
Sinluvni slranj':

Název:

šidlo:
lČ:
7-asiouµený:
Ba]]ko\"l)í spo.jeni:

Středočeský kraj
Kra.jský úřad
Zborovská l l. Praha 5 - Snľich()\'. PSČ 150 21
70891095
Be. Janem C'huclilcrem (na základě pcn'řřeni)
8086152/0800

(dále ,jen .,poskyk)\'alcr')
a

Název: All Stars School - mateřská Škola 'd základní Škola, s.r.o.
lČ: 281 67 414
Sídlo: Březnická ] 35, Příbrain Ill, 261 01 Pí'íbl'a]1)
žasloupena: Ing. Vladislavou Godfroy - jednatelkou společnosti
Z.apsaná v ol)ch()(inil)l re,jstřiku \c(lcl)Cn) Mčst!,kýlj1 soudem v Praze. oddíl C. vložka 130093
Bankovní spo.jení: 123-3390020237/0100

(dále jen .,příjemce")

uzavírají podle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytováni dolací soub'omýn) školám.
předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon") za dále
uvedených podmínek tuto

Veřejnoprávní smlouvu Č. S-4634/ŠKS/2021
o poskytnutí dotace na Školní rok 2021/2022

DOTACE
ČI, l.

Sn]lu\'ni strany konstatu,jí, že podnňnky § 2 a 3 zákona pro poskylnuií dotace byly splněny.

ČI. J].
Na základě splnění podmínek uvedených v ČI. l, se stanovi procentní podíl z normativu
v souladu s § 4 odst. 5 zákona u:

· Základní Škola (IZO: 181 122 022)
Kapacita celkeni: 20 žáků
Přcdpokládaný poČet: 10 žáků

· Mateřská Škola (IZO: 181122 138)
Kapacita celkcnr 60 děti
Předpokládaný poČet: 10 dčtí

· Školní družina (jZO: 181 122 120)
Kapaciia celkem: 20 žáků
Předpokládaný poČet: 15 žáků

· Školní jídelna - výdejna (lZO: 181 122 146)
Kapacita celkem: 80 stravovaných
Předpokládaný poČet: 20 slravovaných

Procentní podíl dotace: 60 "l,

l'roccntni podíl dotace: 60 %

Procentní podíl dotace: 60 "l,

Procentní podíl dotace: 60 %



("'j. JI I.
l . l'i'ed|))čte))) mílou"y o |)oskyll]l|ti dotace .je \ yinez.eni práv a p()\'i|)])()sli s)I)]u\'nícl] stran

při r)().skyll)u(i a \'") užiii dotace 2é slál))i|)o rozl)()člu ve Ško|llil)) roce 2(l2 1/2022 l)řiicnlci.
Dotaci .je přiiclncť ('|'|'á\"l]i'|1 l)oužil ĺ)(.)l17c kc S\'C]])ll bč7nC]]]u l)rU\'()7L| a k jillanco\'á]]i
|ľcin\'t'stičních výda.jú s()u\"ise,iicích s \'ýcho\1)1] a \'7Ájě|á\'ál)il)) \? souladu s § 1 odsi, 2

zák(ma.
2. I)()taci ncl:'e l)('l|Ž,í1 k úhradě ná.ieľ]lnC|)() \' rámci sl)l|oll\'y o koupi najal,' věci llza\'Ťené po

]. lednu 19')7. Dotace 7.c slál\)]'|)o rozpočtu se |)oskyll|,ie škole nebo škdskén)l1 zařízení.
nikoliv ie,i|c]) 7řiz()\.'ale]).

3. Při.icl))cc dotace p]ľ.)|)]ašl|,ie. žc 11ci1ĺ v prodlení s p|l)čninľ ])Iaľebl)íc]) zá\'í|zkí] vůči
l)()skyto\'ate|i dotace.

4. Ďolace bude ])()skyto\'ál)a podle skl{lea)C|]() počtu žáků uvedenCho vc školních matrikách
pro školní rok 2021/2022, 11cj\'ýšc však do výše ])o\'olcnCho počtu žáků uve(kl]ého vc
školském re.jstříku. Počet žáků' bude upřesňo\'án v souladu s § 6 odst. 3 zákona.

5. Dotace .je )'oskylo\'ál)a {or|noll záloh na kalendářní čtvrtktí. Poskylo\'atc] poskyll!ie dotaci
přc\'oden] finančních ])roslře(]ků na bankovní účet příjemce.

6. Pokud do,jde v průl)ěl]ll školního roku ke změně počtu žáků ve Sl'()\')]ál]í S počtein, na který
sc poskytu.je dotace, příjemce neprodlcně tulo skutečnosl piscmnč oznámi a 7.ároveň
hodn()\'ěl"l)č prokáže kratjskél))u úřadu.

7. Dotace se upraví od l)očálkl| čtvrtletí nás]edu.iicíl)o po změně, kdy došlo k přeplatku či
l]cdol)latkll. a lento .je vyúčtován podle § 6 odst. 7 zákona.

8. Výše dotace může být v priibčhu škdního roku, kdy .jc poskytována, sníZena. |)oskylová{)a
na kratší období než je uvedeno v této smlouvě. nebo zvýšena v souladu s reµl]ačními
('l'alře]]íľ]]i k čerpáni výdajů státního rozpočtu, o nichž ro7.|]od|a vláda ľ)ebo íninistr
financí.

9. Pokud při.jemcc ľ)epřed|oží kra,iskC]))u úřadu vyúčtování poskytnuté dotace podle
sku(ečnosli kalendářního roku dle vyhlášky 1\4inisterstva íinancí č. 367/2015 Sb..
o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vziahú se státním !'ozpc)člem, státními
finallčninli aktivy a Náj'odl]il]] fonde]n (vyhláška o finančl]jn) vypořádání), " plainém
znění může bý1 výše dotace. snížena nebo I)osky(nuta na kratší období než .je llvedcno
v této sn)]oLlvě.

10. přj.jcnlc.c .je po\'ine]) v souladu s 3 odst. 2 písin. a) a C) zákona předlož.it \'yúčto\'ání
poskytnuté dotace a rozboí" l)osj)oäai'el)í s dotaci za uplynulý školní rok poslul)e]]) a podle
osnovy stanovené n}inislerst\'en) zveřejnčné ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy, sešit 6-7/201 7.

ČI. lV.
l. Poskytovatel může odstoupit od smlouvy:

a) v souladu s § 6 odst. 4 7ákona. z,jistí4i v průběhu školního roku Česká školní inspekce
nebo .jiný k()]]troll]i orgán závažné nedostatky v činnosti příjemce a nedo,jde-li k ,jiné
dohodě,

b) pokud 7,jÍs1Ĺ že dotace byla příjemci poskytnuta na základě ncú]]]ných nebo
])epra\'di\'ýcl) úda.jů.

ČI. V.
]. Odst()llpel]in) r)osky(o\'a(ele od smlouvy sc sn)]ou\'a ruSi ode dne ]]ásledl|.iícih() 1)()

odsloupel]í.
2. Smlouva o ])oskyl|]uti dotace se dále zrušu.je dl)em. kdy:

a) nabylo právni moci rozhodnllli o vyřazeni školy ze školského 1"Ĺ:istřiku,
b) příien)cc .jako právnická osoba byl 7j"UŠ¢l1. byl na nčj \'yh|ášc1} konkurs ncbo zahájena

likvidace,



ČI. VI.
l. |'Qskyt|)ulou doiaci nebo |'řislt|šl)ol| .iEií část l)i"í.ie]nce vrátí na účet µ)skylo\'a[elc do

l š dnu p() ()bd)'Zcl)í I)isen)]lé \'ý7.\'\'. .jcsúižc' d(_)lacc nebo .jtjl' část:
a) byla |)(_)uZi(il v rozpc'ni s úi'dcm. pro ktcrÝ byla l)()skyt!)tj[a.
I') byla 7.Ĺxkiina na yák|í|(lě nc|)j'a\'di\'ých úd:l,iil.
c) byla r()skytl]llla na c)bd()|)i. kdy škola l)el)(j šk(")|hkC tai'izcni nebyla 7iii'a/.ena ve

školském ľ'e.isti'ikL|.
2. ]'()kl)(] sklllcčľ)os(i podle bodu ] l(]]]()t() čIiinku ,jsou 7.iiš.lě))y \" kakjldí'lřních lctcch

n:íslcdu,jicich po roce. vc k(cl'Člj) byla doiacc |)()skyll]l|l;]. \1"áľl prtjcmcc dotaci nebo .]C]l
Část clo s[:i[l]i11() ]'ozj)()čll1 peňák |)(")d|c přcdpi»íi o b()sr)odai'c|]i s proslře(lky
slállliho roz,poalL

ZÁVĚREČ'NÁ USTANO\"ENÍ
ČI. VIJ.

]. Ďolace ,jc pc's]g'l(j\'á]1a ])ři,ic])]ci i na ňnanční nákk.dy. spc)čí\'aiící v uhrazené dani
z přidané hodn()ty \' sou\'ish)ki: s pou:"{i{i|]) dc'iace. a (o \' \ccl"llO ])řil)adech:

a) není-li příje])]ce l'eµi.s[]"()\'al]S']]1 plátcein daně z přidané hodnoiy dle zákona
č. 235/2004 Sb., ve znění pozdě.jšich předpisů {dále .jen ,.7.ák(m č. 235/2004
Sb.'j.

b) ,je-li ])ři.iclncc rcgislro\'aj)ýn1 plátcem dané z přidané hodnoiy. kterému však
nevznikl v sou\"l:3|osli s pouZiíim dotace nárok na odpočet Llhl'a7.e]lé danč'
z přidanC hodnoty dle zákona č. 235/2004 'Sb.. ·

c) .je-li při.jemce regishľ)vanýn1 plátccm daně z přidané hodnoty. kterému vznikl
v souvislosti s pouZitim dotace pouze částečný nárok na odpočet uhrazené dané
z přidané hodnoty; " tomto případč ,jc příjemci poskytována dotace i na
linančni nák]ad\', spočiva.jici v uhrazené dani' z přidané hodnoty, u níž pří,jemci
nevznikl nárok äa odpočet daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb.

2. Dotace není p()skyl()\'ána ))řlie)l]ci na finanč.ni náklady. sl)očivaiícj v uhrazené dani
z přidané hodnoiy \' sou\'is]osti s ])ouZ,i(in) dotace, .je-li přlicn)ce ]"egislro\'anýn] plátcem
dané z přidané hodnoty. kterému vznikl v souvislosti s ])oužilíl]1 dotace nárok na odpočei
daně z přidané |1odnoly vc výši uhrazené dané z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004
Sb.

3. Příjemce sc 7.a\'azl|.ie \y\'ořil ])od]))inky pro kontrolu hospodařelli s ])řidě]ej)ol1 dotací
pl1y\'ádění)ll l)oskylc)vale]cn), Českou školní inspekci. Minislel"sl\'em školství, mládeže
a lčk)\'ýchc)vy, popřípadč .jiným ko)]]pc-le])l!)im orgánem a bere na vědonií, že každé
llccu'rá\'nč|]C použití nebo zadržení ])el)ěžllíc]] prostředků posky(nlllých příje mci jako
dotace dle této smlou"y .je po1'Llšenin] rozpočtové káznč podle nsianoveni 'S 22
zákona č. 250/2000 Sb. Sla1)o\'eni odvodu za porušeni )x)7.1)oč(o\"é kázně a ])el]ál: za
prodlení s od\'odem za porušeni rozpočtové kázně se řídí § 22 zákona č. 250/2000 Sb.
Odvod za ])ol"ušcní roz|)očto\'é kázně oclpovidá výši nc()l)]'á\'něnč poLlžitých nebo
7.adrZenj"ch ])el)éZ]]íc|] ])1'os(řcdk ú. není-li \' lČlo sl))lou\'č sla]lo\'eno jinak.

4. Příjemcc .je ])o\'ine]] vést poskytnl]toL) dotaci oddělené ve své účání evidenci a vcškerC
doklady týka.jicí sc dotace po sla]]o\'e])oll dobu al'chi\'ovaľ.

5. Práva a l)o\'innosti \'ýs|o\'])č snilouvou nelll)ravená se řídí přís|llšnýn)i ])1'á\'nin]i předpisy,
zejména zákone-m č. 306/1999 Sb.. o poskyiování dotací sollkl"o))lý11] ško|án). j)řcdškolnín]
a školskýni zařizenini, vc znění pozdě.jších předpisů.

6. Ťalo sl)]loll\'a nabývá l)]alnosli dnem podpisu ol)č]na s)])]ll\'l)ín]i slral)an]i a účil)])os(i
dnem ,iĹ:iil)o ll\'eřejnéni \' registru smluv. které ])]"Q\'e(1¢- ])osk)'tovale].



Cl viii.
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu,
obdrží tři a příjemce jeden výtisk. Smluvní strany si smlouvu řádně
smlouvy, který je projevem jejich svobodné a vážné vůle, souhlasí, na
své podpisy.

V Praze dne V Praze dne

z nichž poskytovatel
přečetly, s obsahem

důkaz čeho připojují

29 01 2021

Za příjemce: Za poskytovatele:

l dd.

Be. J

Ch u

Ing. Vladislava Godfíroy
jednatelka společnosti

Bc. Jan Chuchler
pověřený zastupováním vedoucího

Odboru školství
Krajského úřadu Středočeského kraje



Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Vystavil: Středočeský kraj

V Praze dne 29.07.2021

l ŔÝ -':':e , ,


