
Smlouva č. 2019/0094

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

uzavřená na základě zákona č. 250/2000 Sb.,

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

1.

Smluvní strany
 

Městská část Praha 17

se sídlem Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6,

IČ: 00231223, č. účtu 2000700399/0800

zastoupená starostkou Mgr. Jitkou Synkovou

dále jen „poskytovatel“

a

Junák — český skaut

10. středisko Bílá Hora Praha, z. s.

se sídlem Sadová 458/21, Ruzyně, 161 00 Praha

IČ: 61389641

zastoupený vedoucí střediska lng. Jitkou Křížkovou

dále jen „příjemce“

II.

Předmět a účel smlouvy

Poskytovatel poskytne z rozpočtu výdajů na rok 2019 příjemci finanční účelovou

dotaci podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

pozdějších předpisů, V celkové výši 100 000 Kč (slovy 'edno sto tisíc korun českých). Dotace

bude příjemci poskytnuta převodem na jeho účet č._do 15 dnů ode dne

podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.

Dotace je příjemci poskytnuta na zajištění provozu klubovny a aktivit skautského

střediska, k úhradě nákladů na střediskové akce, na údržbu klubovny a zahrady, vybavení

klubovny, trička se znakem střediska, doplnění táborového vybavení, na výtvarnou

a rukodělnou činnost střediska, na vzdělávací a kulturní akce.

III.

Závazek příjemce

Příjemce dotaci za podmínek stanovených V této smlouvě přijímá a zavazuje se, že

vkalendářním roce 2019 shora uvedenou činnost zajistí svým jménem, na svou vlastní

odpovědnost, V souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.

IV.

Podmínky použití dotace

Příjemce je povinen použít poskytnuté finanční prostředky výhradně pro účel

stanovený V článku 11. této smlouvy, přičemž se zavazuje zabezpečit hospodárné nakládání

s těmito finančními prostředky.

Použití poskytnuté dotace ve skutečné výši musí být vyúčtováno, uhrazeno

apromítnuto V účetnictví příjemce, které bude vedeno V souladu s platnými právními

předpisy.

Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů

prokazujících použití dotace.



Příjemce předloží poskytovateli vyúčtování touto smlouvou poskytnutých finančních

prostředků ve formě kopie daňového dokladu o úhradě nákladů na plnou výši či částečnou

výši poskytnuté dotace V souladu s účelem použití, ato do 28. 2. 2020. Kopie výpisů z účtů či

pokladních dokladů předloží do 28. 2. 2020.

Příjemce dotace se zavazuje V případě své přeměny či likvidace vrátit nevyužitou část

finančních prostředků poskytovateli do 31. 12. příslušného roku, ve kterém finanční

prostředky obdržel.

V.

Kontrola hospodaření s poskytnutými prostředky

Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, provádět

kontrolu plnění této smlouvy, přičemž příjemce je povinen tuto kontrolu strpět a poskytnout

poskytovateli při výkonu kontroly patřičnou součinnost.

VI.

Důsledky porušení povinností příjemce

Neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků, poskytnutých na základě

této smlouvy, je porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb.,

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Neoprávněným

použitím finančních prostředků je jejich použití, kterým byla porušena povinnost stanovená

touto smlouvou, právním předpisem, přímo použitelným předpisem EU a dále, neprokáže-li

příjemce, jak byly poskytnuté finanční prostředky použity. Zadržením finančních prostředků

je porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků dle čl. IV. této smlouvy. Za porušení

rozpočtové kázně bude příjemce povinen provést odvod do rozpočtu poskytovatele, který mu

bude uložen V souladu s ustanovením § 22 shora citovaného zákona.

VII.

Závěrečná ustanovení

Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění

pozdějších předpisů, se konstatuje, že uzavření této smlouvy o poskytnutí dotace schválilo

Zastupitelstvo m. ě. Praha 17 na svém 6. zasedání dne 17. 4. 2019 usnesením č. 16/2019.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou

smluvních stran. Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění dle zákona č. 340/2015

Sb., o registru smluv, nabývá účinnosti nej dříve dnem uveřejnění V registru smluv.

Poskytovatel zajistí zveřejnění smlouvy V registru smluv. Povinnost uveřejnit se

nevztahuje na smlouvu, jestliže výše hodnoty jejího předmětu je 50 000 Kč bez DPH nebo

nižší.

Tato smlouva je provedena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost

originálu, přičemž poskytovatel i příjemce obdrží po jednom vyhotovení.

Poskytovatel a příjemce shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv

V tísni. Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany svoje podpisy.

VPrazedne VPrazedne

poskytovatel příjemce



DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z. č. 131/2000 Sb. V platném znění,

že byly splněny podmínky pro platnost právního úkonu

V souladu s usnesením ZMČ č. 16/2019 ze dne 17. 4. 2019

V Praze dně:

Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 17


