Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. PU/0065/S
Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
se sídlem Pražská 320/8, 500 04 Hradec Králové
zastoupená Mgr. Radko Martínkem, předsedou
IČ: 75082721
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo zvláštního účtu: 2816572/0800
(dále jen „poskytovatel“)
a
Eastern Star, s. r. o.
se sídlem Jarošov 9, 569 66 Svitavy
zastoupená Evou Klapalovou, jednatelkou
IČ: 27530523
DIČ: CZ27530523
Příjemce pomoci je plátcem DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo zvláštního účtu: 3278892/0800
správce daně: FÚ Svitavy
(dále jen „příjemce“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE
PU/0065/D1

I.
1.1. Smluvní strany na základě usnesení Výboru Regionální rady regionu soudržnosti
Severovýchod č. 72/2008 ze dne 30.6.2008 uzavřely dne 8.10.2008 Smlouvu o poskytnutí dotace
č. PU/0065/S (dále jen „Smlouva“).
1.2. Příjemce zaslal v souladu s čl. 8.1. Smlouvy poskytovateli Oznámení o změnách v projektu/ve
Smlouvě o poskytnutí dotace týkající se změny termínu pro předložení Závěrečné monitorovací
zprávy a změny monitorovacích indikátorů. Poskytovatel zaslal příjemci dne 28. 7. 2009 Vyjádření
ke změně, ve kterém vyjádřil souhlas s navrhovanými změnami.
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II.
2.1. Smluvní strany se dohodly, že bod 2.2. Smlouvy nově zní:
2.2. Příjemce se zavazuje ukončit
nejpozději do 31.1.2011.

projekt, tj. předložit Závěrečnou monitorovací zprávu,

2.2. Tabulka Monitorovací indikátory v bodě 1.1. Smlouvy se mění takto :
Monitorovací indikátory:

Indikátor
Počet vytvořených
pracovních míst v rámci
projektů na rozvoj
cestovního ruchu
Počet nově
vybudovaných nebo
zrekonstruovaných
lůžek celkem

Měrná jednotka

Počáteční hodnota

Plánovaná hodnota

PM

0

19
(do 30. 6. 2011)

Počet

0

74
(do 1.1.2011)

2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ke dni účinnosti tohoto dodatku se čl. XVII Smlouvy
nahrazuje novým článkem XVII, který zní:
XVII.
Nesrovnalosti a jiná porušení podmínek poskytnutí dotace
17.1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem o finanční kontrole kontrolovat, zda se
příjemce nedopustil nesrovnalosti ve smyslu čl. 2 odst. 7 obecného nařízení. Nesrovnalost může
spočívat v porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, či v porušení jiných podmínek
poskytnutí dotace.
Porušení rozpočtové kázně
17.2. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení finančních
prostředků z rozpočtu poskytovatele. Neoprávněným použitím peněžních prostředků je jejich
použití, kterým byla porušena povinnost stanovená zákonem nebo smlouvou o, poskytnutí dotace
nebo porušeny podmínky, za kterých byly příslušné peněžní prostředky poskytnuty; dále se jím
rozumí i to, nelze-li prokázat, jak byly tyto peněžní prostředky použity. Zadržením peněžních
prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků ve stanoveném termínu.
17.3. Bylo-li poskytovatelem zjištěno porušení rozpočtové kázně, je příjemce povinen vrátit
poskytovateli na jeho výzvu částku odpovídající částce neoprávněně použitých nebo zadržených
prostředků. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit
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penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto
odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do
dne, kdy byly prostředky odvedeny. Penále, které v jednotlivých případech nepřesáhne 1 000 Kč,
se neuloží.
Porušení jiných podmínek poskytnutí dotace (porušení podmínek před uskutečněním
veřejného výdaje, ke kterému se dané porušení váže)
17.4. Pokud má poskytovatel v době předložení Žádosti o platbu podezření, že se příjemce zřejmě
dopustil porušení jiných podmínek, je oprávněn příjemci na dobu nezbytně nutnou pozastavit
poskytnutí platby.
17.5. Pokud poskytovatel zjistí porušení podmínek poskytnutí dotace, způsobené příjemcem ještě
před vyplacením části dotace příjemci, budou výdaje, kterých se zjištěné porušení týká, zařazeny
mezi nezpůsobilé a nebudou příjemci vyplaceny. Není-li objektivně možné vyčíslit výdaje, kterých
se porušení týká, je poskytovatel oprávněn ponížit příjemci celkové způsobilé výdaje projektu (dále
jen „CZV“), a to ve výši 0,5 % CZV za každé jednotlivé porušení, nejvýše však 10 % CZV.
K ponížení dojde v rámci nejbližší žádosti o platbu formou ponížení celkové sumy výdajů, které byly
shledány při kontrole dané žádosti o platbu jako způsobilé. Pokud bude vyčíslené ponížení vyšší
než následující žádost o platbu, bude o tento rozdíl ponížena i následující žádost o platbu nebo
bude příjemce povinen vrátit částku rovnající se rozdílu zpět poskytovateli.
2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

III.
3.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři
obdrží poskytovatel a jeden příjemce.
3.3. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich
svobodné a vážné vůle, nebyl uzavřen v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod
nátlakem.

V Hradci Králové dne ………………..

V …………. dne ………….……..

poskytovatel

příjemce
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