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Veřejnoprávní smíouva č. DOT/61/05/0H960/2020 
o poskytnutí dotace v rámci rozvojového programu MŠMT „Podpora výuky 

plavání v základních školách v roce 2020 {VII. etapa)" 
č.j. MSMT-17741/2020-1

Smluvní strany: 
Název: Hlavní město Praha

Magistrát hlavního města Prahy 
Mariánské náměstí 2,110 00 Praha 1
Mgr. Lenkou Němcovou, ředitelkou odboru Školství, mládeže a sportu
Magistrátu hlavního města Prahy
00064581
Česká národní banka 
20095-1119011/0710

\

Sídlo:
Zastoupený:

IČO:
Bankovní spojení:
Číslo učtu:
(dále jen „poskytovatel'1)

a

Název 
Sídlo:
IČO:
Zastoupený:
Bankovní spojení: 
Číslo úctu.
(dále jen „příjemce")

Základní škola COMPASS s.r.o.
K Zeleným domkům 178/58, Kunratice, 148 00 Praha 4 
020 46 504

Fio banka, a.s. 
2700461886/2010

(poskytovatel a příjemce jsou dále uvedení společně jako „smluvní strany")

uzavřely mezi sebou podle § 163 odst. 1 písm. a) 2ákona Č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Školsky zákon") a v souladu S § 159 a nasl. rakona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 2néní pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řad"), a dále též v souladu s § 10a zakona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona č. 250/2000 Sb.'') 
a rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 3. 9. 2020 č.j. MSMT-17741/2020- 
29, tuto

smlouvu o poskytnutí dotace
{dále jen „smlouva")

ČU
Předmět smlouvy* výše a účel dotace

1. Předmětem smlouvy je přidélenífmaříčních prostředků poskytnutých poskytovateli ze státního 
rozpočtu příjemci ze strany poskytovatele, a to v rámci rozvojového programu MŠMT 
„Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (Vil. etapa}",

1

.v



f

Č.j. MSMT-17741/2020-1 (dále též „rozvojový program MŠMT" nebo „výzva MŠMT1) 
a vymezeni práv a povinností smluvních stran při poskytnutí a použití této dotace.

2. Poskytovatel poskytne příjemci podle článku I odst. 1 dotaci v celkové výsl 27 360,-KČ (slovy. 
dvacetsedmti$íctřistašede$at korunkorun českých). Dotaci poukaze poskytovatel příjemci na 
jeho bankovní učet uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 15 kalendářních dnů po 
nabyti účinnosti této smlouvy

3. Pnjemce dotace se zavazuje, že poskytnutá dotace bude soužila výhradně k financování účelu, 
pro který byla poskytnuta, a který je vymezený v článku J odst. 4 této smlouvy

4. Účelem dotace je finanční podpora povinné výul<y plavém žáků 1 stupně základních škol (dále
jen „účel dotace'1}. s

5. Účelu dotace musí být dosaženo pro období září - prosinec 2020 do 31 12.2020.

Účelový znak: 33070

Čí. II
Podmínky použití dotace

1. Příjemce dotace je povinen použít dotaci v souladu splatnými právními předpisy, a dále 
v souladu s touto smlouvou.

2. Není přípustná případná duplicita v čerpáni z jiných programů financovaných z veřejného 
rozpočtu, např. z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzděláváni Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy a 2 Operačního programu Zaměstnanost Ministerstva prače a sociálních 
věcí.

3 Další podmínky užiti dotace jsou uvedeny v Článku ill odst. 6. této smlouvy,

či. m
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci na účel, ve výši a způsobem uvedeným 
v článku I této smlouvy.

2. Přidělené prostředky budou účtovány a vykazovaný pod účelovým znakem 33070 a příjemce 
je povinen při komunikaci s poskytovatelem používat označení 33070

3. Příjemce je povinen užít dotaci vlastním jménem, na vlastni účet a vlastní zodpovědnost.

4. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se při použití dotace dodržet její účel a další podmínky 
a povinnosti vyplývající Z télo smlouvy

5 Příjemce $e zavazuje použít dotaci pouze na náklady vzniklé od 1. 9 2020 do 31 12. 2020, 
které souvisejí s plněním účelu dotace a budou uhrazeny nejpozdéji do 31.1 2021.

6. Dotaci se příjemce zavazuje použit výhradně na pokrytí skutečné vykázaných nákladů 
vzniklých v rozhodném období, uvedeném v předchozím odstavci, dopravou žáků 1 stupně 
základní školy z mista poskytování vzdělávání do místa výuky pJavém a zpět, včetně přístavních 
kilometru a čekací doby, a to v rámci České republiky, tyto náklady se pnjemce zavazuje 
uhradit do 31.1 2021. Příjemce je tedy oprávněn pokrýt celou platbu, která bude fakturována 
dopravcem nebo organizací zajišťující tuto dopravu Příjemce se dále zavazuje, že tato doprava 
bude zajišťována a hrazena na základě smluvního vztahu příjemce s dopravcem nebo 
organizaci zajišťující tuto dopravu. Poskytovatel umožňuje příjemci hradit z dotace DPH za

2



předpokladu, že nemá dle § 73 zákona č. 235/2004 Sb., o dam z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, nárok na odpočet této dané. Příjemce se zavazuje použít dotaci účelně, 
efektivně a hospodárně

7 V případě, že fakturovaná cena za dopravu podle odstavce 6 tohoto článku bude nižší než 
částka poskytnutá poskytovatelem, je příjemce povinen tento příslušný rozdíl vrátit zpět 
poskytovateli.

8. Příjemce je oprávněn použít dotaci na ostatní náklady pouze tehdy, je-li výuka plavaní součásti 
školního vzdělávacího programu, a déle je mu dovoleno spolufinancovaní, je-lí relevantní.

9 Příjemce je povinen zaslat prostřednictvím webove aplikace (adresa1 httpsV/is- 
plavani.msmt.cz) závěrečnou zprávu na předepsaném formuláři uvedeném v příloze Č 13 
výzvy MŠMT, a to do 35 2.2021.

10. Příjemce se zavazuje, ze z dotace nebude hradit následující náklady: úhradu nájmu bazénu, 
mzdové náklady pedagogických pracovníků příjemce, plavecké školy nebo jiných pracovníků, 
a dále ani provozní náklady spojene s výukou plaváni.

31. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu s platnými právními předpisy ČR, zejména 
zákonem č. 563/1991 Sb, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisu {dále jen „zákon 
o účetnictví") a v něm řádně a odděleně sledovat naklácání $ poskytnutou dotaci.

12. Příjemce je povinen zajistit, aby příslušné doklady vztahující se k účelu dotace splňovaly 
náležitostí účetního dokladu ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1 zakona o účetnictví [s výjimkou 
pism, f) tohoto ustanovení], a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, 
srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich 
trvanlivost

13. Příjemce je povinen při zadávaní zakázek hrazených z prostředků dotace postupovat v souladu 
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o zadávání veřejných zakázek").

14 Z dotace nelze hradit žádné výdaje vynaložené na úhradu dodávek/služeb fyzickým 
a právnickým osobám, na jejíchž výběr se nevztahuje zákon o zadávaní veřejných zakázek.

15. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli na požádání součinnost a veškeré dokumenty, 
které bude poskytovatel požadovat v souvislosti splněním povinností vůči státu a jeho 
orgánům.

16. Příjemce dotace je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z teto smlouvy 
nebo platných právnich předpisů vytvořit podmínky k provedení kontroly, resp. auditu, 
vztahujících se k poskytnuté dotaci, poskytnout veškeré doklady, vážící se k poskytnuté dotaci, 
umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu se skutečným stavem v místě 
jeho realizace a poskytnout součinnost všem orgánům oprávněným k provádění 
kontroly/auditu. Těmito orgány jsou především poskytovatel, Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy, Ministerstvo financí, orgány finanční správy, Nejvyšší kontrolní úřad, připadne 
další orgány oprávněné k výkonu kontroly

17 Příjemce je povinen informovat poskytovatele o kontrolách, které u něj byly v souvislosti 
s poskytnutou dotací provedeny externími kontrolními orgány, včetně závěrů těchto kontrol, 
a lo bezprostředné po jejich ukončení, nejpozději však do 5 pracovních dnů od jejich ukončeni. 
Současné je příjemce povinen na zadost poskytovatele poskytnout veškeré informace
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ovýsledcích kontrol a auditů včetně kopu' protokolů z kontrol a zpráv o auditech, které 
souvisejí $ poskytnutou dotací, dále o navrhovaných nebo uložených nápravných opatření 
a jejich plnění, a to bez zbytečného odkladu nebo ve Ihůté stanovené poskytovatelem.

18 Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli řádné vyúčtovaní dotace formou finančního 
vypořádaní projektu na k tomu určeném formuláři, a to nejpozdéji do 22 1 2021

19. Příjemce se zavazuje vrátit poskytovateli na číslo účtu Hlavního mésta Prahy 20095- 
1119011/0710 var. symbol 3307001571, spec symbol 33070 nevyčerpanou či vrácenou část 
dotace takto:

a) nejpozději do 31 1.2021,
b) dotaci v plné výši do 30 dnů od okamžiku, kdy mu muselo být objektivně zřejmé, 

ze účel dotace nebude možné naplnit,
c) v případe sankci za porušeni rozpočtové ká2ně v termínu do 30 dnů od nabytí právní 

moci platebního výměru

20. Je-li příjemcem dotace právnická osoba, je povinna informovat poskytovatele o záměru zrušit 
tuto právnickou osobu s likvidací nebo o záměru provést změnu takové právnické osoby, a to 
nejpozději ve Ihůte 15 ti dnů ode dne, kdy příslušný orgán právnické osoby přijal rozhodnuti 
o zrušení společnosti $ likvidaci nebo o jeji přeměně Poskytovatel dotace je v takovém případě 
oprávněn požadovat poskytnuti odpovídající garance či j-stoty za splněni všech podmínek této 
smfouvy, a to ve IhCítě, kterou příjemci urči, nikoliv vsak kratší než 15 dnu, jinak je oprávněn 
od této smlouvy odstoupit a požadovat vrácení dotace v celém rozsahu

Cl. IV
Porušení rozpočtové kázně a odvod za porušení rozpočtové kázně

1. Při kontrole dodržování podmínek použití dotace a uplatnění sankce při neoprávněném použiti 
nebo zadrženi dotace se postupuje podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o zrněné některých zákonů {zákon o finanční kontrole), ve zněm pozdějších 
předpisů, a zákona č. 250/2000 Sb.

2 Použiti dotace v rozporu s podmínkami stanovenými právními předpisy a touto smlouvou 
se považuje za neoprávněné použiti peněžních prostředků poskytnutých ze Státního rozpočtu 
a za porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 2ákona Č. 250/2000 Sb.

3. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kažen, je povinen odvést do státního rozpočtu 
prostřednictvím rozpočtu poskytovatele odvod za porušení rozpočtové kázné ve stejné výší, 
v jaké byla porušena rozpočtová kázeň, v případě prodlení $ odvodem za porušení rozpočtové 
kázně je příjemce povinen zaplatit penále.

ČI. V
Závěrečná ustanovení

1. Vzájemná práva a povinnosti neupravené v této smlouvě se řídí platnými právními 
předpisy, zejména zákonem č. 250/2000 Sb„ správním řádem, školským zákonem 
a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve zněni pozdějších předpisů (dále 
jen „občanský zákoník")

2. Změny a doplňky této smfouvy mohou být provedeny pouze formou písemného 
a číslovaného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami. \

4



* W

3. Poskytovatel je oprávněn v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 správního řádu tuto 
smlouvu vypovědět, a to při porušeni rozpočtové kázně nebo 
vyplývající z této smlouvy s výpovědní lbůtou 14 dní ode dne, kdy byla 
výpověď doručena příjemci. Zman-li smluvní strana vědomě doručení zásilky, uplatni 
se § 24 správního řádu. Smluvní strany souhlasí s možností doručování písemností 
podle této smlouvy prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. 
Poskytnutou dotaci nebo příslušnou její část příjemce vrátí na účet poskytovatele 
do 15 dnů po obdržení písemné výzvy odboru rozpočtu poskytovatele.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, poskytovatel obdrží tři stejnopisy 
a příjemce jeden.

porušení povinnosti
písemná

5. Smluvní strany výslovně souhlasí stím, aby tato smlouva byfa uvedena v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupna a která 
obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího 
podpisu a text této smlouvy.

6. Smluvní strany prohlašují, že skutečností uvedené v této smlouvě i 
za obchodní tajemství ve smyslu ustanoveni § 504 občanského zákoníku, 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

nepovažují 
a uděluji

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu
porozuměly, její obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou 2námy žádné důvody, pro 
které by tato smlouva nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly 
neplatnost této smlouvy a že je projevem jejich pravé, svobodné a vazné vůle prosté 
omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tato smlouva nebyla 
ujednána v rozporu se zákonem a nepřiči se dobrým mravům a veškerá prohlášení 
v této smlouvě odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejněni prostřednictvím registru smluv.

9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů, zajisti poskytovatel.

V Praze dne: 7. 10. 2020 V Praze dne: S?. /£2

poskytovatel příjemce
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