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Evidenční čÍslo smlouvy Poskytovatele: S-8706/REG/2019

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpoČtu Středočeského kraje
v rámci dotačního programu Středočeského kraje

PODPORA DĚTÍ A MLÁDEŽE VE STŘEDOČESKÉM KRAJI 2019

(Oblast podpory neinvestiční.)

Smluvní strany

středočeský kraj

se sídlem
lČ: 70891095

zastoupený:

bankovní spojení:

(dále jen: poskytovatel)

a
Název subjektu:

se sídlem
lČ: 46271066

zástupce příjemce:

číslo bankovního účtu:

(dále jen: příjemce)

Zborovská 81/11, PSČ 150 21, Praha 5

DIČ: CZ70891095

Martinem Draxlerem,
radním pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu,
pověřeným usnesením Rady kraje č.: 018-20/2019/RK ze dne 10. 6. 2019

č. účtu: 8086152/0800

Asociace malých debrujárů České republiky, spolek

U Olšavy 2453, 688 01 Uherský Brod
DIČ:

Ing. Igor Nad'

154526144 l 0300

uzavírají v souladu s § 10a zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

Článek 1
Předmět smlouvy, účel a výše dotace

1. Poskytovatel, na základě této smlouvy, poskytuje příjemci dotaci v rámci dotačního programu Podpora
děti a mládeže ve Středočeském kraji v roce 2019.

2. Dotace je poskytována příjemci ve výši 200000,00 kč, (slovy: dvě stě tisíc korun českých) na částečnou
úhradu celkových uznatelných nákladů projektu příjemce ,, Za vědou a technikou - přímo, a ne oklikou 2!",
který je příjemcem realizován v období od 01.04.2019 do 31.12.2019.

3. Rozpočet financování projektu, je přilohou č. 1této smlouvy a je nedílnou součástí této smlouvy.
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4. Dotace může tvořit maximálně 70% celkových uznatelných nákladů projektu příjemce. zbývajIcI náklady
projektu musí příjemce uhradit formou povinné spoluúčasti z vlastních zdrojů, případně z příspěvků od
jiných subjektů, Tyto náklady musIdoložit, přičemž nelze použít náklady, které účtuje vůči jiné státnidotaci
z veřejných prostředků.

5. Pokud celkové skutečné uznatelné náklady překročí celkové plánované náklady na realizaci projektu,
uhradí příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů.

Článek 2
Podmínky pro poskytnutí a použití dotace

1. Dotace je poskytována na základě žádosti o poskytnutí dotace č. j.: 052934 l 2019 l KUSK ze dne
16.04.2019 jednorázově, převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy a to do 30
dnů po nabytí platnosti této smlouvy.

2. Dotace je poskytována jako dotace neinvestiční.

3. Dotaci lze použit i na úhradu mzdových nákladů (práce na smlouvu, OPP, DPČ, fakturace mezd a odměn
pro vedoucí oddílů a kroužků) maximálně do výše 20% poskytnuté dotace.

4. Dotaci nelze použit na:
a) úhradu výdajů na pohoštění,
b) dary a ceny (neplatí na drobné odměny pro děti v rámci pořádaných akci),
C) úhradu pořÍzeníinvestičnÍho majetku,
d) platby fyzickým nebo právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací projektu,
e) výrobu, tisk a distribuci časopisů, brožur a tiskovin veřejně distribuovaných za úplatu komerčními

prodejci,
f) nákup předplatných jízdenek městské hromadné dopravy,
g) nákup věci osobní potřeby, které nesouvisejí s vlastním posláním nebo činnosti NNO,
h) leasing,
i) financování podnikatelských aktivit a výdělečnou Činnost NNO,
j) úhradu členských příspěvků střešním organizacím působichn v ČR,
k) úhradu nákladů zahraničních cest a stáží,
l) úhradu mezinárodních aktivit rekreačního a turistického charakteru,
m) úhradu mezd, dohod o provedeni práce či pracovni činnosti a odvodů

na sociálnía zdravotní pojištěnifunkcionářů a zaměstnanců NNO, kteříse nepodňejí na realizaci
projektu,

n) vzdělávání, které nesouvisí s Činností
a mládeži,

O) úhradu dani, daňových odpisů, poplatků a odvodů,
p) úhradu úvěrů a půjček,
q) nákupu věci osobní potřeby,
r) penále, pokuty,
s) pojistné.

NNO v oblasti práce s dětmi

5. výdaje uvedené v odstavci 4 v písmenech a) až s) tohoto článku jsou považovány za neuznatelné výdaje.

6. Dotace je poskytována příjemci i na finanČní náklady projektu, spočÍvajÍcÍ v uhrazené dani z přidané
hodnoty v souvislosti s realizaci projektu, a to v těchto případech:

a) není-li příjemce registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb.
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon č. 235/2004 Sb."),

b) je-li příjemce registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, kterému však nevznikl v souvislosti
s realizací projektu nárok na odpočet uhrazené daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb.,
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c) je-li příjemce registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, kterému vznikl v souvislosti s realizaci
projektu pouze částečný nárok na odpočet uhrazené daně z přidané hodnoty; v tomto případě je
příjemci poskytována dotace i na finanční náklady projektu, spočÍvajÍcÍ v uhrazené dani z přidané
hodnoty, u niž příjemci nevznikl nárok na odpočet daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004
Sb.

7. Dotace není poskytována příjemci na finanční náklady v rámci projektu, spočÍvajÍcÍ v uhrazené dani
z přidané hodnoty v souvislosti s realizací projektu, je ii příjemce registrovaným plátcem daně z přidané
hodnoty, kterému vzniklv souvislostis realizaci projektu nárok na odpočet daně z přidané hodnoty ve výši
uhrazené daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb.

8. Dotace je dle zákona č. 320/2001Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou finanční podporou.

9. Každé neoprávněné použiti nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých příjemci jako dotace dle
této smlouvy je porušením rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 z. č. 250/2000 Sb, Stanoveniodvodu
za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušeni rozpočtové kázně se řidi § 22
z. č. 250/2000 Sb. Odvod za porušeni rozpočtové kázně odpovídá výši neoprávněně použitých nebo
zadržených peněžních prostředků, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

Článek 3
Práva a povinnosti příjemce

1. příjemce je povinen dotaci použít jen k účelu stanovenému v ČI. l. odst. 3. této smlouvy a to efektivně a
hospodárně. Příjemce současně bere na vědomí, že dotace se poskytuje na úhradu nezbytně nutných
výdajů, což znamená, že do rozpočtu nesmí být zakalkulován zisk,

2. Příjemce je oprávněn použit dotaci i na úhradu nákladů, které vynaložil v souladu s účelem poskytnutí
dotace, od data vyhlášení dotačního programu, tj. od 11. 3. 2019 a nejpozději do ukončeni dotačního
programu, tj. do 31. 12. 2019.

3. Příjemce nesmí dotaci ani částečně použit na projekty podpořené v rámci Programů státní podpory práce
s dětmi a mládeži pro nestatní neziskové organizace na rok 2019.

4. Příjemce není oprávněn bez souhlasu poskytovatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této
smlouvy třetí osobě.

5. Příjemce je povinen nejpozději do 31. 12. 2019 předložit (doručit) poskytovateli závěrečné vyhodnocení a
vypořádání dotace, které musí obsa hovat:
a) Závěrečnou zprávu projektu na předepsaném formuláři (ke staženi na webových stránkách kraje),
b) FinančnívypořádánÍ dotace, včetně Soupisu celkových uskutečněných výdajů na realizaci projektu, na

předepsaných formulářIch (ke staženi na webových stránkách kraje),
C) fotodokumentaci projektu.

6. Závěrečná zpráva musí obsahovat označeni příjemce, číslo smlouvy uvedené na 1. straně této smlouvy,
název projektu, popis realizace projektu, tj. informace o splněni stanoveného cíle a zdůvodněni odchylek,
stručné zhodnocení činnosti příjemce včetně jejího přínosu pro cIlové skupiny a středočeský kraj,
kvalitativní a kvantitativnívýstupy projektu (počet děti a mládeže zúčastněných v projektu, apod.).

7. FinančnÍvypořádáni dotace obsahuje přehled o čerpánía použiti poskytnutých peněžních prostředků a o
jejich vráceni do rozpočtu poskytovatele, je-li k jejich vrácení příjemce povinen dle této smlouvy, Ve
finančním vypořádání dotace příjemce mimo jiné uvede evidenční číslo smlouvy poskytovatele, uvedené
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na straně 1této smlouvy, název projektu, výši poskytnuté dotace poskytovatelem, přepokládané finanční
náklady projektu a skutečné finanČní náklady projektu. Dále musí obsahovat:
a) Kopie prvotních účetních dokladů do Částky odpovidajÍcÍvýši přidělené dotace a povinné spoluúčasti

příjemce, které osvědčují použiti na sjednaný účel a které musí obsahovat náležitosti stanovené
zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce dále vyúčtování doloží
kopiemi všech smluv, objednávek a dalších dokladů, které se vztahují k realizaci projektu,

a) kopie všech výpisů 2 bankovního účtu a pokladních výdajových dokladů, které dokládají úhradu
jednotlivých faktur a dokladů, s vyznačením dotčených plateb. Doklady musí být seřazeny
chronologicky, přehledně označeny a spárovány s prvotními účetními doklady.

8. Fotodokumentace musí prokázat provedeni činnosti případně nákupu materiálu dle projektu a užiti loga
Středočeského kraje dle odstavce 9 tohoto článku.

9. Při použiti dotace ke shora stanovenému účelu je příjemce povinen označit propagační materiály logem
Středočeského kraje, případně umístit reklamní panel s logem kraje v místech celoroČní Činnosti. Současně
je příjemce povinen na těchto propagačních materiálech uvést, že činnost příjemce se koná za finanční
spoluúčasti poskytovatele. Totéž je příjemce povinen uvádět při kontaktu s médii, případně na svých
webových stránkách.
Poskytovatel uděluje příjemci souhlas s bezúplatným užitím loga Středočeského kraje způsobem a
v rozsahu uvedeném v této smlouvě (ke staženi na webových stránkách kraje).

10. Nevyčerpané finanční prostředky z dotace, je příjemce povinen vrátit na účet poskytovatele
č. 8086152/0800, nejpozději do 10. 1. 2020 a to pod stejnými symboly - stejným účelovým znakem, pod
kterým mu byly peněžní prostřed ký poskytovatelem poskytnuty, nesdělřli poskytovatel písem ně příjemci,
že má uvést při převodu peněžních prostředků jiné údaje.
Nevrátí-li příjemce nevyČerpanou Část dotace v této lhůtě, dopusti se porušeni rozpočtové kázně ve
smyslu ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.

11. Pokud příjemce předloží vyúČtováni a závěrečnou zprávu v termínu stanoveném v odstavci 5 tohoto
článku, ale vyúčtování nebo závěrečná zpráva nebudou obsahovat všechny náležitosti stanovené v odst.
6. až 8. tohoto článku, je příjemce povinen doplnit nebo opravit chybné nebo neúplné vyúčtování nebo
závěreČnou zprávu ve lhůtě 10 dnů ode dne doručenívýzvy poskytovatele.

12. V případě nedodržení účelu dotace je příjemce povinen vrátit tu část dotace, která není v souladu
s účelem dotace a to do 30 dnů od okamžiku, kdy mu muselo být zřejmé, že účel dotace nebude možné
naplnit, nejdéle však do 10. 1. 2020. V případě vráceni dotace v uvedené lhůtě nebude nedodržení účelu
dotace nijak sankcionováno.

13. Příjemce je povinen uchovávat veškeré písemnosti, týkajIcI se poskytnutí dotace podle této smlouvy
včetně vyúčtováni dotace se všemi písemnými doklady, a to takovým způsobem, aby bylo možno prokázat
oprávněnost použiti peněžních prostředků v souladu s touto smlouvou, a to po dobu deseti let od
ukončení realizace projektu.

14. Příjemce se zavazuje vést řádné a oddělené sledování přijatých peněžních prostředků ve svém účetnictví.

15. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provedeni kontroly dodrženi účelu a podmínek použiti
poskytnuté dotace. Při této kontrole je příjemce povinen vyvíjet veškerou poskytovatelem požadovanou
součinnost.

16. V průběhu období, na které byly peněžní prostředky poskytnuty, je příjemce povinen oznámit Odboru
regioná|ního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje změnu identifikačních údajů příjemce,
uvedených v této smlouvě, a to nejpozději do 14 dnů ode dne této změny.
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17. V případě přeměny právnické osoby příjemce je příjemce povinen vyžádat si souhlas od poskytovatele
s převodem práv a povinnosti z této smlouvy v dostatečném předstihu. V případě nesouhlasu
poskytovatele je příjemce povinen vrátit všechny prostředky dotace do 30 dnů od přeměny právnické
osoby na účet poskytovatele. Příjemce je povinen písem ně informovat poskytovatele o přeměně
právnické osoby, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo k přeměně právnické osoby.

18. V případě vstupu do likvidace je příjemce povinen vrátit všechny prostředky dotace, které nebyly do data
vstupu do likvidace použity na účel dotace, a to do 30 dnů od vstupu do likvidace na účet poskytovatele,
a ve stejném terminu předložit finanční vypořádání dotace v rozsahu jak je výše uvedeno. příjemce je
povinen písemně informovat poskytovatele o vstupu právnické osoby do likvidace, a to do 10 pracovních
dnů ode dne vstupu právnické osoby do likvidace. Příjemce je povinen informovat poskytovatele o
zahájeni insolvenčnIho řIzení, a to do 7 kalendářních dnů od zveřejněnIvyhlášky o zahájenÍinso|venčniho
řheni v insolvenčním rejstříku.

19. Povinnost uvedenou v odstavcích 17. a 18. tohoto článku příjemce nemá, jestliže již není povinen
uchovávat veškeré pÍsemnosti, týkajÍcÍ se poskytnuti dotace, podle odstavce 12. tohoto článku.

Článek 4
Závěrečná ustanoveni

1. O poskytnutídotace rozhodla Rada Středočeského kraje usnesením č. 018-20/2019/RK ze dne 10. 6. 2019
a v případě tohoto právního jednání Středočeského kraje jsou splněny podmínky uvedené v § 23 zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, nezbytné k jeho platnosti.

2. Právni vztahy v této smlouvě neupravené se řIdí přis|ušnými ustanoveními zákona Č. 250/2000 Sb.

3. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě písemných čIslovaných
dodatků této smlouvy, podepsaných oběma smluvními stranami.

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s p|atnostioriginá|u, z nichž jeden obdrží příjemce a dva
poskytovatel.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv MV.

1 O -07-2019

V 1Ů . Ď d,, 2/. V Praze dne

Příjemce: Asociace malých debrujárů České
republiky, spolek

Ing. Igor Na¢'""

Poskytovatel: Středočeský kraj ,

/M. ,

Martin Draxler

radní pro oblast regionálnIho rozvoje,
cestovního ruchu a sportu
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příloha č. 1kesmlouvě

FINANČNÍ ROZPOČET PROJEKTU - AKCE

Název 'nstituce 34 Asociace malých debrujárů České republiky, spolek Č. smlouvy S-8706/REG/2019

Přidělená 200 000,00lČ 46271066 DIČ Plátce DPH - ano/ne NE dotace KČ

Název projektu-akce Za vědou a technikou - přímo, a ne oklikou 2!

jméno zodpovědného pracovníka za projekt PhDr. David Michálek

E-mail micha/ek.david@seznam.cz Telefon 777 108 435

Název spotřebního materiálu Počet C';; L"KČĹ:PH
>CJ

1 3D tiskárna Original Prusa i3 MK3S 1 27 000
2 Náhradní PEl {Ultem) fólie pro mk3 4 968
3 E3D V6 tryska 4 796
4 E3D V6 tryska (tvrzený nerez) 4 2 796
5 Filamenty (náplně) do 3D tiskárny - různých barev a struktur a materiálů 40 30 000
6 Experimentálni sada - optika 1 4 651
7 Experimentálni sada - funkce oka 6 9 768
8 Stravováni, občerstveni, potraviny a nápoje vlastni vařeni 1 15 000

Odměny pro děti a vedoucí (sladkosti, trička, upomínkové předměty, drobné věcné předměty, knihy, 1
9 odborná literatura, turistické zámky, USB flash disk a pevný disk, drobné občerstveni, odznaky, apod.) 15 000

Spotřební materiál na experimenty, elektronické součástky, didaktické pomůcky, společenské a výukové 1
10 hry, naučná literatura 15 000

výtvarný a kancelářský spotřební materiál (lepidla, pastelky, lepicí pásky a razítka, barvy, papíry, fólie, 1 15 000
11 propisky, Čtvrtky, fotopapír, propisky, fólie, desky, děrovačka, sešívačka, nůžky, nože, ...)
12 Tonery do tiskárny Canon i-SENSYS MF735CX 10 10 000
13 Tonery do tiskárny Canon i-SENSYS LBp6230dw 5 2 500

CELKEM KČ 148 479

Materiá|ové náklady

Cena vC. DPH
č.p. Druh služby - popis počet CELKEM

l Jízdné a doprava (vlak. bus, Ml-ll). klenky, ..,) l sk. 20 000
2 ljbytováni a stravováni l sk. 45 000

VstupnC, účaslnickC poplatky (111Llzea, hrady, zámky, kino, vzdčlávací a výukovc programy, sciencentra,
únikové hry, aquaparky, výstavy, Zoo, tllzenlskC i tnezinárodní vzdčlávací programy, festivaly a výstavy,

3 aj.) l sk 30 000
4 Konf'erencc Veletrh nápadů učitelů fýziky (účastnický poplatek, ubytováni, stravováni, apod.) 2 os. 3 500
5 Sportovní aktivity (bo\v|inS, 1ninieolr. squash. Laser gaíne, kulečník, šipky, aj.) l sk. 10 000
6 Fotokniha, tisk posteru a velkoplošný tisk a laminace 8 ks 10 000
7 Poštovné 3 400

CELKEM KČ 118 900

Náklady na služby

Osobní náklady (práce na smlouvu, DPP, DPČ, ap.)
Cena vC, DPH

č.p. Pracovni pozice - činnost (práce na smlouvu, DPP, DPČ) Počet CELKEM

l Zpracováni. řizcní. vedení. organizování a vyúčtování pro,jektu: 64 h 19 200příprava orpanizování a řízení aktivit spoiených s projektun - DPI'

CELKEM KČ 19 200

NÁKLADY NA PROJEKT CELKEM KČ 286 579

prohlašujeme, že uvedené ceny jsou ceny v místě a čase obvyklé.

Zpracoval: l 3l c. l
Datum

Ing. Igor Nad: prezident amd ČR

Jméno a příjmení (hůlkovým pÍsmem)

1

Asociace malých debrujárů
České republiky, z.s.

l


