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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.0035/0/oso/19

čl.l
Smluvní stľany

1) Městská částPraha 5
sídlo: Pľaha 5' nám. 14'řijnal38l14, PSČ150 22
zastoupena RNDr. Danielem Mazurem, Ph.D., starostou
lČo:oooo:o: t

D|Č:CZ00O6363|
bankovní spojení: Českáspořitelna, a.s.

čísloúčtu:2000857329/0800
(dále jen,,poskýovatel")

2) Clověk v tísni, o.p.s.
sídlo: Šafaříkova24,l20 00, Praha 2

zastoupena: Václavem Kučerou, ředitelem pobočky Praha
ICO 257 55 277
bankovní spojení: ČSoB,a.s.

číslo
(dále jen,,přtjemce")

(dále také spoleěně,,smluvní stľany")

uzavirají podle ustanovení $ 10a zźtkonač,.25012000 Sb., o ľozpočtovýchpravidlech
územníchrozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o rozpočtových
pravidlech")' tuto veřejnopľávní smlouvu o poskytnutí dotace.

čl.u
Předmět a rĺčelsmlouvy

1) Zastupitelstvo městské části Praha 5 schválilo usnesením ěíslo ZMČl4l4ll2}l9 ze dne
28. 05. 2019 v rámci dotačníhopľogramu ,,Aktivní dětství" přidělení dotace na ,,MůŽeme
pomoci i dětem 2019* (dále jen ,,projekt/akce"). Dotace je poskytována v souladu
s tímto dotačnímpľogramem účelověna nájemné Kč35.000'_.

2) Dle odstavce l tohoto článku poskytne poskytovatel příjemci dotaci ve výšĺ35.000'- Kč
(slovy: třicetpěttisíckorun) na účeluvedený v odstavci 1 tohoto článku. Příjemce je
oprávněn využit tuto dotaci nejpozději do 3l.12.2019' dokdy musíbyt dosaženo účelu,
pro kteľý se dotace poskytuje.

3) Dotaci poukáŽe poskýovatel příjemci bezhotovostním převodem na účetpříjemce
uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 30 dnůode dne uzavření této smlouvy.

4) Dotace je ve smyslu zźlkonač:.32012001 Sb., o finančníkontrole ve veřejné správě
a o změně někteqých zákonů (zákon o finančníkontrole), vę znění pozdějších předpisů,
veřejnou finančnípodporou avztahuji se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. Dotace
je poskytována jako podpora de minimis podle NařízeníKomise (EU) č.140712013 o
pouŽitíčlánků107 a l08 Smlouvy o fungování Evľopskéunie na podporu de
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minimis v ostatní ch odvětví ch a dopravě a jako taková je evidována v centrální m registru
podpoľ  malé ho ľ ozsahu v souladu se zákonem ě. 21512004 Sb., o ú pľ avě některých
vztahű v oblasti veřejné  podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve
zné ni pozděj š í ch předpisů .

CI. Iil
Pľ ojev vů le smluvní ch stran

l) Poskytovatel Se uzavření m té to smlouvy zavazuje poskýnout pří jemci dotaci
speciÍ ikovanou v č l. II odst. 7 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 uvędené mu
v ěl. il odst. 1 té to smlouvy' a to v teľ mí nu uvedené m v č l. II odst. 2 té to smlouvy, 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, termí nu č i mí sta konání  projektu/akce, je pří jemce
povinen nepľ odleně informovat poskytovatele o té to změně. Pří jemce má dále povinnost
zajistit dofinancování  projektL/akce z jiných zdľ ojů  v pří padě, kdy je dotace poskytována
pouze na č ásteč né  pokrytí  pľ ojektu.

3) Za poskýovatele ve věcech administrativní ch a technických jedná odbor sociální
pľ oblematiky a prevencę kriminality Úřadu městské  ěásti Praha 5, Pľ aha 5.

č l. ry
Pľ áva a povĺ nnosti pří jemce

l) o vyuŽití  dotace bude pří jemce pí semně informovat poskýovatele zprávou zpracovanou
podle pří lohy č . l té to smlouvy. Její  souč ástí  je výč tování  celé ho pľ ojektu/akce, finanč ní
vypořádání  dotace, kopie daňových dokladů , věcný popis výsledku využ iti dotace
a zhodnocení  pří nosu projektr./akce pro oběany MČ  Praha 5. Poskytovatel je oprávněn
pří lohu č . l té to smlouvy vyplněnou pří jemcem dle té to smlouvy kđ ykoliv zveřejnit
způ sobem, kteý uzná za vhođ ný, sč ,í mž .pří jemce souhlasí . Zprávu o využ ití  dotace
doruč í  pří jemce pří sluš né mu odboru UMC Praha 5 uvedené mu v č t. III odst. 3
v pí semné  podobě ve thů tě 60 dnů , kteľ á poč ne běž et první ho dne měsí ce
následují cí ho po ukonč ení  pľ ojektu/akce č i využ ití  dotace, nejpozději vš ak do 31. 1.

2020. Pokud pří jemce tuto povĺ nnost nesplní  a v uvedené  lhů tě pí semnou zprávu
poskytovateli nedoruč í , je povinen neprodleně vľ átit dotacĺ  poskytovateli na jeho
ú č et uvedený v zálhlaví  té to smlouvyo a to v č ástce, její ž  vyú č tování  nebyl schopen
v té to lhů tě řádně dolož ĺ t.

2) Nevyč erpaná č ást dotace musí  bý poukáztna na ú č et poskýovatele uvedený v záhlavi
té to smlouvy nejpozději do 3I'I.2020. Pokud pří jemce zjistí , Že nemů Že dotaci na projekt
v plné m ľ ozsahu vyuŽit, informuje o tom poskýovatele a dotaci vrátí  nepľ odleně na ú č et
poskýovatele uvedený v záh|aví  té to smlouvy, nejpozději do 3I.I.2020.

3) Daňové  doklady předloŽené  pří jemcem musí  obsahovat veš keľ é  náleŽitosti dle ustanovení
zź tkona č ,. 23512004 Sb., o dani zpŤ idané  hodnoty, ve znění  pozdějš í ch předpisů .
V jednotliých daňových dokladech, musí  bý uveden konkľ é tně pří mý vztah k dotaci (na

daňových dokladech nesmí  chybět ú č el a nź nev projektu/akce apod.). Pokud nebude

z doruč ené ho daňové ho dokladujasně patrné , Že se finanč ní  prostředky z dotace pouŽily
na projekt, a pří jemce dotace týo vady ani na výzvu poskýovatele ve stanovené  lhů tě
neodstraní , bude č ástka uvedená vtakové m daňové m dokladu povaŽována za
nevyč erpanou č ást dotace a pří jemce je povinen ji vrátit bez zbyeěné ho odkladu
poskýovateli na jeho ú č et uvedený v zź lhlaví  té to smlouvy, a to v č ástce, její Ž vyú č tování
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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  dotace. Nadměrný ođ poč et vznikne vŽdy při přijetí  zbož í  a služ eb od
plátce DPH.

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

konané  na zák|adé  dohod o pľ ací ch konaných mimo pracovní  poměľ  (dohoda o pracovní
č innosti a dohoda o provedení  práce) a na ú hĺ adu odměn statutáľ ní mu orgánu a
jednatelů m pří jemce dotace, s výjimkou specifikovanou Ve vyhláš ené m dotač ní m
progľ amu uvedené m v ustanovení  č l. II odst. l č i uvedenou ve schválené  individuální
Žádosti o poskytnutí  dotace. Z přidělené  dotace nelze uhradit zbož i a služ by vykonané
pří mo pří jemcem.

5) Pří jemce je povinen do patnácti (15) dnů  oznámit poskytovateli zahájení  insolvenč ní ho
Í izeni, vstup pří jemce jako právnické  osoby đ o likvidace, přeměnu právnické  osoby,
změnu statutáľ ní ho orgánu nebo jeho č lena' změnu názvu, bankovní ho spojení , sí dla č i
kontaktní  adresy. Pokud dojde v prů běhu platnosti té to smlouvy na stľ aně pří jemce

k přeměně nebo zruš ení  právnické  osoby s likvidací ' je povinen pří jemce vľ átit
poskytovateli nevyč erpanou č ást dotace před tí m, než  dojde k přeměně nebo ke zruš ení
pľ ávnické  osoby. Rozhodným 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 beľ e na vědomí , ž ę kaž dé  neoprávněné  využ iti nebo zadrŽení  finanč ní ch
pľ ostředků  dotace je poruš ení m rozpoč tové  kázně podle $ 22 zakona č .25012000 Sb., o
rozpoč tových pravidlech.

7) Poskýovatel si vyhľ azuje právo kontroly věcné ho plnění ; za tí m ú č elem se pří jemce
zavazuje, ž e na vyž ádáni umoŽní  poskýovateli nebo jí m pí semně pověřené  osobě
nahlé dnout do ú č etnictví  a dalš í  dokumentace.

8) Pří jemce se zavazuje, ž e piijaké koli prezentaci pľ ojektr-/akce budę uvádět skuteč nost, ž e

tento pľ ojekt/akce je financovź n/az dotace poskýovatele.

č lv
Povinná ustanovení

1) Smluvní  stľ any berou na vědomí , ž e k nabytí  ú č innosti té to smlouvy je nezbytné  její
uveřejnění  v registru smluv podle zákona ě. 34012015 Sb., o zvláš tní ch podmí nkách
ú č innosti některých smluv, uveřejňování  těchto smluv a o registru smluv, ve znění
pozdějš í ch předpisů , do 30 dnů  ode dne podpisu smlouvy poslední  smluvní  stranou,

nejpozději do 3 měsí ců  ode dne podpisu smlouvy' které  provede Městská č ást Pľ aha 5.

Smluvní  strany berou na vědomí , ž e zveŤejnění  osobní ch ú dajů  ve smlouvě uveřejněné  v
registru smluv podle věty první  se děje v souladu s tí mto zákonem a s č l. 6 odst. 1 pí sm.

c) naŤ izeni Evropské ho paľ lamentu a Rady (EU) 20l61679. Smluvní  strany prohlaš ují , Že

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

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

2) Smluvní  stľ any se dohodly na uveřejnění  smlouvy v registru smluv podle předchozí ho
odstavce i v pří padě, ž e se zákonná povinnost zveřejnit smlouvu v registru smluv podle

zákona č . 34012015 Sb', o zvláš tní ch podmí nkách ú č innosti někteých smluv,
uveřejňování  těchto smluv a o registru smluv, ve znění  pozdějš í ch předpisů , na smluvní
v ztah za|ož ený touto smlouvou nevztahuj e.

3) Tí mto Se ve smyslu ustanovení  $ 43 odst. l zákona č ,. l3llŻ000 Sb.' o hlavní m městě
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2)

l)

3)

s)

)
PÍaze, ve znění pozdějších předpisů, potvľzuje, Že byly splněny podmínky pro platnost
pľávního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Zastupitelstva městské části Praha
5 č,.ZMČ/4l4t/2019 zę dne 28. 05. 2O1g.

čl.vI
Zá.lyěrečná ustanovení

Smlouva nabyvá platnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
Poskýovatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud příjemce nesplní jakoukoli
povinnost stanovenou v tétosmlouvě a způsobuje-li toto nesplnění povinnost vrácení
dotace čijejíčásti. odstoupení je účinnéokamŽikem doručenípříjemci.
Yzájemná práva a povinnosti neupravené v této smlouvě se řídíplatnými pľávními
předpisy.
Změny a doplfüy tétosmlouvy mohou byt provedeny pouze formou písemnéhododatku
podepsaného oběma smluvními stľanami.
Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichŽ poskýovatel obdrŽí tři stejnopisy
a příjemce jeden stejnopis.
Nedílnou součást této smlouvy tvoří příloha č.1 - Záv&eěnázpráva o využitídotace.
Spory ztétosmlouvy rozhoduje podle zákona č,.50012004 Sb., správní řád, ve zněni
pozdějšíchpředpisů, Magistrát hlavního města Prahy v přenesené působnosti. Proti
tomuto rozhodnutí nelze podat odvolání ani ľozklad.
Smluvní strany prohlašují,Že smlouvu sepsaly na zźtkladě pravdivých údajů,jejich pravé
a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, smlouvu si
přečetly, sjejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují svépodpisy.

V Praze dne 1 1 -07- 20iJ Y Praze ane.::.{.]:.2-' "ł

4)

6)

7)

8)

v.

5

Mazur, Ph.D.
Václav Kučera
ředitel pobočky Praha
příjemce

ěüowěk v tísc?
šafaříkova 24, 120 00 Praha 2
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