L

Poskytovateľ:

Adresa:
IC:
zapsaný:
V

jednající:
bankovní
spojení:
(dále jen ..Fond"")

Státní fond kultury České republiky
Maltézské nám. 471/1. 1 18 01 Praha l- Malá Strana
45 80 69 85
v obchodním tt;jstřiku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,vložka
6804
Mgr. Milanem Nčmečkcní, Ph.D.. ředilelein odboru uiněni. literatury a
knihoven
18028001/0710

a
Žadatel
(Příjemce):
adresa:
RČ/lČ:

Projekt Pomezí z.s.
Fráni Šrámka 2622/18
Praha 5 - Smíchov
150 00
04831497

zapsaný:
spolkový rejstřík vedený Městským soudeni v Praze
pod ČÍsjcm:
oddíl l., vložka 64924
zastoupený:
Lukáš Brychta
bankovní
spojení:
(dá|c.jen ,.Žadatel'")
uzavírají podle § 8 odst. 2 zákoňa c. zy)/ly92 Sb.. o Státním fOndu kultury České republiky,
v platnétn znění (dále .jen ..Zákon"). a zákona č. 218/2000 Sb.. o rozpočtových pravidlech a o změně
některých zákonů. v platnCm znění (dále .jen ,.rozpočtová pravidla"). tuto

smlouvu o poskytnuti
účelové dotace
l.
l'řcdmČt a účel snllou\'y

(l) Na základč rozhodnuti Rady Fondu se Fond zavazuje poskytnout Žadateli v souladu
s: § 8 odst. l písm.

a)

Zákona úče]ovo(l dotaci ve výši (v KČ):

66 (M,- Kč
na pl1)jekt:

74lcv Pro'cktu
Císlo"Ém,jcktu

1'My se neznáä"e"" '
446 2020

(dák .jen ,,Projekt")
l

('2) Žadatel účelovou dotaci výslovně při.jimá za podmínek touto smlouvou dále sjednaných.
(3) Žadaíel bere na včdomí v souladu s § 8 odst. 4 Zákona. že účelovou dotaci, poskytnutou
v souladu s odstavcem l tohoto článku, ňCSľTÚ použít ke krytí ztráty ze své činmsti, ani
případných dalších subjektů podí|eiicich se na tcalizaci Projektu.
(4) Pokud byla účelová dotace poskytnuta ve formě neinvestiční dotace. poskytnuté ĹÍnančnĹ
prostředky nelze použít na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmutného n1ajelku.

íl.
Způsob poskytování účelové dotace
(j) Účelová dotace ve výši dle článku l odst. l této smlouvy bude poskytnuta jednorázově na účet
Žadatele uvedený v záhlaví této smlouvy. a to nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu Smlouvy.

III.
RozpoČet Projektu
(l) Celkové plánované náklady na Projekt dle odst. l či. l této smlouvy činí (v KČ):

942 000,- Kč

IV.
Podmínky poskytnuti ůčclové dotace
(l) Účelovou dotaci se Žadatel zavanije použit výhradně k účelu stanovenému v ČI. l odst 1 této
smlouvy.

(2) žadatel se dále zavazuje:
r
a. vést oddčlcnou, průkaznou a průběžnou evidenci (dle platného zákona q účetnictví) o
Projektu a umožnit Fondu do této evidence a příslušných dokladů nahlížet.
b. dokončit projekt l}ejp('zdéji do:
31. prosince 2020

a do 30 dnů ode dnc uplynutí této lhůty. tj. do
30. ledna 2021
oznámit písemně Fondu, že byl projekt dokoľičen a datum dokončeni PrQieklu. a předložit
Fondu písemné vyúčtováni účelové dotace na fí)rlnu|áři k tomu účelu Fondcin vydanCm.
V případě, že Žadatel je plátcem danč z přidané hodnoty a na rozpočtové položky, hrazené
z dctace. lze uplatnit nárok na odpočet a Ž.adatcl tento nárok uplatnil, Žadatel nesmí dotaci
použít na částkn. odpŮvÍdí!iící nárokovanému odpočtu danč a rnvněž nesmí tuto částku
zahrnollt
vyúčtováni dntace. Ve stejné lhůtě je Žadatel také povinen vrátit Fondu
případně nevyužitolj část účelové dotace. Podíl Fondl] na celkových skutečných nákladech
Pr(!ieklu nesmí přesál]l]()u( \' pr{)cenlnim vy;jádřeni:
66,66%
l celk()vých nákhldli p]'(!ick{u.
n

Pokud by výše poskytnutých prostředků z Fondu převyšovala tento podíl. je Žadatel povinen
roídil ve shora stanovené lhůtě Fondu vrátit. Peněžní prostředky převede Žadatel na účet
Fondu, uvedený v záhlaví této smlouvy,
c. předložit Fondu písenínou závěrečnou zprávu (slovní hodnoceni) o realizaci a výsledcích
Projektu. a to nejpozději s vyúčtováním PrQiektlj. Závěrečná zpráva bude obsahovat:
·

popis malizace Projektu,
zhodnocení Projektu,
dokumcntaci realizace Projektu obsahující ne.jméně l originální exemplář všech
propagačních materiálů, které byly použity k realizaci a propagaci Projektu (např.
pozvánky. plakáty, kataloE, průvodce, jiné tiskoviny. ("I) apod.).

-

přehled o financováni Projekllj včetně čestného prohlášeni k vyúčtování dotace
(https://wwwjnkcr.cmi)rm(l|are-565.l)tln|),

d. Pro účely vyůčlovánÍ dotace poskytnuté žadateli, uznatelnými náklady nejsou:
-

náklady
na příjemce
plněni poskytnuté
podpory
třetí osobou.
jež- je sama
plnění od
podpory, příjemci
k"teré má
souvislost
s prqjektem,
a to příjemcem
nejvýše v
ro7sahl| ceny plnění poskytovaného př[jemcem podpory takové třetí osobě;

·

věcné plnění poskynuté pro realizaci p!'oiektu příjelnceln podpory. Ĺj. zc.jmCna
využití vlastních výrobních kapacit příjcmcc podpory;

-

rczervy na ztráty nebo budoucí možné závazky;
úroky z úvěrů a půjček;

.
-

náklady na koupi pohledávek:
bankovní poplatky;
daň
z přidané
hodnutynebo
(DPH)
rojľsahu.
v nčmž.
plátcem
DPH. uplatnil
jnohlvuplatnit
nárok
na její příjemce
oápočet; podpory, ktcrý .je

-

sjn|uvl)Í pokuty, úroky z prodlcní a poplatek z prodkíň, odstupné, náhrada škody
náklady na služby auditora. není-li příjemce podpory povinen předložit Fondu
zprávu auditora podle zákona;

-

kupní cena nemovitostI;
daň z přjjl11u, silniční daň, daň z nemov itosli. daň darovací, daň dčdická, daň ľ
převodu neln()viu)sli a clo;

-

výdq,je na soudní spory vzniklC v souvislosti s pro.i¢kle]n, včctnč soudního
poplatku a nákladů na právní zastoupeni;

·

výdajc na zaměstnance. ke kterým nejsou zamčstnavatelé povinni dle právních
předpisů (7.¢jména příspěvky na penzijní připojištění. živolni pojištěni, dary k
životním .jubilehn, příspěvky na rekreaci):

-

splátky leasingu:
stipendia nebo platby podobné])() charakteru:
ceny. medaile, odměny. diplomy, upoinínkové předtněty pro vitčz¢ resp. účastníky
soutěží;

-

dárcovské SMS a MMS a jízdenky na městskou hr()n1adnou dopravu;
alkoholické nápoje, tabákové výrobky. poknd se n¢iedná o ľnateriá| nezbytný k
realizaci pr('!iektll:

·
-

náklady na zpracováni žádosti () podporu;
výdaie
na (prezcntačni
reklamu a propagaci
podporv.
neníinternetová
přímo spojená
p!"(licklcl)l
přcdmčty.příjcmcc
propagacc
značŔy. která
fircmni
stránkas
apod.);
poplatky Lá členství příjemce podpory v občanských sdruženích nebo v jiných
právnických o4)bách: "
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-

odinčny slatutárnimu orgánu nebo členům statutárního ncbo dozorčího orgánu
právnické osoby. která je přgelncel]) podpory. za výkon funkce.

-

výdaje na pohoštčnl, stravování
výdaje na zahraniční cesty, které přímo nesouvisí s realizaci projektu

e. v případě. že koinpIetni realizace projektu neproběhne před uzavřením této Smlouvy.
v rámci Projektu a v souvislosti s Projektem uvádět, že pro.jeki vznikl za finanční podpory
Fondu. a to následujicím způsobem: ve všech materiálech spojených s propaRaci Projektu
uvést vedle malého státního znaku ,.Státní fond kultury Ceské republiky"
(h(tps://wwwjnkcr.cz/logo-ke-stazeni-557,html).
f: předložit Fondu pozvánky na dotovanou akci v dostatečném předstihu. Je-ji dotace
čerpána na vydáni periodické nebo neperiůdické publikace. předložit dva výtisky
publikace ihned po vydáni.
g. na základč písemné výzvy uínožnit Fondu kontrolu všech vykazovaných údajů v souladu
s platnými právními předpisy a to do 30 dnů od data doručení výzvy Fondu,
h. Fond neprodleně písemně intôrmovat o změnách údajů v této smlouvě uvedených,
i. postupnvat v souladu se zákonein č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek,
v planém znění. pokud použije pcnCžní prostředky z veřejných zdrojů k úhradě zakázky.
která je nadlimitní nebo podlimitní veřeinou zakázku podle tohoto zákona,
j. Fond písemně inlôrmovat o výši využiti finančních prostředků. které byly Žadateli v
průběhu realizace projektu poskytnuty. lntôrmace předávat na řonnuláři k tomuto účelu
Fondem vydaném (For]nlj iář využiti finančních prostředků). ncjpozdčji k 10. lcdnu za
předchozí kajendářní rok. Tato p()vinnost se Ilcvztahujc na kalendářní rok, ve kterém bylo
předloženo konečné vyúčtováni Projektu.
(3) Případné prodloužení lhůty pro dokončení Projekiu. uvedené v odstavci 2 písm. b) tohoto článku,
je možné pouze na základě odůvodněné písemné žádosti Žadatele, doručené Fondu ň¢jpozdčji
14 dni před up|ynu(ím lhůty pro dokončeni PrQjeklu.
(4) Shledá-li Fond piselnnou žůdwt podle odst. (3) tohoto článku řádně odůvodněnou, uzavře se
Žadate1em písemný dodatek ke sln|ouvč. Do doby účinného uzavřeni dodatku ke smlouvě není
Žadatel v prodlení s dokončcnim Projektu. Fond uzavře se Žadatelem dodatek ke smlouvě ve
lhůtč 30 dnů ode dne doručeni odůvodněné žádosti. popř. v této lhůtě intórmuje Žadatele o
nevyhovění jeho žádosti.
(S) V případě nesouhlasu s uzavřeniin písemného dodatku ke smlouvě 'lc strany Fondu. Žadatcl není
v prodlení s vráccním poskyfllLltC účelové dotace do doby doručeni píscmnCho sdčlcní o
ncvyh()vční.j¢h() žádosti,

V.

Následky nespinčni podnúnek
poskytnutí účelové dotace
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(l) V případě porušení podmínek pro poskytl1u(i účelovC dotace sc jedná () ne()právněné použiti nebo
zadržení peněžních prostředků poskytnutých l Fondu u je porllšenín1 rozpočtové kázně dlc
rozpočtových pravidcl.
(2) Za méně závažné porušeni povinností Žadatele se považují podmínky stanovené v ČI. lV odst. 2
písm. d) - Í) této smlouvy.
(3) V případě porušeni podinínky dle ČI. lV odst. l této smlouvy. Žadatel v souladu s § 10 odst. 5
Zákona zaplatí Fondu pokutu vc výši 10% z přiznané částky účelové dotace. Povinnost Žadatele
vrátit Fondu prostřcdky užité v rozporu s touto smlouvou tím není dotčena; smluvní pokutu
v uvedené výši je ĹĹadatel povinen uhradit Fondu nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne doručeni
výzvy k její úhradč, a to bczhotovostním převodem na účet Fondu uvedený v záhlaví této
smlouvy.
(4) V případě. že Žadatel v průběhu realizace PrQiektu zjistí. že není schopen z objektivních důvodů
projekt realiíoväL je povinen tuto skutečnost neprodleně Fondu písemně sdělit a současně
přijatou účelovou dotaci v pInC výši bezhotovostním převodem na Účet Fondu vrátit. Bude-li
vyplacená dotace připsána zpět na účct Fondu nejpozději v terminu stanoveném v ČI. JV. odst. 2
pisn). b). platnost a účinnost této s|nľo(lvy timtn Dkan]žiken) zaniká.

VI.
Zvláštní ujcdnání
(l) Nesplnění či porušení podmínek, za nichž je účelová dotace poskytována dle ČI. lV. této smlouvy
Žadatelem. je porušením smli vnich povinnosti. piy) které Fond může od létO snilouvy odstot pit.
()d.etollpeni je třeba učinit pigemně. účinky odstoupeni nas(ávaii okamžikein doručeni Žadateli.
V takovém případě .je Žadatel povinen poskylnu(ou účelovuu dotaci Fondu vrátit nqjpozdčji ve
lhůtě 30 dnů ode dne doručení pÍs¢lnného pŕQjcvu vůle Fondu o odstoupení,

VII.
ZávěreČná ustanoveni
(l) Tato Sinlouva se uzavírá na dobu do splněni závaLklj Žadatele. Práva a povinnosti l této smlouvy
pKcháze.ji na pí'ávni nástupce obou 5]111LlvnÍc|) stran.
(2) Smluvní strany sc dohodly, Že doručováni v souvislosti s: touto smlouvou je účinné dnem
doručeni druhé smluvní straně nebo dnem, kdy sc zásilka odeslaná d()porllčenou poštou na adresu
Žadatele uvedenou v záhlaví této smlouvy (pokud Žadatel písemně neoznámil Fondu .její změnu).
vrátila odesilateli jako nevyzvednutá nebo nedoručitelná.
(3) Smluvní strany se dohodly, že připadá-li konec něktuŕ lhůty podle této smlouvy na den
pracovního volna ncbo pracovního klidu. skonči lhůta až ne.jblíže nás]edu.jicí1)) pracovním dnem.
(4) V případě, že Žadateli bude pravoinocným r()zhodnlltifn orgánu iinanční kontroly předepsán
odvod za porušeni rozpočtové kázně ve výši 1()()°/0 čerpané dotace včetně případného penále za
nesplněni podmínek využili dotace podle této smlouvy. platnost a účinľľost létu sInk)uvy ,taniká
dnem připsáni t{)holo odv()du na účet správce daně. V případč. že k připsáni odvodu na účet
správce danč 11edQide l. důvudu. Ze Žadatel požádal Gcncrální finanční řcditelstvi v souladu
s rozj)()čtovýľlli pravidly o pro|11inulÍ povinnosti pra\omc)¢nč u[ož?j]ého odvodu za porušeni
r()zpočtovC káíně a Gcmerální finanční ředitektvi toniuto návrhu Žadatele vyhoví, platnost lét()
sinlouvy nczaniká.
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(5) Ve vztahu k Zadatdi je k jednání za Fond oprávněn a povinen příslušný pracovník Ministerstva
kultury České republiky. kterů v souladu s § l odst. 2 Zákona Fond spravuje(6) Změny a dodatky k této smlouvě jsou platnC pouze tehdy. pokud byly sjednány písemně,
(7) Žadatel bere na včdoiní, že pověřené osoby jsou u Žadatele oprávněny provádět finanční kontrolu
dle platných právních předpisů. zejména dle zákona č. 320/2001 Sb., o tinanční kontrole ve
veřejné správč a o změnč nčktcrých zákonů. v platném znění. a zákona č. 552/1991 Sb., o státní
kontrole. v platném znění.
(B) Žadatel bere na vědonii, že v souladu s rozpočtovými pravidly a příslušnou vyhláškou
Ministerstva financí, .je Fond povinen Laznalnenat v centrální evidcnci dotací a návratných
finančních výpomocí údaje o poskytnuté dotaci a jejím příjemci.
(9) Fond je
osobou,
na
níž
se
vztahuje
inlôrmační
povinnost
dle
zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k intôrmacím, v platnéin znění. Žadatel bere tuto
skutečnost na vědomí a souhlasi s připadnýin zveřejnčnhn údajů z této smlouvy v rozsahu
infomačni ]x)vinnosli Fondu dle uvedeného zákona.
(ID) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran; sinlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, 7 nichž jedno oMrZí Žadatel a jedno
Fond.
(11) Účastníci této smlouvy shodně proh|ašu.ii, Ze latu sinlouva byla sepsána podle jejich pravé a
svobodné vůle. určitě. vážnč a snozumil¢lnč. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své
vlastnoruční podpisy.

V ...../Žy-
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