen splnit případná opatření, která mu budou uložena kontrolním orgánem
poskytovatele na základě kontrol zaměřených na čerpání poskytnutých fĺnančních prostředků, a

to v termínu, rozsahu a kvalitě dle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem.
Žadatel je povinen písemně informovat orgán, který mu opatření uložil, o splnění uložených
opatření k nápravě.

3) PorušĹli žadatel 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
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žadateli' Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy mu byla
prokazatelně doručena.

4) Každé neoprávněné pouŽití nebo zadrŽení poskytnutých finančních prostředků je považováno za
porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení 5 22 odst. 2 zákona č'' 25o/2oo0 Sb. v platném
znění a poskytovatel je oprávněn řešit porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení $ 22
uvedeného zákona.

5) 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.

6) Poskytovatel neprodleně po zjištění porušení některého ujednání této smlouvy zaháji řízení o
odvodu poskytnutých finančních prostředků zpět do jeho rozpočtu z titulu porušení rozpočtové
kázně, a to v souladu s ustanovením 5 22 zákona č.25o/2ooo Sb., o územních rozpočtech, ve znění
pozdějších předpisů. Výše odvodu za porušení rozpočtové kázně se stanoví v souladu
s ustanovellíl'rl922odst.5zákolla č.25o/2ooo Sb., o ľozpočtovýclr pľavidleclr úzeltlltíclt rozpočtů.

7) Při porušení více povinností stanovených touto smlouvou se částky jednotlivých odvodů sčítají
nejvýše však do výše peněžních prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpočtové kázně.

8) Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně bude vyměřeno penále ve výši L promile
z ř4cłbll aÁrrnÁll zą lłažÄ{ i zannřatrl Áan nrar|laní nairlr?ěa rrěrlz ĺln rrr'rěa nárrnr{ll Dan4la ca nnří+4l wuJll\ll vvYvvv Au l\u-v' l.uPvvuL'' vvll Ptvvlvtll' lllJYyJl YJqr\ vv vľJ9 vvvvvv' l 9ĺlqlu J! PvUllu

ode dne následujícího po dnĺ, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsánífinančních
prostředků na účet poskytovatele. V případě porušení rozpočtové kázně podle s 22 odst. 2 písm.
b) zákona č,. 25o/2ooo Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, se penále počítá ode dne následujícího po dni, do kterého měl žadatel odvod na základě
platebního výměru uhradit. Penále nižší než 1 000,- Kč se neuloží.

článek v.

Závěrečná ustanovení

1) Žadatel prohlašuje a podpisem smlouvy stvrzuje, že byl před podpĺsem této smlouvy řádně
a podrobně seznámen s podmínkami čerpání finančních prostředků dle této smlouvy, bere
na vědomí všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a zavazuje se
k jejich plnění, stejně jako k plnění závazků vyplývajících mu z této smlouvy.

2) obě smluvní strany se zavazují, že při plnění podmínek dle této smlouvy, zejména při čerpání
finančních prostředků, budou postupovat v souladu s pravidly týkajícími se veřejné podpory.

3) Tato smlouva nabývá platnosti okamžĺkem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a

účinnosti ĺ'ĺneĺĺl jejího uveřejněnív registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li
smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, 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 třech Vyhotoveních, přĺčemž všechny majíplatnost originálu a poskytovatel
obdržíjedno vyhotovení a žadatel po dvou vyhotoveních.

6) obě smluvnístrany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich
svobodné a vážné vůle, nĺkoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho
přĺpojují své vlastnoruční podpĺsy'
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7) osobní údaje žadatele je Pardubický kraj oprávněn dále zpracovávat, neboť je to ve smyslu ust. Čl.
6 NařízeníEvropského parlamentu a Rady (EU)č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislostĺ
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušenísměrnice 95/46/Es
(GDPR), nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu
údajů.

8) Toto právníjednáníbylo projednáno na jednáníZastupitelstva Pardubického kraje dne 20. 4.2o2L
a schváleno usnesením č'' z/8o/21'.

9) Toto právníjednání bylo projednáno na jednání Rady města Proseč dne 4. 5.202L a schváleno
usnesením č. L7/2o2L .

ĺ9. 05.20tl
V Pardubĺcích d V Proseči dne 4. 5.2021'

hejtman Pardubického

*nehodící se škrtněte

lng' Jan Macháček

statutá rní zástupce žadatele
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