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Veřejnopľávní smlouva o poskytnutí dotace č,.0032l0/KsT/2019

člI
Smluvní stľany

1) Městská část Pľaha 5
sídlo: Praha 5' nám' 14.tíjnaI38I14, PSČ150 22
zastoupena RNDr. Danielem Mazurem, Ph.D., staľostou
ICO:00063631
DIC: C200063631
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
čísloúčtu:2000857329/0800
(dále jen,,poskýovatel")

2) RAUL, s.ľ.o.
sídlo: Elišky Krásnohorské 1215, Josefov, 110 00 Pľaha 1

zastoupena Marcelou Kaloušovo u, na zźkladě plnémoci
ICO 256 08 673
bankovní spojení
čísloúčtu
(dále jen ,,příjemce")

(dále takéspolečně,,smluvní stľany")

uzavirají podle ustanovení $ 10a zákona č.25012000 Sb', o rozpočtovýchpravidlech
územníchrozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o rozpočtových
pravidlech"), tuto veřejnoprávní smlouvu o poskýnutí dotace.

čl.n
Předmět a rĺčelsmlouvy

1) Rada městskéčásti Pľaha 5 schválilo usnesením čísloRMČ116142812019 ze dnę I7.4.
2019 na zák|adě individuální žádosti příjemce o poskýnutí dotace přidělení dotace na
spoľtovníakci ,,106. Primátorky",která se koná 7. - 9.6.2019 na Rašínověa Hořejší
náplavce (dále jen ,,projekt/akce"). Dotace je poskytována v souladu se schválenou
individuální žádostío poskytnutí dotace na přípravu a stavbu záxodní trasy,
označenízávodních dľah, PHM a řidiče motoľoqých čtunůa výstupní pontony.

2) Dle odstavce 1 tohoto článku poskytne poskytovatel příjemci dotaci ve výši 49. 850,_ Kč
(slovy: čtyřicet devět tisíc osm set padesát korun českých)na účeluvedený v odstavci l
tohoto článku. Příjemce je oprávněnvyužit tuto dotaci nejpozději do 9. 6. 20|9, dokdy
musíbý dosaŽeno účelu,pro který se dotace poskytuje.

3) Dotaci poukáže poskýovatel příjemci bezhotovostním převodem na úěet příjemce

1



ł  r MĚsTsxÁ Č ÁsTŁ PRAHA 5J
uvedený v zé thlavi té to smlouvy, a to do 30 dnů  ode dne uzavření  té to smlouvy.

4) Dotace je ve smyslu zź tkona č '. 32012001 Sb., o f,rnanč ní  kontrole ve veřejné  správě
a o změně někteých zákonů  (zź lkon o finanč ní  kontľ ole), ve znění  pozdějš í ch předpisů ,
veřejnou finanění  podporou avztahýi se na ni vš echna ustanovení  tohoto zttkona. Dotace
je poskytována jako podpora de minimis podle Nďí zení  Komise (EU) č . I407l20l3 o
pouŽití  č lánků  I07 a 108 Smlouvy o fungování  Evľ opské  unie na podporu de minimis
v ostatní ch odvětví ch a dopravě a jako taková je eviđ ována v centľ ální m registru podpor
malé ho rozsahu v souladu se zákonem č ,. 21512004 Sb., o ú pravě někteých vztahtl
v oblasti veřejné  podpory a o změně zákona o podpoře ýzkumu a vývoje, ve znění
pozdějš í ch předpisů .

č l. rrI
Projev vů le smluvní ch stľ an

1) Poskytovatel se uzavření m té to smlouvy zavazuje poskýnout pří jemci dotaci
specifikovanou v č l. II odst. I a 2 té to smlouvy za podmí nek v ní  uvedených, pří jemce
uzavření m té to smlouvy dotaci přijí má a zavazuje se ji využ í t pouze k ú č elu uvedené mu
vč l.ilodst. 1té tosmlouvy,atovtermí nuuvedené mvč l.ilodst.2té tosmlouvy,jakož i
k řádné mu splnění  dalš í ch povinností  vyplývají cí ch zté to smlouvy č i platných právní ch
předpisů .

2) Dojde-li ke změně využ ití  dotace, teľ mí nu č i mí sta konání  projektu/akce, je pří jemce
povinen nepľ odleně infoľ movat poskýovatele o té to změně. Pří jemce má dále povinnost
zajistit dofinancování  pľ ojektu/akce zjiných zdrojů  v pří padě, kdy je dotace poskýovií na
pouze na č ásteč né  pokĺ ytí  pľ ojektu.

3) Za poskýovatele ve věcech administľ ativní ch a tęchnických jedná odboľ  kancelář
staľ osty Úřadu městské  č ásti Praha 5, Š tefánikova 13,l5, Praha 5.

č lľ
Pľ áva a povinnosti pří jemce

1) o využ iti dotace bude pří jemce pí semně infoľ movat poskytovatele zprávou Zpracovanou
podle pří lohy ě. 1 té to smlouvy. Její  souč ástí  je vyú č tování  celé ho projektďakce' finanč ní
vypořádání  dotace, kopie daňových dokladů , věcný popis výsledku využ ití  dotace
a zhodnocení  pří nosu pľ ojektu/akce pro obč any MČ  Praha 5. Poskytovatel je oprávněn
pří lohu č . 1 té to smlouvy vyplněnou pří jemcem dle té to smlouvy kdykoliv zveřejnit
způ sobem' kteý uzná za vhodný, s č í mŽ pří jemce souhlasí . Zpráxu o využ ití  dotace
doruč í  pří jemce pří sluš né mu odboru Úvĺ č  Pľ aha 5 uvedené mu v č l. III odst. 3
v pí semné  podobě ve lhů tě 60 dnů o kteľ á poč ne běź et první ho dne měsĺ ce
následují cí ho po ukonč ení  pľ ojektu/akce č ĺ  vyuź ití  dotace. Pokud pří jemce tuto
povĺ nnost nesplní  a v uvedené  lhů tě pí semnou zpľ ávu poskytovateli nedoľ uč í o je
povinen neprodleně vľ átit dotaci poskytovateli na jeho ú č et uvedený v zálhlaví  té to
smlouvy, a to v č ástce, její ž  vyú č tování  nebyl schopen v té to lhů tě řádně dolož it.

2) Nevyč eľ paná č ,ást dotace musí  byt poukázź ma na ú č et poskýovatele uvedený v ztthlaví
tóto smlouvy nejpozději do 30. 6. 2019. Pokud pří jemce zjistí , ž e neműž e dotaci na
projekt v plné m rozsahu využ it, infoľ muje o tom poskytovatele a dotaci vratí  neprodleně
na ú č et poskytovatele uvedený v záhlaví  té to smlouvy, nejpozději do 30. 6.2019.

3) Daňové  doklady předlož ené  pří jemcem musí  obsahovat veš keré  nálež itosti dle ustanovení
zákona č . 23512004 Sb., o dani zpřidané  hodnoty, ve znění  pozdějš í ch předpisů .
V jednotlivých daňových dokladech, musí  bý uveden konkĺ é tně pří mý vztah k dotaci (na
daňových dokladech nesmí  chybět ú č el a název projektu/akce apod.). Pokud nebude
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z doruč ené ho daňové ho dokladu jasně patmé , Že se ť tnanč ní  pľ ostředky z dotace použ ily
na pľ ojekt, a pří jemce dotace tyto vady ani na výzvu poskýovatele ve stanovené  lhů tě
neodstraní , bude č ástka uvedená vtakové m daňové m dokladu považ ováĺ a za
nevyč eľ panou č ást dotacę a pří jemce je povinen ji vľ átit bez zbyeěné ho odkladu
poskýovateli na jeho ú č et uvedený v záhlavi té to smlouvy, ato v č ástce, její Žvyilč :tovlí ní

nebyl schopen řádně doloŽit. Pokud je pří jemce plátcem DPH a vznikl mu nárok na

uplatnění  nadměrné ho odpoč tu DPH, nelze mu nadměľ ný odpoč et DPH uznat jako výdaj
v rámci přidělené  dotacę. Nadměmý odpoč et vznikne vŽdy při přijetí  zboŽi a sluŽeb od
plátce DPH.

4) Dotaci nelze použ í t na ú hľ adu mzdových nákladů , vč etně povinných zákonných odvodů
pří jemce jako zaměstnavatele, na ú hradu mzdových nákladů  zaměstnanci za práce

konané  na zź tkladé  dohod o pľ ací ch konaných mimo pracovní  poměr (dohoda o pracovní
č innosti a dohoda o provedení  práce) a na ú hľ adu odměn statutární mu orgánu a
jednatelů m pří jemce dotace, s výjimkou specifikovanou ve vyhláš ené m dotač ní m
programu uvedené m v ustanovení  č 1. II odst. 1 č i uvedenou ve schválené  individuální
Žádosti o poskýnutí  dotace. Zpřiďé Iené  dotace nelze uhľ adit zbož i a sluŽby vykonané
pří mo pří jemcem.

5) Pří jemce je povinen do patnácti (15) dnů  oznámit poskytovateli zahajení  insolvęnč ní ho
tí zení , vstup pří jemce jako právnické  osoby do likvidace, přeměnu právnické  osoby,
změnu statutární ho orgánu nebo jeho č lena, změnu názvu, bankovní ho spojení , sí dla č i
kontaktní  adresy. Pokud dojde v pruběhu platnosti té to smlouvy na stľ aně pří jemce
k přeměně nebo zruš ení  pľ ávnické  osoby s likvidací , je povinen pří jemce vrátí t
poskytovateli nevyč eľ panou ěást dotace před tí m, neŽ dojde k přeměně nebo ke zruš ení
právnické  osoby. Rozhodn;im dnem, kdy pří jemce již  nemů ž e č erpat dotaci, je den, kdy
doš lo k přeměně, nebo den, kdy vstoupila tato právnická osoba do likvidace.

6) Pří jemce bere na vědomí , ž e kaž dé  neoprávněné  využ iti nebo zadrž eni ť ĺ naĺ č ní ch
prostředků  dotace je poľ uš ení m rozpoč tové  kázně podle $ 22 zákona č :. 25012000 Sb., o
ľ ozpoč tových pľ avidlech.

7) Poskýovatel si vyhľ azuje fuľ ávo kontroly věcné ho plnění ; za tí m ú č elem se pří jemce
zavazuje, Že na vyž ádání  umoŽní  poskýovateli nebo jí m pí semně pověřené  osobě

nahlé dnout do ú č etnictví  a dalš í  dokumentace.
8) Pří jemce se zavazuje, Že pÍ ijaké koli prezentaci pľ ojektu/akce bude uvádět skuteč nost, ž e

tento projekt/akce je financováďa z dotace poskýovatele.

cl. v
Povinná ustanovení

1) Smluvní  stľ any berou na vědomí , ž e k nabýí  ú č innosti té to smlouvy je nezbýné  její
uveřejnění  v registru smluv podle zź ů <ona ě. 34012015 Sb., o zvláš tní ch podmí nkách
ú č innosti někteých smluv, uveřejňování  těchto smluv a o registru smluv, ve zĺ ění
pozdějš í ch předpisů , do 30 dnů  ode dne podpisu smlouvy poslední  smluvní  stranou,

nejpozději do 3 měsí ců  ode dne podpisu smlouvy' kteľ é  pľ ovede Městská č ást Praha 5.

Smluvní  strany beľ ou na vědomí , Že zveÍ ejnění  osobní ch ú dajů  ve smlouvě uveřejněné  v
ľ egistru smluv podle věty první  se děje v souladu s tí mto zákonem a s č l. 6 odst. 1 pí sm.

c) naÍ í zeni Evropské ho paľ lamentu a Rady (EU) 20161679. Smluvní  strany pľ ohlaš ují , Že

skuteč nosti obsaž ené  ve smlouvě nepovaž uji za obchodní  tajemství  ve smyslu $ 504

obč anské ho zákoní ku a udělují  svolení  k jejich už ití  a uveřejnění  bęz stanovęní
j akýchkoliv dalš í ch podmí nek.

2) Smluvní  strany se dohodly na uveřejnění  smlouvy v ľ egistľ u smluv podle předchozí ho
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odstavce i vpřípadě, žese zétkoĺlnápovinnost zveřejnit smlouvu vregistru smluv podle

zźlkonač. 34012015 Sb., o zvláštníchpodmínkách účinnostiněkte4ých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o ľegistru smluv, vę znění pozdějšíchpředpisů, na smluvní

v ztah založený touto smlouvou nevztahuj e.

Tímto se ve smyslu ustanovení $ 43 odst. I zźtkonač).I3Il2000 Sb", o hlavním městě

Praze, ve znění pozdějšíchpředpisů, potvľzuje, žeby|y splněny podmínky pro platnost

pľávního jednĺĺníměstské části Pľaha 5, a to usnesením Rady městskéčásti Praha 5 č.

RNÍČl161 42812019 ze dne |7 . 4. 20|9.

čl.vl
Záxérečnáustanovení

l) Smlouva ĺabyva platnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti

dnem jejího uveřejnění v ľegistru smluv.
2) Poskýovatel je opľávněn od tétosmlouvy odstoupit, pokud příjemce nesplní jakoukoli

povinnost stanovenou v této smlouvě a způsobuje-li toto nesplnění povinnost vľácení

dotace čijejíčásti. odstoupení je účinnéokamžikem doruěení příjemci.

3) Yzájemná práva a povinnosti neupľavenév tétosmlouvě se řídíplatnymi pľávními

předpisy.
4) Změny a doplfüy tétosmlouvy mohou bý pľovedeny pouze formou písemnéhododatku

podepsaného oběma smluvními stranami.
5) Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, znichž poskýovatel obdľŽítři stejnopisy

a příjemce jeden stejnopis.
6) Nedílnou součást této smlouvy tvoří příloha č.1 - Závěrećnázpráva o vyuŽití dotace.

7) Spory ztéto smlouvy rozhoduje podle zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve zněĺí
pozdějšíchpředpisů, Magistrát hlavního města Prahy v přenesené působnosti. Pľoti

tomuto rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad.
8) Smluvní stľany prohlašují,žęsmlouvu sepsaly ĺa základě pľavdiqých údajů,jejich pravé

a svobodné vůle, nikoli viísni aĺiza nápadně nevýhodných podmínek, smlouvu si
přečetly, s jejím obsahem souhlasí anadtĺkaztoho připojují svépodpisy.
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RjAUL, s.r.o.

Maľcela Kaloušová, na zźlklađěplnémoci
příjemce

'

Praha
el Mazur, Ph.D., starosta
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