
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Příbram

č.29610ŠK512019

Smluvní strany:
poskyiovalel:
město Příbram
se sídlem Tyršova 108. 261 19 Přibraml
zastoupené starostou: Ing. Jíndňchem Vafekou
IČO: 00243132 „
bankovní spojení: Ceská spořitelna, &. 5., Praha, pobočka Příbram

číslo účtu: 27—52168930910800
(dálejen poskytovaiel)

a

příjemce:

JUDO Příbgam, 2.5.
se sídlem: Zežická 193, 261 01 Příbram VII
zastoupen: MUDr. Radkem Bodnárem, předsedou spolku

ICQ: 48954985
DIC: -
bankovni spojení: Česká spořiteina, a.s.
čísla účtu: 3061 8783351101100
zapsaný u Městského soudu v Praze sp. zn. |_ 5?34

(dále jen příjemce)

uzavírají v návaznosti na usnesení Zastupitelstva města Příbram Usn. č. 1241201911210

ze dne 25.03.2019 a podle ust. 5 103 zá kona č. 2502000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. ve znění pozdějších
předpisů, a ust. zákona č. 8912012 Sb., občanský zá kon ik, v platném znění, tuto:

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Příbram

I. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je vymezení práv a povinnosti smluvních stran při poskytnutí & použití účelové dotace poskytnuté z mzpočm

města Pňbram (dále jen „dotace?

||. Výše a účel dotace
1) Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve výši 27151200 Kč [slnw dvěstésedmdesáiiedentisícpětsetdvanact Korun českých)

kúhradě nákladů na realizaci projektu v rámci programu Cinnost sportovních organizací na projekt s názvem: „JUDO Příbram 2019“
(dále jen "projeI-ct") a v souladu se žádosti o finanční podporu z rozpočtu města označená &. ]. MeUPB 1053735120113, která je uložena
u poskytovatele.

2) Poekylnutá dotace může být použita př1 reaiizaei výše uvedeného projektu pouze na úhradu těchto nákladů: nevratné sřaďovné,
doprava a ubytování dětí & mrádez'e včetně nutného doprovodu na turnaje a soustředění, nákup sportovních potřeb pro děti a

míádež, pronájem sponovních ha! & sportovišť.

Všechny výše uvedené náklady musí bý1 uznatelnými (způsobilýmí) náklady ve smyslu ustanovení čl. I'v' této smlouvy.

llI. Podmínky poskytnutí & čerpání dotace
1) Poskytnutí dotace a jeji použiti ie účelově vázá na na realizaci projektu uvedeného v čl. II.

2) Poskytovatel poukáže příjemci dotaci bankovnim převodem uprůběhu roku 2019 na jeho bankovni účet uvedený vzáhlaví této
smlouvy. Příjemce dotace je povinen dořožit vlastnictví účtu. na který' bude dotace poukázána. Příjemce prohlašuje. že dotaci pňjímá.

& to za podmínek uvedených v této smlauvě.

3) Příjemce se zavazuje. že se bude pod ílet na skutečných nákladech projektu také jinými ňnančnimi zdroji (odlišnými od dotace dle
této smlouvy). Po skylnutá dotace dle této smlouvy smí bid nejvýše v rozsahu 80 % celkových skutečných nákladů projektu.

4) Budou—fi skutečně vynaložené náklady na projekt vyšší než předpokládané náklady stanovené tcuto smlouvou. uhradí rozdí! příjemce
dotace z jiných zdrojů.

5) Budou-Ii skutečně vynaložené náklady na projekt nižší než předpokládané náklady,f stanovené touto smmuvou, vráti příjemce
poskytovatelř tu část dotace. která překročí maximální procentuální míru podpory uznatelných nákladů stanovených ve smlouvě. & tc-
nejpszději do 31.12.2019 na bankovní účet poskytovateie uvedený v záhlaví těla smlouvy.

0) Příjemce je povinen celý projekt zrealizgvat & proňnancovat \; období od 01.01.2019 - 31.12.20101tzn. veškeré zboží a služby musí

být k tomuto datu dodány a zaptacenýf“ “_

7) Příjemce se zavazuje zrealizovat projekt ve schváfenem rozsahu a o každe podstatné změně týkající se realizace projektu písemně

informovat poskytovatele, & to bez zbytečného odkladu.
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8) Příjenme je povinen po dobu plnění této smlouvy písemně oznámit poskytovateli změny všech identiňkačních údajů uvedených v této
smlouvě, a to nejpozději 10 kalendářních dnů od této změny.

9) Příjemce je povinen písemné informovat poskytovatele o plánované přeměně ve smyslu zákona č. 12512008 Sb.. v platném znění, a

sdělit poskytovateli. na který subjekt přejdou práva a povinnosti vyplývající ?. teto smiouvy. Příjemce je rovněž povinen infermwat
poshdovatde o skutečnostech majících za cíl zrušeni s likvidací nebo zahájení insolvenčního řízení. Všechny tyto skutečnosti je
příjemce povinen oznámit bez zbytečného odkladu.

10j Přůemce je povinen využívat dotaci co nejhespodárněji a vést řádnou, oddělenou evidenci jejiho čerpání v souladu se zákonem &.
56311991 Sb., 0 Účetnictví, \: platném znění.

11) Pokud příjemce pro realizaci dopravy zvoli soukromé vozidle, lze zdotace hradit pouze náklady na pohonné hmoty v ceně dle

vyhlášky MPSV platné pro rok 2019. V tomto případě je nutné doložit spotřebu vozidla dle technického průkazu.

12) Osoby spojené a příjemcem (spojenými osobami se rozumí osoby definované \: ust. Š 23 odst. 7 zák. č. 58011992 Sb., o daních
zpříjmú. v platném znění), mohou pro příjemce zajišťovat dodávku zboží či služeb pro realizaci projektu \! souhrnném objemu
nepřevyšujícím 10 % pňdélené dotace.

13) Majetek, byť ijen částečně pořízený s použitím dotace, nesmí příjemce prodat, pronajmout, darovat, použít na jiný účel, převést na
jinou osobu nebo jej přenechat k podnikatelskému užívání jiné osobě po dobu 5 let od data ukončení realizace projektu. Po stejně
diouheu dobu je příjemce dotace povinen veškerý! takto pořízený majetek evidovat ve svém majetku. Pň nedodržení povinnosti

stanovene příjemci v tomto odstavci je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné výši vrátit poekytovatefi, a to bezhotovosmím
převodem na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy do 15 kalendářních dnů od deručeni písemné výzvy poskyiovatele
k vrácení dotace,

14) Úhrady nákladů hrazené z dotace \! částkách 5000000 Kč (slovy; padesáttieíc korun českých) a více je příjemce povinen provádět
pouze bezhotovostně, Příjemce je povinen veškeré úhrady nákladů spojené a realizaci projektu dle článku ||., odst. 2) hradit
: \dastního bankovního účtu. V případě změny..' účtu je příjemce povinen doložit vlastnictvi k účtu, a to kopii přjslušné emjeuvy nebo
potvrzením peněžního ústavu ve lhůtě dle článku |||., odst. 8).

15) Příjemce se zavazuje v průběhu i po ukenčeni realizace akce, pokud io povaha akce dovoluje, označit, že akce je realizována s
pňspěním měeta Příbram (propagace » např. uvedení loga města na plakáty, pozvánky. umístěni loga města při akci, zveřejnění

článku v médiích apod.), Způsob propagace je příjemce povinen doložil společně svyúčtevánírn dotace, Příjemce dotace může
požádat o souhlas s použitím loga města Příbram & zavazuje se zajistit, aby pň jeho používání nemohlo dojít k jeho znevážení a aby
bylo použito v souladu s manuátem kpoužití loga, který je zveřejněn na wwpribrameu vsekci Potřebrg'í vyřídíťŽá-dosí o souhlas
s použitím Inge města.

16) Příjemce dotace má povinnost označit originál účetního dokladu (dále jen ,;dokhd'ů textem: „Financováno za podpory města
Příbram“ a uvést číslo této smlouvy, a to tak, aby toto nemělo vliv na čitelnost a obsah dokladu. U dokladů. kjejichž úhradě byte
využita dotace pouze částečně. je nutné uvést příslušnou částku dotace. Označeny nemusí bý'l pouze ty doklady. u kterých je to

technicky vyloučeno (např. drobné doklady).

17) V případě, žeje projekt realizován částečně, je příjemce povinen provést vyúčtování dotace a vrátit newčerpané peněžní prostředky
poskytovateli na jeho bankovní účet, a to nejpozději dc- 31.12.2019; ovráceni poskytnutých peněžních prostředků zašle příjemce

poskytovateli neprodleně písemnou informací s uvedením důvodu nevyužití dotace.

18) V případě. že se projekt v době pjněni smlouvy z jakýchkoli důvodů neuskuteční. je příjemce povinen tuto skutečnost poskytovateli
oznámit & dotaci vrátit poskytovateli nejpozději do 31.12.2019 na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

19) Příjemce se zavazuje nepřevést svá práva & povinnestř : této smlouvy na jinou fyzickou nebo právnickou osobu ani tuto smlouvu
postoupit bez svolení peskytovaleie. V opačném přjpadě je povinen dotaci vrátit,

20j Příjemce se zavazuje archivovat originály dokladů prokazujících její čerpání vč. vyúčtování po dobu 10 let od předložení vyúčtování
dotace. Příjemce je pevinen po dobu deselj let ed skončení projektu archivovat následující podkladové materiály:

aj žádost včetně povinných příloh,

b) b.lto smlouvu,

c) originály účetních dokladů prokazujících čerpání dotace.

d) dokumentaci o zadání veřejné zakázky. je-Il zadávána.

ej závěrečnou zprávu & vyúčtování dotace.

IV. Způsobilé (uznatelné) a nezpůsobilé (neuznatelnéj náklady

1) Příjemce je povinen použit dotaci vsouladu sůčelern, na který byla poskytnuta, 1j.vý|učně kúhradé způsobilých [uznatelných]
nákladů daného projektu, a to vrozsahu, způsobem eza podminek stanovených vplainý-ch Pravidlech e poskytování dotací &

nevratných únančnich výpomocí z rozpočtu města Příbram. \: Konk retním dotačnim programu a ve smieuvě.

2) Způsobilými [uznatelnýmij náklady podporovaného projektu se rozumí pouze takové náklady' které splňují následující podmínky:
aj byiy vynaloženy \; souladu s účelovým určen ím dotace (splňují účel urče ný ve smlowě],.
b) maji přjm eu seuvielest s přípravou a realizací podporovaného projektu, _____ ___

c) jsou účetním případem příslušného období, na který se podpora vztahuje, byly řádně zavedeny v účetnictví či ebdebné povinné
evidenci, jeeujasně identifikovatelne a byly příjemcem uhrazeny \: období kalendářního roku, ve kterém byla dotace poskytnuta.

dj vyhovují zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zák, &. 32012001 Sb.. o Hnančni kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů (zákon o Hnančni Kontrola). \: platném znění,

B) jsou daňovým nákladem ve smyslu zákona o daních z příjmů 6. 58611992 Sb., v platném znění,
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f) nejsou vyloučeny jiným ustanovením platných Pravidel o poskytování dotaci a nevratných finančních výpomocí zrozpočlu

města Příbram nebo programů.
3) Nezpůeobilými (neuznatelnýmij náklady ee, bez ohledu na ustanovení odst. 2 tohoto článku, rozumí následující výdaje:

a) nákup dlouhodobého hmotného & nehmotného majetku. dle ustanovení zákona č. 58611992 Sb., o daních z příjmů. v platném

znění,

b) náklady, které nejsou spojeny s pňmou ňnančnř úhradou. Jedná se např. o odpisy, tvorbu rezerv či opravných položek,
c) úhrada leasingových spiálek, úhrada splátek & úroků ze zápůjček & úvěrů,

d) úhrada plateb sa nkčniho charakteru a náhrad škody,

e) úhrada pojistného, s výjimkou pojistného dle bodu 311,
f) osobní nákladyr včetně souvisejícího pojistného nad úroveň 20 % přiznané dotace,
g) odměny členům statutárních & jiných orgánů právnických osob,

h) výdaje na opravy nad úroveň 50% přiznané dotace,
i) odměny za poradenské služby, např. právni služby, služby ekonomických poradců, službyf daňových poradců a auditorů & za

vedení účetnictví.

j) daně, cla, a úhradyr místních poplatků hrazených dle zák. č. 56511990 Sb., o místních popjaloích. vplamem znění. na území

poskytovatele,
k'j převody jiné fyzické nebo právnické osobě s výjimkou těch. které poskytují výkony a služby spojené s realizaci projektu,
|) zálohy a platby, které nebudou do termínu vyúčtování dotace zúčtovány'. Výjimku mohou tvořil platby, ktere se objektivně

zúčtovávají v pozdějším termínu (např, elektřina, voda. apod),
m) úhrady závazků vůči státu a závazků vůči poskyiovateli,
n) DPH u plátců této daně. Uznatelným nákladem muže být jen ta část DPH. kterou dle pravidel daných zákonem o DPH č.

23512004 Sb. nelze uznat do odpočtu DPH.

4) Jednotlivé programy dotaci mohou obsahovat další úpravy uznatelných nákladů.
5) Pokud bude podporovaný projekt či jeho část realizován dodavatelským způsobem, je příjemce dotace povinen postupovat dle zák.

č. 13412016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

V. Wúčtování dotace a závěrečná zpráva

1) Po ukončení realizace projektu je příjemce dotace povinen zpracovat a ve stanovené lhůtě předložit vyúčtování dotace & závěrečnou
zprávu. Vyúčtování bude zpracováno na předepsaném formuláň. kterýje k dispozici na internetových stránkách poskytovatele.

2) Vyúčtování dotace a závěrečnou zprávu o realizaci projektu dodá příjemce dotacejeiírnu poskytovateli nejpozději do 15. 01. 2020.

31 Vyúčtování bude obsahovat kopie účetních dokladů. dokládajících vynaiožení výdajů na realizaci projektu. hrazených z poskytnuté
dotace. V případě kontron musí příjemce na vyžádání předložit originál účetních dokladů. Pokud příjemce dotace vede účetnictví,
musi na výzvu prokázat jejich řádné zaúčtování.

41 Je-Ii příjemce plátcem DPH, uvádí do vyúčtování částku bez této daně, ledaže nemel nárok na odpočet DPH.

51 Do vyúčtování nelze předložit doklady. které byly předmetem zápočtu 9 třetí osobou.

0) Za pravdivost & správnost vyúčtování dotace a závěrečné zprávy odpovídá osoba oprávněná jednat za nebo jmenem přúemce, která

tuto skutečnost v závěrečné zprávě a ve vyúčtování dotace písemně potvrdí.

VI. Kontrola realizace projektu a použití dotace

1) Příjemce je povinen podrobit se průběžné a následné kontrole podle zák. 6. 32012001 Sb., o Hnanční kontrole a o změně některých
předpisů. v platném znění, za účeřem prověření dodržování podmínek emEouvy pro nakiádání s poskytnutými prostředky.

2) Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli na požádání veškerou potřebnou aktuálnř, úplnou a přesnou dokumentaci, účetnictví

& originály účetních dokladů, které dokumentují všech ny rozhodné skutečnosti pro ověření způsobu čerpání & využití dotace a plnění
podmínek této smlouvy. Při kontrolách je příjemce podpory povinen poskytnout poskytovateli veškerou požadovanou součinnost.

VII. San kční ustanovení
1) Pokud se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně, bude poskytovatel postupovat podle příslušných ustanovení 5 22 zák.

&. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, \: plamem znění.

21 Porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení 5 22 zák. 12. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
vplainém znění, se dopustí pň'jemce vpřípadě, že poruší povinnosti stanovené touto smlouvou, nebo neprokáže—Ii, jak byly
poskytnuté prostředky použityr nebo zadrží peněžní prostředky, tj. poruší povinnost vrácení poskytnutých prostředků ve stanoveném

terminu.

3) Za méně závažné porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanoveniš 103 odst. 6 zák. č. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních r02|;:or':'rů,1.r plamem znění, se považuje:

a] předložení uyúčtovápí a závěrečné zprávy po termínu stanoveném 11 CF. 11. 00512) smlouvy. Za 1010 méně závažné
porušení rozpočtovézkázně se stanovi odvod ve výši 1 % z výše poskytnuté dotace za každý, i započatý kajendářní den

zpoždění, _ __

b) porušení ustanoveni dle E110.- odet. 11). Za toto méně závažné porušení rozpočtové kázne se stanoví odvod ve výši 10 %

z poskytnuté dotace.
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4) Vznikne-li vprůběhu kalendářního roku podezření na porušení rozpočtové kázně. nebo dozvi-Ii se poskytovatel. že činnost není
příjemcem dotace prováděna v souladu s předloženým projektem, nebo neplni—ri příjemce závazky vypiývajíoi ze smluvních
ustanovení. je poskytovatel oprávněn pozastavit příjemci poskyhautí dalších Iinančních prostředků.

VIII. Další ustanovení
1) Příjemce umožní zástupcům poskytovatele provádějícím kontrolu využití dotace volný' vstup na Všechny akce, na které byla

poskymuta dotace a k1eré tvoří programovou náplň projektu dle článku ||. této smlouvy. Pokud příjemce neuvedl v žádosti termín

konání akce. je povinen tento termín oznámit nejpozději 10 kalendářních dnů před konáním akce poskytovateli.

2) Příjemce prohlašuje, že se pod robně seznámil s platnými Pravidly pro poskytování dotaci _ a nevratných finančních výpomocí
: rozpočtu města Příbram č. 212018. s podmínkami poskytnutí & čerpání dotace dfe teto smlou vy & zavazuje se k jejich plnění .

3) Příjemce prohlašuje že ke dni podpisu emiouvy není V úpadku, neni mu známo, že by na něj byl podán návrh na prohlášení
ineolvence, ani není V likvidaci & dále, že má vypořádány závazky vůči veřejným rozpočtům & závazky Vůči rozpočtu města Příbram
Včetně organizaci jím zřízených či založených ke dni podpisu smlouvy.

4) Pos kytovale! je oprávněn realizovaný projekt prezentovat jako akci, která se uskutečnila s jeho finanční podporou.

5) Dotace je veřejnou fmančni podporou ve smyslu zákona č. 32012001 Sb.. o ňnanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů,
a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

IX. Závěrečná ustanovení
1) Smluvní sIrany souhlasí se zveřejněním veškerých údajů vypiývajicíoh : této smlouvy.

2) Smluvní strany prohlašují. že skutečnosti uvedené v této smlouvě a s touto smlouvou související nepovažuji za obchodní tajemství
Ve smyslu 5 504 zákona 130912012 Sb., občanského zákoníku, vplatném znění a udělují svolení kjejich užití a zveřejnění bez

stanovení jakýchkoli dalších podminek. Smluvní strany souhlasí s tím. že tato smlouva bude zveřejněna ve smyslu 5 10d zákona č.

25012000 Sb., na úřední desce poskytovatele dotace umožňující dálkový přístup a vregietru smiw dle příslušných ustanovení
zákona &. 34012015 Sb., platném znění.

3) Jakékoli změny & doplňky1eto smlouvy lze učinit pouze formou písemného & čielovaného dodatku. podepsaného oběma smluvními
stranami.

4) Závazkový vzleh založený touto smlouvou lze ukončil na základě písemné dohody smluvních stran nebo výpovědi.

5) Příjemce je oprávněn tuio smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 14 dm;i a počíná běžet 1. dnem

následuj1cím po dni doručení výpovědi druhé smluvn1 straně.

61 Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že:
aj příjemce sdělí poskytovateli neúplné nebo nepravdivé údaje související s realizací projeklu, s poskytnutím dotace, jejim

vyúčtování nebo prováděním kontroly.

bj se příjemce dopustí pomšení rozpočtové kázně.

?) Ve výpovědní 1hůtě poskytovatel mzas1aví uvolňován í finančních prostřed ků.

8) V případě ukonceni smluvního vztahu je příjemce dotace povinen vrátit peněžní proelředky dotace. které jim nebyly ke dni ukončení
smiou vy použity v souladu s touto smlo uvou, & to zpět na účet poekjdovatele ve lhůtě do 15 dnů ode dne ukončení smlouvy.

9) Nebyli platnostř o účinnosti této smlouvy' se řídí příslušnými ustanoveními zákona 25012000 Sb. a zákona 34012015 Sb., V platném
znění, Učinnoet & platnost smlouvy zaniká úplným splněním všech závazků příjemce a poskydovatele, které z 11310 smbuw wpíývají.

10) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech & platností origináIU. z niohžjeden obdrži přjjemce. tři DOSKHOVGif-šl-

11) Záležitostnouto smlouvou neupravené se řídí právem ČR.

12) Jekýmkoliv ustanovením této smlouvy neni dotčeno právo poskytovatde domáhat se náhrady škody 51 jiné újmy vznik1é mu
V důsledku porušení povinností pň'jemoe.

13) Smluvní strany si smlouvu řádné přečetly: s obsahem smlouvy, který je projevem jejich svobodné & Vážné Vůle. souhlasí a na důkaz
pňpojují své podpisy.
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