
Smlouva č. 2021/0072

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

 

podle § 1021 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

pozdějších předpisů

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6

zastoupená: PhDr. Jitkou Synkovou, starostkou městské části

IČ: 00231223

Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 2000700399/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

Klub občanů bezbariérového domu Vondroušova, 2.5.

se sídlem: Vondroušova 1194/47, 163 00 Praha 6

zastoupený: Marií Divišovou, předsedkyní Klubu občanů BBD

IC: 62933477

Bankovní s o'ení:

Císlo účtu:

(dále jen „příjemce“)

(společně též jako „smluvní strany“)

uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu:

1.

Předmět smlouvy

1. Poskytovatel poskytuje příjemci finanční účelovou dotaci ve výši 750.000," Kč (slovy:

sedmsetpadesát tisíc korun českých) ze svého rozpočtu výdajů na rok 2021. Dotace na rok 2021

je příjemci poskytnuta za účelem jejich použití na projekt „Poskytování pečovatelské služby“

pro osoby se zdravotním postižením od 19 let a seniory, kteří žijí v bezbariérovém domě ul.

Vondroušova 1193, 1194. Cílem projektu je zajistit samostatný a soběstačný život občanům

z bezbariérového domu prostřednictvím pečovatelské služby - dle zákona č. 108/2006 Sb., o

sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

2. Příjemce dotaci za podmínek stanovených vtéto smlouvě přijímá a zavazuje se ji použít

nejpozději do 31. 12. 2021 k účelu uvedenému v článku 1 odstavci 1 této smlouvy.

II.

Splatnost peněžních prostředků

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za účelem uvedeným v článku I na účet

příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 30 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy. Dotace

bude poskytnutajednorázově v průběhu realizace projektu.



 

b
.
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Finanční prostředky lze použít na úhradu způsobilých výdajů vzniklých v období

od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, vztahujících se ke stanovenému účelu poskytnutí, které budou

uhrazeny nejpozději do 31. 12. 2021.

V termínu pro předložení vyúčtování dle článku III odstavce 2 vrátí příjemce nevyčerpané

finanční prostředky na účet poskytovatele, uvedený v záhlaví této smlouvy. Neučiní-li tak,

jedná se 0 porušení rozpočtové kázně dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

III.

Podminky udělení peněžních prostředků

Příjemce je oprávněn použít dotaci pouze k účelu uvedenému v článku 1 této smlouvy.

Vyúčtování dotace předloží příjemce vedoucí odboru sociálních'věcí městské části Praha 17 do

31. 1. 2022.

Vyúčtováním dotace se rozumí předložení vyplněné tabulky Vyúčtování dotace, poskytnuté

městskou částí Praha 17, která je kdispozici na webových stránkách Prahy 17, předložení

soupisu prvotních dokladů a dokladů prokazujících uhrazení nákladů na projekt uvedený v čl. I

této smlouvy ve výši poskytnuté dotace (kopie faktur či jiných daňových dokladů a dokladů o

jejich zaplacení, přičemž za zúčtovací doklady se nepovažují tzv. zálohové faktury).

Vyúčtování předloží příjemce poskytovateli v listinné podobě, kopie faktur či jiných daňových

dokladů a dokladů o jejich zaplacení je možno zaslat prostřednictvím datové schránky.

Příjemceje povinen vést o sociální službě oddělenou účetní evidenci a výkaznictví, a to nejméně

po dobu do splnění účelu dotace. Musí být jednoznačně prokazatelné, zda konkrétní výdaj nebo

příjem je nebo není vykazován na podporovaný projekt a skutečně odpovídá charakteru

projektu. Subjekty, které vedou daňovou evidenci v souladu se zákonem

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, jsou povinny použít jiný

prokazatelný způsob vedení evidence o finančních tocích projektu/akce. Doklady prokazující

využití dotace musí být viditelně označeny textem: „Hrazeno z dotace městské části Praha 17“

(označeny musí být již originály dokladů). Příjemce je povinen umožnit poskytovateli

na základě jeho požadavku provedení kontroly všech prvotních účetních dokladů za účelem

prověření předloženého vyúčtování projektu. Poskytovatel bude vykonávat u příjemce kontrolu

vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,

ve znění pozdějších předpisů.

Příjemce se zavazuje vrátit poskytovateli neoprávněně zadržené finanční prostředky (celou

dotaci nebo její část) nebo prostředky, které použil v rozporu s obecně závaznými předpisy

a zaplatit penále podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nejpozději do 30 dnů od zjištění porušení závazku.

Vyjde-li najevo, že údaje poskytnuté příjemcem poskytovateli a vyjadřující podmínky,

na které poskytovatel uzavření této smlouvy váže,jsou neúplné, zkreslené nebo nepravdivé, má

poskytovatel právo na odstoupení od smloúvy se všemi důsledky z tohoto plynoucími, zejména

na okamžité vrácení dotace.

Příjemce je povinen do 15 dnů oznámit poskytovateli zahájení insolvenčního řízení, vstup

právnické osoby do likvidace, změnu statutárního orgánu nebo jeho člena. změnu názvu,

bankovní spojení, sídla nebo adresy.



 

 

IV.

Veřejná podpora

Poskytovatel se poskytnutím dotace na základě této smlouvy spolupodílí na financování nákladů

nezbytných k zajištění poskytování příslušné sociální služby v rozsahu základních činností dle

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Podpořená služba

příjemce coby registrovaného poskytovatele sociálních služeb, je ve vymezeném rozsahu

kvalifikována jako služba obecného hospodářského zájmu.

V.

Ukončení smlouvy

Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran, odstoupením dle

podmínek této smlouvy nebo písemnou výpovědí smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.

Poskytovatel může smlouvu vypovědětjak před proplácením, tak i po proplacení dotace.

Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemcem dotace, stanovených touto smlouvou

nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí, nebo další důvody

ovlivňující možnost čerpání dotace, zejména pokud:

a) svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

b) poruší pravidla veřejné podpory,

c) je on sám, případnějako právnická osoba či některá osoba tvořící statutární orgán příjemce

odsouzen/a za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání nebo

činností příjemce, nebo pro trestný čin hospodářský, anebo trestný čin proti majetku ve

smyslu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.

418/201 1 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů,

d) bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb.. o úpadku a způsobechjeho

řešení, ve znění pozdějších předpisů,

e) je v likvidaci,

í) změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem pro danou oblast podpory,

g) opakovaně neplní povinnosti stanovené smlouvou, i když byl kjejich nápravě vyzván

poskytovatelem.

V případě výpovědi této smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace nevzniká

a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi smlouvy po proplacení dotace, se příjemce

zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi.

Výpověď smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvodyjejího udělení.

Výpovědní doby činí 2 měsíce a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci,

v němž byla výpověd" doručena příjemci dotace. Učinky doručení pro účely této smlouvy však

nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.

Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní doby za podmínky, že příjemce dotace

vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení smlouvy dojde až

vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.



 

8.

10.

11.

Příjemce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět, nejpozději však do konce

lhůty pro podání vyúčtování, přičemž výpověďje účinná dnem jejího doručení poskytovateli.

V takovém případě je příjemce povinen vrátit poskytnutou částku dotace poskytovateli

do 15 dnů ode dne doruční výpovědi.

Při ukončení smlouvy dohodou je příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet

poskytovatele poskytnutou částku dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez zbytečného

odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení dohody podepsané oběma smluvními stranami,

nedohodnou-li se smluvní stranyjinak.

Dohoda o ukončení smlouvy nabývá účinnosti dnem připsání vrácených peněžních prostředků

na účet poskytovatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. , 1 písm. b) až e) ze zákona

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení smlouvy musí být

učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku smlouvy.

. Pokud příjemce ve stanové lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí v souladu s tímto článkem

poskytovateli, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb.,

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

VI.

Závěrečná ustanovení

Jednáním ve věci plnění této smlouvy poskytovatel pověřuje vedoucí odboru sociálních věcí

paní Bc. Janu Císařovou. Změnu v této osobě lze provéstjednostranným písemným oznámením

poskytovatele druhé smluvní straně.

Příjemce se zavazuje zveřejnit informace o poskytnuté dotaci Městskou částí Praha 17

v materiálech vydávaných k propagaci projektu formou textu „Tento projekt byl podpořen

Městskou částí Praha 17“ s uvedením loga MČ Praha 17 na webových stránkách příjemce,

pokudje provozuje.

Příjemce bere na vědomí, že městská část Praha 17 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat

informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve

znění pozdějších předpisů, a souhlasí stím, aby veškeré informace v této smlouvě obsažené,

s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají. Dále souhlasí

s tím, že text této smlouvy bude zveřejněn ve veřejně přístupné (též způsobem umožňujícím

dálkový přístup) elektronické databázi smluv a též prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy

nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství. —

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Vztahuje-

li se však na tuto smlouvu povinnost uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o

registru smluv), nabývá účinnosti dnem uveřejnění dle tohoto zákona. Uveřejnění provede

poskytovatel.

Učastníci prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, že je uzavřena podle jejich

pravé a svobodné vůle, po vzájemném projednání.



 

10.

 

Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemžposkytovatel i příjemce obdrží po jednom vyhotovení.

Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně
závaznými předpisy.

Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými dodatky. Podepsanýmioprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek se neuzavírá v případě změny názvupříjemce, statutárního orgánu, sídla či bankovního účtu kterékoli ze smluvních stran. V takovémpřípadě postačí písemné oznámení o změně, které v případě změny bankovního účtu příjemcemusí být doloženo kopií smlouvy o zřízení účtu.

Smluvní strany dále berou na vědomí, že poskytnutí dotace na základě této smlouvy v rámcivyrovnávací platby na službu obecného hospodářského zájmu podléhá oznamovací povinnostipodle článku 9 Rozhodnutí Komise.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve zněnípozdějších předpisů, se konstatuje, že uzavření této smlouvy o poskytnutí dotace schválila Radaměstské části Praha 17 na svém zasedání dne 12.4.2021 usnesením Us RMC 000136/2021.

.Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude podle § 10d odst. 1 zákonač. 250/2000 Sb. publikována na úřední desce Městské části Praha 17 způsobem umožňujícídálkový přístup, a to do 30 dnů od jejího uzavření.

V Praze, dne........ 23. UL 2112‘: V Praze, dne.?ěfjfť L&M/f

 

  

   

  

 

' příjemce

DOLOŽKA

 

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z. č. 131/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů,

že byly splněny podmínky pro platnost právního úkonu

v souladu s usnesením RMČ č. Us 000136/2021 ze dne 12.4.2021.

.
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ověření členové zastupitelstva MČ Praha




