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SML 2019/211 OŠK/KUL 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 
uzavřená podle ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve 

spojení s § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)  

 
I. Poskytovatel a příjemce dotace 

 
městská část Praha 12  
se sídlem: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 - Modřany 
zastoupená: Mgr. Janem Adamcem - starostou 
IČO: 00231151, DIČ: CZ00231151 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., 

č. ú.: ****  
(dále jen „poskytovatel“ nebo „MČ Praha 12“) 
 

a 

Proxima Sociale o.p.s. 
právní forma: obecně prospěšná společnost 
se sídlem: Rakovského 3138/2, Modřany, 143 00 Praha 4 
zastoupená: Ing. Ivem Kačabou – ředitelem 
IČO:  49625624 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., 

č. ú.: ****  
(dále jen „příjemce“) 
 

II. Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele bezplatně poskytnout příjemci dotace v celkové částce 
52.000 Kč (slovy padesát dva tisíce korun českých) za účelem úhrady části nákladů spojených 
s realizací příjemcem předložených projektů v oblasti kultury s názvem: 

a) Tvořivá dílna XVI. ve výši 22.000 Kč, a to konkrétně na výtvarné potřeby a materiál, ceny 
pro soutěžící, výtvarná periodika a knihy o výtvarných technikách, lektory graffiti workshopů, 
dle projektu 

b) „Hudební akce – Hudba pro ulici XV.“ ve výši 30.000 Kč, a to konkrétně na výtvarné, kancelářské 
a sportovní potřeby, spotřební materiál, doplnění zvukového zařízení, sportovní potřeby, ceny 
do soutěží a turnajů, PHM pro převoz potřeb na akce a do agregátu, tisk materiálů pro propagaci, 
fotoslužby, DJ´s, lektory graffiti workshopů, dle projektu 

(dále jen „projekty“)  

a závazek příjemce tyto dotace přijmout a následně projekty zhodnotit, samostatně vyúčtovat jejich 
využití a podrobit se případné kontrole dle následujících podmínek. 

III. Práva a povinnosti příjemce 

1. Příjemce je oprávněn k užití znaku, loga nebo logotypu MČ na materiálech souvisejících 
s realizací podpořeného projektu. 
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2. Příjemce je povinen poskytnutou dotaci použít výhradně k úhradě části nákladů spojených 
s realizací svého projektu předloženého v rámci žádosti o dotaci. 

3. Příjemce nesmí použít dotaci za účelem zisku, ani ji nesmí poskytnout jiným subjektům, pokud 
se nejedná o úhradu přímo spojenou s realizací projektu. 

4. Příjemce je povinen využít poskytnutou dotaci řádně a hospodárně a vést ji odděleně (analyticky) 
v účetní evidenci. 

5. Příjemce se zavazuje vyčerpat poskytnutou dotaci k naplnění stanoveného účelu 
do 31. 12. 2019. 

6. V případě nevyčerpání dotace v plné výši je příjemce povinen nevyčerpané finanční prostředky 
vrátit  poskytovateli na shora uvedený účet nejpozději do 31. 12. 2019 a současně o této 
skutečnosti písemně informovat poskytovatele prostřednictvím pracovníků oddělení kultury 
a sportu odboru školství kultury a vzdělávání ÚMČ Praha 12 (dále je „OŠK“). 

7. Příjemce je povinen minimálně 14 dnů před konáním kulturní akce v rámci podpořeného 
projektu zaslat na adresu: informace@praha12.cz pozvánku na tuto akci a případně též 
propagační plakát, aby jej MČ Praha 12 mohla zveřejnit. Příjemce zároveň zašle pozvánku všem 
členům dotační komise (http://www.praha12.cz/komise-pro-udelovani-dotace-v-oblasti-
kultury/ds-1521/archiv=0&p1=65955). 

8. Příjemce je povinen informovat veřejnost na propagačních materiálech, že je projekt realizován 
za finanční podpory MČ Praha 12. 

9. Příjemce je povinen v termínu do 10. 1. 2020 předložit poskytovateli ke schválení závěrečné 
vyúčtování na předepsaném formuláři dostupném na internetových stránkách MČ Praha 12 
www.praha12.cz, v sekci „Dotace“, včetně samostatného písemného zhodnocení průběhu 
konkrétního projektu a kopií účetních dokladů o použití konkrétní dotace. K vyúčtování je 
příjemce povinen přiložit fotodokumentaci v rozsahu 2 - 5 fotografií zachycujících průběh 
akce, případně počet účastníků nebo návštěvnost. Pokud byla v souvislosti 
s podpořeným projektem vytvořena periodická či neperiodická tiskovina (brožura, leták, plakát 
atd.), bude spolu s vyúčtováním poskytovateli předán 1 výtisk. 
Poskytovatel toto vyúčtování projedná a v případě nedostatků ve vyúčtování či související 
dokumentaci vyzve příjemce k doplnění, případně svolá jednání k odstranění zjištěných 
nedostatků. 

10. V případě porušení povinností stanovených v čl. III. odst. 2 - 6, a odst. 9 této smlouvy se 
příjemce zavazuje poskytnuté finanční prostředky (popřípadě jejich část) vrátit 
poskytovateli, a to nejpozději do 14 dnů od písemné výzvy poskytovatele. V takovém případě 
bude poskytnutá finanční částka nebo její část navrácena poskytovateli na shora uvedený účet.  

11. Za neoprávněné použití nebo zadržení dotace bude příjemce postižen sankcemi vyplývajícími 
z ustanovení § 22 zákona. 

12. Příjemce je povinen umožnit oprávněné osobě nebo jí pověřeným osobám poskytovatele ověření 
správnosti a hospodárnosti použití poskytnuté dotace. 

13. V případě přeměny právní formy či zániku příjemce je jeho povinností tuto skutečnost neprodleně 
písemně oznámit poskytovateli. 

IV. Práva a povinnosti poskytovatele 

1. Poskytovatel je povinen převést dotaci na účet příjemce ve lhůtě do 30 dnů od účinnosti smlouvy. 

2. Poskytovatel má právo provádět kontrolu užití dotace v souladu s uzavřenou smlouvou, 
se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. 
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V. Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně 
závaznými předpisy.  

2. Tuto smlouvu lze doplňovat či měnit pouze na základě vzestupně číslovaných dodatků, 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 28. 2. 2020. 

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla veřejně přístupná.  

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž poskytovatel 
obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Její zveřejnění 
zajistí poskytovatel. 

V Praze dne:    V Praze dne: 

……………………….  ………………………….  
za poskytovatele  za příjemce  
 
 
 
 
 
 
 


