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Veřejnopľávní smlouva o poskytnutí dotace č. 0040/0/0ŠIí2020

CI.I
Smluvní strany

1) Městská část Pľaha 5
sídlo: Pľaha 5,nám.14.Ťijnal38ll4, PSČ l50 22
zastoupena Mgľ. Renátou Zajíčkovou, staľostkou MČ Praha 5

IČo: oooo:o:t
DIČ: CZ0006363I
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2000857329/0800
(dále j en',poskýovatel")

a

2) T4NI z.ű.
síđlo: Na Vysoké II300122, 150 00 Praha 5

zastoupena: Janou Hučíkovou, ředitelkou
lČo: ozs:sszs
bankovní spojení: GE Money Bank, a.s. NádraŽni 611116, Praha 5

ěíslo úětu: 21437 4980/0600
(dále jen,,příjemce")

(dále také společně ,,smluvní strany")

uzavíraji podle ustanovení $ 10a zákona č,. 25012000 Sb., o rozpoětových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o ľozpoětových
pravidlech")' tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.

Čln
Předmět a účel smlouvy

1) Zastupitelstvo městské části Praha 5 schválilo usnesením č,islo l0lŻŻl20Ż0 zę dnę 19.
05. 2020 v rámci dotačního programu ,,Dotaění pľogram v oblasti školství na podporu
volnočasových aktivit dětí a mládeŽe zMČ Praha 5 v roce ŻO20" přidělení dotace na

,,Volnočasové kluby ĺaZŠ Radlická a ZŠ Nepomucká" (dále jen ,,projekt/akce"). Dotace
je poskytována v souladu s tímto dotačním pľogramem ričelově na pronájem.

2) Dle odstavce l tohoto článku poskytne poskýovatel příjemci dotaci ve výšĺ 14.000'-
Kč (slovy: čtrnácttisíckorunčeských) na účel uvedený v odstavci 1 tohoto ělánku.
Příjemce je opľávněn vyuŽít tuto dotaci nejpozději do 31. 12. 2020, dokdy musí b;it
dosaŽeno účęlu, pro který se dotace poskytuje.

3) Dotaci poukáŽe poskytovatel příjemci bezhotovostním převodem na účet příjemce
uvedený v záh|avi této smlouvy, a to do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy.

4) Dotace je ve smyslu zákona č,. 320lŻ00l Sb., o finanční kontľole ve veřejné spľávě
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a o Změně někteľých zákonů (zákon o Íinanční kontrole), ve znéní pozdějších předpisťr,

veřejnou finančnĺ podporou avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. Dotace
je poskýována jako podpoľa de minimis podle Nařízení Komise (EU) č. 140712013 o
použití ělánků l07 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis
v ostatních odvětvích a dopľavě a jako taková je evidována v centľálním ľegistru podpor
malého rozsahu v souladu se zákonem č,. 21512004 Sb., o úpľavě některých vztahtl
v oblasti veřejné podpoľy a o změně zćlkona o podpoře výzkumu a vývoje' ve znění
pozdějších předpisů.

čl. nl
Pľojev vůle smluvních stľan

1) Poskýovatel Se uzavřením této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci dotaci
specifikovanou v čl. II odst. 7 a 2 této smlouvy za podmínek v ní uvedených, příjemce
uzavřením této smlouvy dotaci přijímá a zavazuje se ji vyuŽít pouze k účelu uvedenému
v ěl. II odst. 1 této smlouvy, a to v teľmínu uvędeném v čl. Il odst. 2 této smlouvy, jakoŽ i
k řádnému splnění dalších povinností vyplývajících ztéto smlouvy či platných pľávnĺch
předpisů.

2) Dojde-li ke změně využití dotace, teľmínu či místa konání projektu/akce, je příjemce
povinen neprodleně infoľmovat poskýovatele o této změně. Příjemce má dále povinnost
zajistit dofinancování projektu/akce zjiných zdrojů v případě, kdyje dotace poskytována
pouze na částečné pokrytí projektu.

3) Za poskytovatelę ve věcech administľativních a technických jedná odboľ Školstvĺ Úradu
městské části Praha 5, nám. l4. října l38l14, Praha 5.

Cl. ľ
Pľáva a povinnostĺ příjemce

1) o vyuŽití dotace bude příjemce písemně informovat poskytovatele zpľávou Zpľacovanou
podle přílohy č. l této smlouvy. Její součástí je vyúčtování celého projektu/akce, Íinanční
vypořádání dotace, kopie daňových dokladů, věcný popis výsledku využití dotace
a zhodnocení přínosu projektu/akce pľo občany MČ Pľaha 5' Poskyovatel je opľávněn
přílohu ě. 1 této smlouvy vyplněnou příjemcem dle této smlouvy kdykoliv zveřejnit
způsobem, který uzná za vhodný, s čímŽ příjemce souhlasí. Zprávu o využití dotace
doľučí příjemce příslušnému odboru Úľĺč Praha 5 uveĺlenému v čl. III odst. 3
v písemné podobě ve lhůtě 60 dnů, která počne béźet pľvního dne měsíce
následujícího po ukončení projektu/akce či využĺtí dotace, nejpozději však do
31. 01. 202l. Pokud příjemce tuto povĺnnost nesplní a v uvedené lhůtě písemnou
zprávu poskytovateli nedoručí, je povinen nepľodleně vľátit dotaci poskyÚovatelĺ na
jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvľl ä to v částce, iejíŽ vyúčtování nebyl
schopen v této lhůtě řádně doložĺt.

2) Nevyčerpaná část dotace musí b;ýt poukázána na účet poskytovatele uvedený v záhl'avi
této smlouvy nejpozději do 31. 01. 202l. Pokud příjemce zjisti, Že nemůŽe dotaci na
pľojekt v plném rozsahu využít, informuje o tom poskytovatęle a dotaci vľátí neprodleně
na účet poskytovatele uvedený v záhlavi této smlouvy, nejpozději do 31. 0t.202l.

3) Daňové doklady předložené příjemcem musí obsahovat veškeré náleŽitosti dle ustanovení
zźtkona č,. 235lŻ004 Sb', o dani zpřidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
V jednotlivých daňových dokladech, musí byt uveden konkľétně přímý vztah k dotaci (na
daňových dokladech nesmĺ chybět účel a název pľojektu/akce apod.). Pokud nebude
z doľučeného daňového dokladu jasně patrné, Že se finanční pľostředky z dotacę pouŽily
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na projekt, a příjemce dotace tyto vady ani na výzvu poskýovatele ve stanovené lhůtě
neodstraní, bude částka uvedená v takovém daňovém dokladu považována za
nevyčerpanou část dotace a přĺjemce je povinen ji vľátit bez zbyteěného odkladu
poskýovateli na jeho účet uvedený v zćthlavi této smlouv y, a to v částce, jejíž vyilčtování
nebyl schopen řádně doloŽit. Pokud je příjemce plátcem DPH a vznikl mu nárok na
uplatnění nadměrného odpočtu DPH, nelze mu nadměľný odpočet DPH uznat jako výdaj
vrámci přidělené dotace. Nadměľný odpočet vznikne vŽdy při přijetí zboži a sluŽeb od
plátce DPH.

4) Dotaci nelze použít na rihradu rnzdových nákladů, včetně povinných zákonných odvodů
příjemce jako zaměstnavatele, na úhradu mzdových nákladů zaměstnanců za práce
konané na základě dohod o pľacích konaných mimo pracovní poměľ (dohoda o pľaôovní
činnosti a dohoda o pľovedení práce) a na úhradu odměn statutárnímu oigánu a
jednatelům příjemce dotace, s výjimkou specifikovanou ve vyhlášeném dotačním
pľogľamu uvedeném v ustanovení čl. II odst' l či uvedenou ve schválené individuální
Žádosti o poskytnutí dotace. Zpřidělené dotace nęlze uhľadit zboži a sluŽby vykonané
přímo příjemcem.

5) Příjemce je povinen do patnácti (l5) dnů oznámit poskytovateli zahźýení insolvenčního
ŕizeni, Vstup příjemce jako právnické osoby do likvidace, přeměnu právnické osoby,
změnu statutáľního oľgánu nebo jeho člena, změnu názvu, bankovního spojení, sĺdla ei
kontaktní adresy. Pokud dojde v pľůběhu platnosti této smlouvy na siraně příjemce
k přeměně nebo zrušení právnické osoby s likvidací, je pouin.n příjemce vľátit
poskytovateli nevyčerpanou část dotace před tím, neŽ dojde k přeměně ńębo ke zľušení
právnické osoby. Rozhodným dnem, kdy příjemce již nemůŽe čeryat dotaci, je den, kdy
došlo k přeměně, nebo den, kdy vstoupila tato pľávnická osoba do likvidace.

ó) Příjemce beľe na vědomí, že každé neoprávněné využiti nebo zadľžęni finančních
pľostředků dotace je porušením ľozpočtové kázně podle $ 22 zákona č,.25012000 Sb., o
rozpočtových pravidlech.

7) Poskýovatel si vyhrazuje právo kontľoly věcného plnění; za tim účelem se příjemce
zavazuje, že na vyžádání umoŽní poskytovateli nebo jím pĺsemně pověřené osobě
nahlédnout do účetnictví a další dokumentacę'

8) Příjemce se zavazuje, Že pŤijakékoli pľezentaci projektu/akce bude uvádět skutečnost, Že
tento projekt/akce je financováďa z dotace poskýovatele.

člv
Povinná ustanovení

1) Smluvní strany berou na vědomí, Že k nabytí účinnosti této smlouvy je nezbytné její
uveřejnění v ľegistru smluv podle zákona č' 34Ol20I5 Sb', o zvlášinich podmínkách
úěinnosti někteľých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registľu smluv, ve znění
pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy pos1ední smluvní stranou,
nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu smlouvy, kteľé pľověde Městská část Pľaha 5'
Smluvní stľany berou na vědomí, že zveŤejnění osobních údajů ve smlouvě uveřejněné v
registľu smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl' 6 odst. i písm.
c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 20|61679. Smluvnĺ stľany pľohlašujĺ, Že
skutečnosti obsaŽené ve smlouvě nepovaŽují za obchodní tajemství ve smyslu ď soą
občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a űveřejnění bez stanovenĺ
jakýchkoliv dalších podmínek.

2) Smluvní strany se dohodly na uveřejnění smlouvy v registľu smluv podle př.edchozího
odstavce i vpřípadě, že se zźtkonná povinnost zveřejnit smlouvu u."gi.t.u šmluv podle
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zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o ľegistľu smluí, ve znění pozdějších předpisů, na smluvní
vztah založený touto smlouvou nevztahuje.
Tímto Se ve smyslu ustanovení $ 43 odst. l zákona č. l31/2OO0 Sb., o hlavnĺm městě
Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvľzuje, že byly splněny podmínky pro platnost
právního jednání městské části Pľaha 5, a to usnesením Zastupitelsiva mcstśké eastĺ Praha
5 ě. 10122/2020 ze dne l9. 05.2020.

3)

CI. VI
Závěreč.ná ustanovení

1) Smlouva nabyvá platnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stľanami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2) Poskýovatel je opľávněn od této smlouvy odstoupit, pokud příjemce nesplní jakoukoli
povinnost stanovenou v této smlouvě a způsobuje-li toto nđspinění povinnost vrácení
dotace či její části. odstoupení je účinné okamŽikem doručení pŕĺjemci.^

3) Yzájemná práva a povinnosti neupľavené v této smlouvě ie řĺdí platnými pľávními
předpisy.

4) Změny a doplňky této smlouvy mohou byt pľovedeny pouze foľmou písemného dodatku
podepsaného oběma smluvními stranami.

5) Smlouva je vyhotovena Ve čtyřech stejnopisech, z nichŽ poskýovatel obdľŽí tři stejnopisy
a příjemce jeden stejnopis'

6) Nedílnou součást této smlouvy tvoří příloha č. l - Závěreč,ná zpráva o využitídotace.7) Spory ztéto smlouvy rozhoduje podle zákona č,. 50O/2OOł śu., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, Magistrát hlavního města Prahy v přenesené působnosti. Pľoti
tomuto ľozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad'

8) Smluvní Strany pľohlašují, že smlouvu sepsaly na
a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně
přeěetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho

Y Praze dne....1..,. r'.11r- I'l^l

zák|adě pravdivých údajů, jejich pravé
nevýhodných podmínek, smlouvu si
připojují své podpisy.

Y Prazedne'.. ł.1 . toł6

Jana ředitelka
pru

Městská část Praha 5
Mgr. RenátaZajíěková
poskýovatel
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