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evidenční číslo smlouvy poskytovatele: S-3030/REG/2019

Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí individuálnI neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje

Smluvní strany

Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21
zastoupený: Martinem Draxlerem,

radním Středočeského kraje pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu
a sportu, pověřený usnesením 031-25/2019/RK ze dne 12. 8. 2019

ič: 70891095
číslo bankovního účtu: 4440009090/6000
(dále jen ,,poskytovatel")
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Autoklub v ačr Slaný, pobočný spolek
se sídlem: Netovická 1509, 274 01 slaný
zastoupený: Antonín Vilde, předseda
lČ: 16977424
bankovníspojenl:
číslo účtu:
(dále jen ,,příjemce")

uzavírají podle § 10a a následujících zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,z. č. 250/2000 Sb.") tuto smlouvu:

Článek 1
Předmět smlouvy a účel

l. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci z rozpočtu Středočeského kraje individuální
neinvestiční účelovou dotaci ve výši 159 853,00 kč (slovy: sto padesát devět tisíc osm set padesát tři
korun českých) na financování krajských aktivit příjemce v rámci projektu ,,Laková oprava střechy
tribuny stadionu ploché dráhy" (dále jen ,,projekt"), který je příjemcem realizován v období od 1, 8. -
do 30. 10. 2019. Bližší popis projektu je uveden v příloze č. 1této smlouvy.

2. Předpokládané finanční náklady na realizaci projektu dle žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím
veřejnoprávní smlouvy činí 159 853,00 KČ,

3. Převod peněžních prostředků dle odstavce 1tohoto článku, bude poskytovatelem proveden bankovním
převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy jednorázově do 60 dnů ode dne nabyti
účinnosti této smlouvy.
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Článek 2 :
E

Podmínky pro poskytnuti dotace '
i,

l. příjemce je povinen dotaci použit jen k účelu, na který mu byla poskytnuta, a to efektivně
a hospodárně. Rozpočet financováni projektu je přIlohou č. 2 této smlouvy a je nedílnou součástí této

ť

smlouvy.

2. příjemce se zavazuje vést řádné a oddělené sledování přijatých peněžních prostředků ve svém
účetnictví.

3. Pokud skutečné celkové finanční náklady projektu překročí předpokládané finanční náklady, uhradí
příjemce Částku tohoto překročeniz vlastních zdrojů.

4. Dotace je poskytována příjemci i na finanční náklady projektu, spočívajkí v uhrazené dani z přidané
hodnoty v souvislosti s realizací projektL|, 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.,

c) je-li příjemce registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, kterému vznikl v souvislosti s realizací
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 níž příjemci nevznikl nárok na odpočet daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004
Sb.

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

6. Příjemce se zavazuje v průběhu i po ukončení realizace projektu, pokud to povaha projektu dovoluje,
označit, že projekt je realizován s přispěním Středočeského kraje. Příjemce je povinen uvádět logo
poskytovatele, na tištěných propagačních materiálech projektu, pokud jsou vyhotovovány, a na oděvu,
pokud je součástí projektu (např. na sportovním dresu). Příjemce je rovněž povinen vyvěsit uvedené
logo poskytovatele při konáni projektu, pokud to povaha projektu dovoluje.

příjemce je povinen dodat poskytovateli fotodokumentaci či tištěné materiály o splnění podmínek,
uvedených v tomto odstavci, a to společně s finančním vypořádáním dotace,

7. příjemce je povinen předložit do 31. 12. 2019 na adresu Krajského úřadu Středočeského kraje,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5, finanční vypořádáni dotace, které obsahuje přehled o čerpání a použiti
poskytnutých finančních prostředků a o jejich vrácení do rozpočtu poskytovatele, je-li k jejich vrácení
příjemce povinen dle této smlouvy. Ve finančním vypořádáni dotace příjemce mimo jiné uvede
evidenční číslo smlouvy poskytovatele, uvedené na straně 1 této smlouvy, název projektu, výši
poskytnuté dotace poskytovatelem, přepokládané finanční náklady projektu a skutečné finanční
náklady projektu.

VyúČtování nákladů projektu musí obsahovat přehled výdajů hrazených z poskytnutých peněžních
prostředků. Vyúčtování je příjemce povinen doložit kopiemi prvotních účetních dokladů do částky

2

l



m .

evidenční Cislo smlouvy poskytovatele: S-3030/REG/2019

odpovíclajÍcÍ výši dotace, které osvědčuji jeho použití 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 smluv o nájmu, kupních smluv, pracovních smluv, objednávek a dalších
dokladů, které se vztahují k realizaci projektu. Ve vyúčtování mohou být zpětně použity účetní(daňové)
doklady, které byly příjemcem uhrazeny v souvislostis realizací projektu.

8. Nespotřebované peněžní prostředky je příjemce povinen vrátit poskytovateli na jeho bankovní účet
nejpozději do 31. 12. 2019,

9, Peněžní prostředky vrací příjemce na účet poskytovatele uvedený na str, 1 této smlouvy, a to pod
stejnými symboly - stejným účelovým znakem, pod kterým mu byly peněŽní prostředky
poskytovatelem poskytnuty, nesdělí4i poskytovatel písemně příjemci, že má uvést při převodu
peněžních prostředků jiné údaje.

10. Dotace je dle zákona Č. 32Cl/2001Sb. o finančníkontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů veřejnou finanční podporou,

n. Každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých příjemci jako dotace dle
této smlouvy je porušením rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 z. č, 250/2000 Sb. Stanoveni
odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně
se řľdi § 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.

12. příjemce je povinen uchovávat veškeré písemnosti, týkajIcI se poskytnuti dotace podle této smlouvy
včetně vyúčtování dotace se všemi pÍsemnými doklady, a to takovým způsobem, aby bylo moZno
prokázat oprávněnost použiti peněžních prostředků v souladu s touto smlouvou, a to po dobu deseti let
od ukončení realizace projektu.

13. V průběhu období, na které byly peněžní prostředky poskytnuty, je příjemce povinen oznámit
Krajskému úřadu Středočeského kraje změnu identifikačních údajů příjemce, uvedených v této
smlouvě, a to nejpozději do 14 dnů ode dnetéto změny.

14. Příjemce není oprávněn bez souhlasu poskytovatele postoupit svá práva a povinnosti p[ynoL|cÍ z této
smlouvy třetí osobě.

15. Příjemce je povinen písemně informovat poskytovatele o přeměně právnické osoby, a to do 7
pracovních dnů ode dne, kdy došlo k přeměně právnické osoby.
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.

16. Příjemce je povinen písemně informovat poskytovatele o vstupu právnické osoby do likvidace, a to do 7
pracovních dnů ode dne vstupu právnické osoby do likvidace. 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 termínu předložit
finančnÍvypořádání dotace v rozsahu, jak je výše uvedeno.

17. Příjemce je povinen písemně informovat poskytovatele o zahájeni insolvenčního řÍzení na právnickou
osobu, a to do 7 kalendářních dnů od zveřejnění vyhlášky o zahájení insdvenčniho řízení
v insolvenčním rejstříku,
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18. Povinnost uvedenou v odstavcích 15. až 17. tohoto článku příjemce nemá, jestliže již není povinen
uchovávat veškeré písemnosti, týkajIcI se poskytnutí dotace, podle odstavce 12. tohoto článku.

Článek 3
Závěrečná ustanoveni

l

,

Š:
E

l. O poskytnuti dotace rozhodla Rada Středočeského kraje usnesením č. 031-25/2019/RK ze dne 12. 8.
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, Právnívztahy v této smlouvě neupravené se řídí přIslušnými ustanoveními z. č. 250/2000 Sb,

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

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží příjemce a
dva poskytovatel.

5, Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího
zveřejněni v registru smluv, které provede poskytovatel do 30 dnů jejího podpisu.

Příloha:
l) Popis projektu
2) Rozpočet

.V <jZ4 rCc'>j d,,

Přijemce:Autoklub v ačr Slaný

Antonín Vilde
předseda

AUTOKLUB vAČR
(Ĺ) Netovická 1509

274 01 Slaný

V P,a,e dne2 8 -ô0- 2019...

Poskytovatel: středočeský kraj

,. LMartin Draxler
radní pro oblast regionálního rozvoje

cestovního ruchu a sportu
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Příloha č. l

Propozice k udělení fillaĚlční dotace pro opravu střechy tribuny.

'rl'ibtlna na p|odl()drážním stadionu byla vyblldovál1a v akci Z c|Qtoval]é thiančně ze státních
prostředků. Mčstský úřad tuto tribunu předal Alltok]ubll v i'\ČR Slaný v roce !989. Kapacita této
tribtmy .je pro 1.200 diváků. Střecha je z.llotovena z plechc)vých tvarovaných dílců Ěň'ipoutal1ých
železl7ýlni háky llá profilové Rosk1íky střechy tí'ibuny,
Od doby předání tribuny /\L?lok|ubLl v AČR Slaný nebyly ŕ!á střeše prováclěny bčžl]é opravy z
c|ův()du É]cck)s(stku finančních p]'()střcdků,
V Ě)ôsle(inl dobč při silných včtrech clocházelo k ůil11lŠCRĹ spojů plechů s nonou k()nstl'ukcí, Tato
částečná narušení byla ()pĹ'av()vána. Při poslec|ním větším É1a!'llšcnl v k)ňském roce odboríiý
p|'ac()vník vedeiií ^utoklubu sdělil, Že je uezbytnč rtuúiC v nej kratším termínu zajistit výměnu
některých plechů a zajistit lakovou opravu celé střechy. Jechiá sc o plochu 690 m2.
Jelikož výbot' 1\mtoldubu v AČR Slaný nedjsljonu,je p()třebnou finanční částkou, dovolu.iet17e si
požádat () 111i!nořá(il1ou finanční clotaci na tuto opi'avu.

Tradice plochodrážr!iho sportu ve Slanén:i bude mít v přištini roce 70. výročí svého založení, Po
celou dobu družstvo ^uĹoklubu je íičastníkcm nejvyšších soutěží v ČR. na stadionu bylo
uspořádá110 n:uíoho celostátních a rnez,iůár(K|11ích závoclů včetně n1ist('ovslví světa a Evropy.
Racia ()dchovanců rq)l'czck1tovala ČR v /ávodccll mistrovství světa a Evropy, V současné době
Autoklub pt'acl!je velmi dobře s mládeží při výchově dalších ůových jezdců. Na základě clobré práce
s mládeží Svaz ploch()dráž.niho sportu přidělil slánskCmu Autoklubu Sportovní centrum mládeže
za,iišt'u,iicí výchovu uÍle!1tovallýc!1 mladých jezdclů ve věku 9 - 20 let ze všech klubů v ČR. Rovněž
7ajišt'll,je reprczcntaci ČR tčchto mlaclých jc'dců na 7áv()dech MS a M E

,Staclion je využívám i pro jiné sporty a kulturní akce. Tradicí se stalo pôřádí-iní |11isľrovstvi CR v
cyklc)kl'osu,
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CD Netovická 1599

274 01 Slaný
.



Příloha č. 2

Finanční rozpočet opravy střechy tribuny Autoklubu v AČR Slaný

Materiál,'reŽie

množství je(!tlolka

Och'ezovač KI1'TFORT 20,00 l
Barva Z,!NOREX S22ll 140,00 l
Brusný drátěný l«)touč,
stčtce l cel
Výlezové okno 55x60 l ks
Pozinkové tabule 12 ks
Doprava materiálu a osob l cel

cena/ks ceíkan bez DPH
78,(X) 1.560
210,0() 2').400

ccna vČ¢'(iĺČ l)Pl'1
1.887,00

35.574,00

620,00 620,00 750,00
2.8()(),00 2.800,00 3.388,00
340,00 4.080,00 4,937,00
900,00 900,00 1,089,00
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C:elkem 39.360,00 47.625,00

Práce

McclianickC očistění, nátčr odrczovačcn'í,
clvojitý iútěr 7.inorexeín 690 m2
Moní'áž, vý!czovcho okna
včetnč vyplechování 1,00 ks
Přesun hmot ],00 cel

125,00 86.250,00 !04.363,00

4,500,00 4.5()0,Ô() 5.445,00
2.()0(),00 2.000,00 2.420,00

Cclkeni 92.750,00 112.228,00

cclkový rozpočet Činí i32.110,00 159.853,00 Kč

14utoklljb v ačr
Lg) ',="l:,:'ý°'
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