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Veřejnopľávní smlouva o poskytnutí dotace č. 0167 ĺ}/ovK/zl

čll
Smluvní strany

1) Městská část Pľaha 5
sídlo: Pľaha 5, niĺm. 14.tíjnaI38Il4, PSČ 150 22
zastoupena Mgr. RenátouZajíčkovou, staľostkou MČ Pľaha 5
ICO:00063631
DIČ CZ00O6363I
bankovní spojení: Česká spořitelna' a.s.
číslo účtu: 2000857329/0800
(dále jen,,poskýovatel..)

2) Dĺvadlo oľfeus, z.s.
sídlo: Bubenečská28218,160 00 Pľaha 6, Dejvice
zastoupen: Janem Vaculíkem, předsedou
ICO:49627627
bankovní spojení: KE}, a.s.
číslo účtu: 1 l 5-7284940257 /0lOO
(dále jen ,'příjemce")

a

(dále také společně,,smluvní stľany,.)

uzavfuají podle ustanovení $ 10a zákona č. 25012000 Sb., o ľozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v^e znění pozdějších předpisů (dále jen ,,räko, o rozpočtových
pravidlech"), tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotacě.

cl. n
Předmět a účeI smlouvy

1) Zastupitelstvo městské části Praha 5 schválilo usnesením číslo ZMČ 16/29 l2O2I ze dne13' 04' 202l v-ľĺímci dotačního pľogľamu ,,Celoroční kulturní aktivity na ĺzemĺ vĺČ
Praha 5 v roce 2027* přidělení dotace na ,,Celoľoční provoz divadla orfeus v roce 2O2I,,(dále jęn ,,projekt/akce"). Dotace je poskytována v souladu s tímto dotačním
pľogľamem rĺčelově na nájem a poplatky správě domu.2) Dle odstavce 1 tohoto článku poskytne poskytovatel příjemci dotaci ve výši 80.000,- Kč(slovy: osmdesát tisíc korun českých) na účel uvóaeny v odstavci 1 tohoto článku.
Příjemce je oprávněn využít tuto dotaci nejpozději ao är. 12. 2021, dokdy musí b.ýt
dosaženo účelu, pro který se dotace posLytu3ě.

3) Dotaci poukáŽe poskytovatel příjemci bézhotovostním převodem na účet příjemce
uvedený v zźhlaví této smlouvy, a to do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy.4) Dotace je ve smyslu zákona č,. 32012001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
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a o Změně někteých zélkonű (zákon o finanční kontľole), vę znění pozdějších předpisů,
veřejnou finanční podporou avztahuji se na ni všechna ustanovení tohoto zákoná. Dótaceje poskytoviína jako podpora de minimis podle Nařízení Komise (EU) č. I4O7/20L3 o
použití článků 10 a 108 Smlouvy o fungování Evľopské unie na podporu de minimis
v ostatních odvětvích a dopľavě a jako takováje evidována v centrálním registru podpor
malého ľozsahu v souladu se zákonem č). 2l5l2o04 Sb., o úpravě někteých 

-vztihtl

v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývojó, ve znění
pozdějších předpisů.

Čl rrĺ
Projev vůle smluvních stľan

l) Poskytovatel se uzavřením této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci dotaci
specifikovanou v čl. II odst. l a 2 této smlouvy za podmínek v ní uvedených, příjemce
uzavřením této smlouvy dotaci přijímá a zavazuje se ji vyuŽít pouze k účelu uvódénému
včl.ilodst. 1tétosmlouvy,atovteľmínuuvedenémvčl.iloast.ztétosmlouvy,jakoži
k řádnému splnění dalších povinností vyplývajících ztéto smlouvy či platných |*rr''ĺ"l'předpisů.

2) Dojde-li ke změně využití dotace, termínu či místa konání pľojektu/akce, je příjemce
povinen nepľodleně informovat poskýovatele o této změně. ľiĺjemce má dálé pävinnost
zajistit doÍinancování projektulakce z jiných zdľojů v případě, káy je dotace pośkytována
povze na částečné pokĺýí projektu.

3) Za poskytovatelę ve věcech administľativních a technických jedná odbor vnějších vztahtl
a komunikace Úřadu městské části Praha 5, Štefánik ova23618, Praha 5.

Člry
Pľáva a povĺnnosti příjemce

1) o využití dotace bude příjemce písemně infoľmovat poskýovatele zprávou Zpracovanou
podle přílohy č. 1 této smlouvy. Její součástí je vyúčtováni celého pľojektu/akôe, finanční
vypořádání dotace' kopie daňových dokladů' věcný popis vysleđt<u využitÍ dotace
a zhodnocení přínosu projektu/akce pľo občany ľĺČ pľaha 5. Póskytovatei je opľávněn
přílohu č. 1 této smlouvy vyplněnou příjemcem dle této smlouvý kdykoliv łeřejnit
způsobem, kteý uzná za vhodný, s čímž.příjsmce souhlasí. Zpľávu o využití dotace
doľučí příjemce příslušnému odboľu Úvĺč Pľaha 5 uvedenému v čl. ilI odst. 3
v písemné podobě ve lhůtě 60 dnů, kteľá počne běźet prvního dne měsíce
následujícího po ukončení pľojektu/akce či vyuźití dotace, nejpozději však do
3l.0l.2022. Pokud příjemce tuto povĺnnost nesplní a v uvedeně_ lhůtě písemnou
zpráxu poskytovateli nedoľučí, je povinen nepľodleně vľátit dotaci poskytovateli najeho účet uvedený v zálhlaví této smlouvľl ä to v částc e, jejÍź vyúčtování nebyl
schopen v této lhůtě řádně doložit.

2) Nevyčerpaná část dotace musí byt poukázána na účet poskytovatele uvedený v zź;11laví
této smlouvy nejpozději do 3I.0l.2OŻ2' Pokud příjemce zjisti, že neműžę dotaci na
projekt v plném rozsahu využít, informuje o tom poskytovatele a dotac i vrźúí neprodleně
na účet poskytovatele uvedený v záhlavítéto smlouvy, nejpozději do 3 t.OI.2O22.3) Daňové doklady předloŽené příjemcem musí obsahovat vęškeľé náležitosti dle ustanovení
zźlkona č,. 23512004 Sb., o dani zpřidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
V jednotlivých daňových dokladech, musí byt uveden konkľétně přímý ,ituhk dlotacĺ 1nadaňových dokladech nesmí chybět účel a název projektu/akcđ apod.). Pokud nebude
z doručeného daňového dokladujasně patrné, že se Íinanční pľostřódky zdotace pouŽily
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na projekt, a příjemce dotace týo vady ani na výzvu poskýovatele ve stanovené lhůtě
neodstraní, bude částka uvędená vtakovém daňovém dokladu považována za
nevyčerpanou část dotace a příjemce je povinen ji vrátit bez zbýečného odkladu
poskýovateli na jeho účet uvedený v zźthl'aví této smlouvy, ato v částce, jejížvyuč:tování
nebyl schopen řádně doloŽit. Pokud je příjemce plátcem DPH a vznikl mu nárok na
uplatnění nadměrného odpočtu DPH' nelze mu nadměrný odpočet DPH uznat jako výdaj
v rámci přidělené dotace. Nadměmý odpočet vznikne vŽdy při přijetí zboží a sluŽeb od
plátce DPH.

4) Dotaci ne|ze použít na úhľadu mzdových nákladů, včetně povinných zákonĺých odvodů
příjemce jako zaměstnavatele, na úhľadu mzđových nákladů zaměstnanctĺ za prźrce
konané na základě dohod o pracích konaných mimo pľacovní poměľ (dohoda o praóovní
činnosti a dohoda o pľovedení práce) a na úhľadu odměn statutĺĺrnímu oľgánu a
jednatelům příjemce dotace' s výjimkou specifikovanou ve vyhlášeném dotaěním
progľamu uvedeném v ustanovení č1. il odst. 1 či uvedenou ve schválené individuální
žádosti o poskýnutí dotace. Zpřidě|ené dotace nelze uhĺadit zboží a sluŽby vykonané
přímo příjemcem.

5) Příjemce je povinen do patnácti (15) dnů oznámit poskytovateli zahájení insolvenčního
Íízení, vstup příjemce jako právnické osoby do likvidace, přeměnu pľávnické osoby,
změnu statutárního oľgánu nebo jeho člena, změnu nttzv'I, bankovního spojení, sídla či
kontaktní adresy. Pokud dojde v pľůběhu platnosti této smlouvy na straně příjemce
k přeměně nebo zrušení právnické osoby s likvidací' je povinen příjemce vrtńit
poskytovateli nevyčerpanou část dotace před tím, neŽ dojde k přeměně nebo ke zrušení
právnické osoby. Rozhodným dnem, kdy příjemce již nemůŽe čeľpat dotaci, je den, kdy
došlo k přeměně' nebo den, kdy vstoupila tato právnická osoba do likvidace.

6) Příjemce beľe na vědomí' žę každé neoprávněné využití nebo zadržení finančních
prostředků dotace je porušením ľozpočtové kźľzně podle $ 22 zákona č.25Ol2O00 Sb., o
rozpočtových pľavidlech.

1) Poskýovatel si vyhľazuje pľźlvo kontľoly věcného plnění; za tím účelem se příjemce
zavazuje, že na vyžádání umoŽní poskýovateli nebo jím písemně pověřené osobě
nahlédnout do účetnictví a další dokumentace.

8) Příjemce se zavazuje, že pÍijakékoli prezentaci projektu/akce bude uvádět skutečnost, že
tento projekt/akce je financovárýa z dotace poskýovatele.

Čl. v
Povinná ustanovení

Smluvní stľany berou na vědomí , že k nabytí účinnosti této smlouvy je nezbytné její
uveřejnění v Registru smluv podle $ 5 odst. 2) zákona č,. 34)l20l5 Sb., o zvláštnícĺ
podmínkách účinnosti některých smluv' uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve
znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ođe dne
podpisu smlouvy poslední smluvní stľanou, kteľé provede Městská část Praha 5. Smluvní
stľany beľou na vědomí' Že uveřejnění osobních údajů ve smlouvě uveřejněné v Registru
smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1) písń. c)
naŤizení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, Že
skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovaŽují zaobchodní tajemství ve smyslu $ soą
občanského zákoníku a udělují svolení kjejich užití auveřejnění bezstanovení
jakýchkoliv dalších podmínek.

2) Smluvní strany se dohodly na uveřejnění smlouvy v Registru smluv podle předchozího
odstavce, přestoŽe se zákonná povinnost uveřejnit smlouvu v Registľu smluv podle
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1)

3)

4)

s)

Ĺ-_J
zákona č' 340l2ot5 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,uveřejňování těchto smluv a o ľegistru smluŕ' u. 

'rrtnĺ 
pozdějších pĺ.á|i.ir, na smluvní

y1tah založený touto smlouvou nňztahuje...3) Tímto se ve smyslu ustanovení $ 43 oast. l; zákona č. l3ll2000 Sb., o hlavním městěPraze' ve zněnÍ.pozdějších pred|isů,*potvrzuje, ze byly splněny podmínky pro platnostpľávního .|ednání Městské eaiti Praha .'š, u t; usnesením RMČ Praha 5 č.nMČll312861202l ze dne 24.3.2021 aiMďP."h" 
"š 
ĺ. nłĺe rclzg l2O21 ze dne 13. 04.2021*.

Čl. vr
Závěrečná ustanovení

Smlouva nabyvá platnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami a účinnostidnem jejího uveřejnění v registru.-luu.
Poskytovatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit' pokud příjemce nesplní jakoukolipovinnost stanovenou v této smlouvě a způsobujä-li ioto nesplnění povinnost vrácení
ýota9e či její části. odstoupení je účinné okämŽikern doručení příjemci.
Yzájemná ptétva a povinnosti neupravené v této smlouvě se tídí platnými právnímipředpisy.
Zmi:ny a doplfüy této smlouvy mohou bý provedeny pouze formou písemného dodatkupodepsaného oběma smluvními stranami.
Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichžposkýovatel obdľŽí tři stejnopisya příjemce jeden stejnopis.
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2)

6) Nedílnou součást této smlouvy tvoří příloha č. 1 - Závěrečná, zpráva o využití dotace7) Spory ztéto smlouvy ľozhoduje podle zélkona č. 5OO/20O4 Sb., správní řád, ve zněnípozdějších předpisů, Magistrát hlavního města Pľahy přenesené působnosti. Protiv
tomuto rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad'.

8) Smluvní strany prohlašují, Že smlouvu sepsaly na základě pľavdivých údajů, jejich pľavéa svobodné vůle' nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, smlouvu sipřečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připoj

V Praze dnJ
0 _06_ 2üí

Y Praze LaU
mo la

starosta

část Praha 5 Orfeus, z.sMgľ. Renát a Zajíčkov á, starostka Jan Vaculík, předseda
Poskýovatel Příjemce

lr"' ..

t'.'..
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I
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Příloha č. l ke smlouvě o poskytnutí dotace č,.0167ĺ0/ovw21

t

I. Zpráva o využití dotace:

Název dotačního pľogramu (nevyplňovat
Název projektu:
Termín a místo konání:
Účel dotace: .........
Kľátké zhodnocení
pľovozní náklady):

u individuální dotace)i ..

průběhu a přínosu pľojektu (případně ľozvedte v

II. Vyúčtování pľojektu:

Fyzické nebo právnické osoby, které ve-dgu úšetnicťví, uvedou výnosy a náklady projektu dlesvého účetnictví' Fyzické.'"bo p.árr''i"ké o*ĺffi* nevedou účetnictví, uvedou příjmy avýdajepľojektu.DotaciMČPraha5-uvedou,,p.,,,'@ýno.yapříjmy
označeném,,Dotace' MČ Pľaha 5". Výdaje hrazeie zdotace MČ Praha5 uvedou vpľvnímřádku tabulky Náklady a výdaje označěném ,,Výdaje hrazené z dotace MC Praha.o jenv celkové výši. PoloŽkový ľozpis vyuŽití dotaóe'urrědo,, v části III. Finanční vypořádánídotace MČ Praha 5.

nebo

PoIožka Kč

N nebo e

Položka Kč

pľojektuRozdíI au nebopříjm aýdajů nákladůvýnosů Kč

III. Finanční vypořádání dotace Mč Pľaha 5:

5
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Vyúčtování přiděIenýc-!'finanč1ích prostředků - čeľpán í z dotace.Vyplňte tabulku a v přílozepriloztJoeĺ.lorru{re. !itJl;'a_äle poĺadí seřazené kopie daňovýchdokladů' ze kterých' 
^uua" 

pät'ny p.--y 
''t"l, L offi l"topĺĺ dokladů o pľovedení těchtoplateb (bankovni uyp.l'ł, iiałiĺ,"Z-'á"Ĺlia12 u"ĺác:r" i položky,kteľé byly z dotace MČ

tr}#ľazeny 
čási;čni' 

"ffi;áději."p"l"xy."''iJ"]ĺ"ĺ s projeĹtem ,l<tełeźdotace nebyly

IY' Zpracovatel (méno a přrjmení osoby, která vyhotovila tento materiál):
Jméno a přrjmení: ..,
Telefon:
Mobilní telefon: .. '..
Fax: .

E-mail:
Web**:
Přesný název a adľesa organizace včetně PSČ:

Datum a podpis:

Za správ nost vyúčtovánĺ:

Datum:
Podpis statutárního zástupce or ganizace, r azitko or ganizace:

6

Rozpočtová položka _ účel platby _ konkľétně Doklad číslo*
Z dotaee
ľrč ps

Kč

Z jiného
zdroje
Kč

CeIkem
Dotace Pľaha 5

finanční z dotace
N

Pľaha 5MVľáceno do
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* P_řílohy: (očíslovat a seřadit)**Uveďte webové strdnlry, ícde tre dohledat podrobnosti o uskutečněném projektu včetněpřípadné fotodokumentace (neplatí u dotace na pľovoz).

Nejčastější chyby, kteľé se každoľočně opakují při odevzdání vyrĺčtování

o vyúčtovóní není odevzdóno ve Stanoveném teľmínuo vjednotlivých fakturdch (daňových dokladech) není uveden konlcrétně přímý vztahk dotaci (chybĺ účel a ntźzev proiektu apod.)
' !":#,ľ:ľ;:::;;:r:ľ;: zdánruhŻho'období faktury (daňového dokladu) se nelcľyje
o daňové doklady nejsou očíslovány a řazeny dle pořadí
' 'rx:r!'formulované doklady typ|, ,,kance"IdřskŻ plotřeby", faktury ,,faktuľuji za dopravlł,,
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