Příloha č. 2 – Návrh smlouvy o poskytnutí dotace
Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice I, IČ: 00274046
zastoupené starostkou Bc. Alenou Stehnovou
sídlo úřadu: U Divadla 828,
530 02 Pardubice,
číslo účtu: 78-9145770277/0100 vedeného u Komerční banky, a. s.,
jako poskytovatel na straně jedné,
a Východočeské divadlo Pardubice, IČ: 00088358
zastoupené ekonomickým náměstkem Ing. Bohumilem Kosem
sídlo: U Divadla 50, 531 62 Pardubice
číslo účtu: 932561/0100 vedeného u Komerční banky, a. s.,
jako příjemce na straně druhé,
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tuto
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.
1. Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice I, jako poskytovatel, na žádost
příjemce rozhodlo poskytnout mu na inscenaci her: Bengt Ahlfors – Divadelní
komedie a Johann Wolfgang Goethe – Spříznění volbou, dotaci ve výši Kč 40 000,-,
slovy: čtyřicettisíckorunčeských, a příjemce tuto dotaci za dále sjednaných podmínek
přijímá.
2. Poskytovatel se zavazuje převést částku dotace bezhotovostním způsobem na účet
příjemce nejpozději do 30 dnů od podpisu této smlouvy.
3. Rada MO Pardubice I souhlasí s poskytnutím dotace ve výši Kč 40 000,- kapitoly
„Kultura“ z rozpočtu MO Pardubice I, k účelům sjednaným v bodě 1. této smlouvy.
Příjemce se zavazuje tyto finanční prostředky použít pouze k takto dohodnutému
účelu nejpozději do 31. 12. 2019, případné nesplnění tohoto závazku dává
poskytovateli právo požadovat vrácení dotace a příjemce se pro tento případ zavazuje
dotaci vrátit.
4. Vyúčtování dotace příjemce předá poskytovateli nejpozději do 31. 12. 2019.
Vyúčtování dotace musí obsahovat kopie prvotních účetních dokladů, doklady
potvrzující uskutečnění výdajů a propagační materiály dokládající uskutečnění akce.
Účetní doklady (originály i kopie) hrazené z dotace budou viditelně a nesmazatelně
označeny textem „financováno z dotace Městského obvodu Pardubice I“.
5. Poskytovatel je oprávněn si ověřit, že prostředky byly na daný účel skutečně použity,
pro tento případ se příjemce zavazuje poskytnout mu k tomuto úkonu potřebnou
součinnost. Neučiní-li tak, má se za to, že prostředky byly použity k jiným účelům.
6. Příjemce nesmí dotaci použít k úhradě investičních výdajů, nákupu movitých věcí,
úhradě splátek úvěrů vč. úroků, leasingu automobilů, úhradě daní, správních, místních,
soudních a bankovních poplatků, výplatě honorářů a mezd, cestovného, úhradě letních
táborů a zájezdů a dále k poskytnutí peněžních darů.
7. Bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele nesmí příjemce dotaci nebo její
část poskytnout třetí osobě.
8. V případě, že příjemce nevyužije dotaci nebo její část nebo použije dotaci nebo její
část na jiný účel než účel sjednaný v bodě 1 této smlouvy, je povinen tuto dotaci nebo
její část, příp. neoprávněně čerpanou část dotace vrátit na účet poskytovatele

do 14 kalendářních dnů od předání vyúčtování poskytovateli příp. od doručení výzvy
k vrácení neoprávněně čerpané dotace nebo její části.
9. Příjemce bere na vědomí, že každé neoprávněné použití nebo zadržení finančních
prostředků ze strany příjemce je považováno za porušení rozpočtové kázně dle § 22
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
10. Za porušení rozpočtové kázně uloží poskytovatel příjemci odvod v zákonem
stanovené výši. V případech níže specifikovaných porušeních rozpočtové kázně, které
jsou považovány za méně závažné, uloží poskytovatel příjemci odvod v uvedené výši:
a) předložení vyúčtování dotace s prodlením do 15 kalendářních dnů od data
uvedeného ve smlouvě – odvod ve výši 5 % z celkově poskytnuté dotace
b) předložení vyúčtování dotace s prodlením od 16 do 30 kalendářních dnů od data
uvedeného ve smlouvě – odvod ve výši 10 % z celkově poskytnuté dotace
c) předložení vyúčtování dotace s prodlením od 31 do 45 kalendářních dnů od data
uvedeného ve smlouvě – odvod ve výši 15 % z celkově poskytnuté dotace
d) předložení vyúčtování dotace s prodlením od 46 do 60 kalendářních dnů od data
uvedeného ve smlouvě – odvod ve výši 20 % z celkově poskytnuté dotace
e) prodlení s vrácením nevyčerpané nebo neoprávněně čerpané dotace nebo její části
do 5 pracovních dnů od termínu určeného pro její vrácení – odvod ve výši 20 %
ze zadržené částky
f) prodlení s vrácením nevyčerpané nebo neoprávněně čerpané dotace nebo její části
do 10 pracovních dnů od termínu určeného pro její vrácení – odvod ve výši 30 %
ze zadržené částky
g) prodlení s vrácením nevyčerpané nebo neoprávněně čerpané dotace nebo její části
do 15 pracovních dnů od termínu určeného pro její vrácení – odvod ve výši 40 %
ze zadržené částky.
11. Vzájemné vztahy výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými
ustanoveními správního řádu a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
12. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel
a jeden příjemce. Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují její účastníci
své podpisy.
13. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky.
V Pardubicích dne X. ledna 2019

_____________________________
Městský obvod Pardubice I zast.
starostkou Bc. Alenou Stehnovou

V Pardubicích dne ……………………..

________________________________
Východočeské divadlo Pardubice zast.
ekonomickým náměstkem Ing. Bohumilem Kosem

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením
Rady – Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I
Č.
X
ze dne
18. 12. 2018
V Pardubicích dne

X. ledna 2019

Vyhotovil: Bc. Petr Víšek, vedoucí OE
Úřad městského obvodu Pardubice I

