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evidenční číslo sm|c)uvy poskytovatele: S-5251/ŠKS/2021

Veřejnoprávní smlouva
o poskytnuti individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje na podporu aktivit

školnIho, předškolního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže ve Středočeském kraji

Smluvní strany

středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 11., Praha 5, PSČ 150 21
zastoupený: Mgr. Milanem Váchou,

radním Středočeského kraje pro oblast vzděláváni a sportu, pověřený usnesením RIC
č. 081-31/2021/RK ze dne 12.8.2Q21

lČ: 70891095
číslo bankovního úč"tu: 4440009090/6000
(dále jen ,,poskytovatel")

a

Název organizace
se sídlem:
zastoupený:
lČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen ,,příjemce")

Klub sportovního bruslení Benátky n/jizerou
Benátky nad Jizerou |||, Mělnická 30/16
jarmilem Hrůzou, předsedou
68380658
Komerční banka
25601.50217 l 0100

uzavírají podle § 10a a následujících zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,z. č. 250/2000 Sb.") tuto smlouvu:

Článek 1
Předmět smlouvy a účel

1.. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci z rozpočtu Středočeského 1¢raje individuální
neinvestiční účelovou dotaci v maximálni výši 70 000,00 KČ (slovy: sedmdesát tisíc korun) na zajištění
krajského kola 15. ročníku Středočeské in-line brusle 2021 (dále jen ,,projekt"), který je příjemcem
realizován v období od června do listopadu 2021. projekt" odpovídá schválenému rozsahu a kvalitě a o
každé změně týkajIcI se realizace soutěže musí příjemce bezodkladně písemně informovat Odbor
škdstvľ, oddělení mládeže a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje. Bližší popis projektu je
uveden v příloze této smlouvy.

2. příjemce je oprávněn zajišťovat splnění závazku podle předchozího odstavce i za pomoci dalších osob,
které nejsou jeho členy. jeho odpovědnost za porušení závazků vyp|ývajÍcÍch ze smlouvy tím však není
dotčena.

3. Příjemce je povinen zajistit po celou dobu konáni soutěže zdravotnickou službu.

4, Poskytovatel je povinen poskytovat příjemci součinnost nezbytnou pro přípravu a pořádání soutěží.

5, Předpokládané finanční náklady na realizaci projektu dle žádosti o poskytnutí dotace prostřednictví'm
veřejnoprávní srnlouvy činí 70 000,00 KČ.
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6, Převod peněžních prostředků dle odstavce l. tohoto článku, bude po$kyLUvate|erľ) proveclen
bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, jednorázově do 60 dnů ode
dne nabytí účinnosti této smlouvy.

Článek 2
Podmínky pro poskytnuti dotace

l. Příjemce je povinen dotaci použít jen k účelu, na který mu byla poskytnuia, a to efektivně a
hospodárně. Rozpočet financováni projektu je přílohou č. 1této smlouvy a je její nedIlnou součástí.

2. příjemce se zavazuje vést řádné a oddělené sledování přijatých peněžních prostředků ve svém
účetnicLvÍ.

3. Pokud skutečné celkové finanční náklady projektu překročí předpokládané finanční náklady, uhradí
příjemce částku tohoto překročeni z vlastních zdrojů.

4, Dotace je poskytována příjemci i na finanční náklady projektu, spočÍva.jÍcÍ v uhrazené dani z přidané
hodnoty v souvislosti s realizací projektu, a to v těchto případech:

a) není-li příjemce registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., ve
znění pozdějších předpisů (dále jeri ,,zákon č, 235/2004 Sb."),

b) je·-li přÍjenlce registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, kterému však nevznikl v souvislosti
s realizací projpktlj nárok na odpočet uhrazené daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb.,

c) je-li příjen"ice registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, kterému vznikl v souvislosti s realizací
projektu pouze částečný nárok na odpočet uhrazené daně z přidané hodnoty; v tomto případě je
příjemci poskytována dotace i na finančni' náklady projektu, spočĹvajjci v uhrazené dani z přidané
hodnoty, u níž příjemci nevznikl ríárok na odpočet daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2.004
Sb.

S. Dotace není poskytována příjemci na finanční náklady v rámci projektu, spočÍvajÍcÍ v uhrazené dani
z přidané hodnoty v souvislosti s realizací projektu, je-li příjemce registrovaným plátcem daně z přidané
hodnoty, kterému vznikl v souvislosti s realizací projektu nárok na odpočet daně z přidané hodnoty ve
výši uhrazené daně z přidané hodnoty dle zákona č, 235/2004 Sb.

6. Příjemce se zavazuje v průběhu i po ukončení realizace projektu, pokud to povaha projektu dovoluje,
označit, Že projekt je tealizován s přispěním Středočeského kraje. Příjemce je povinen uvádčt logo
poskytovatele na tištěných propagačních materiálech projektu, pokud jsou vyhotovovány, a na oděvu,
pokud je součásti projektu (např. na sportovním dresu). příjemce je rovněž povinen vyvěsit uvedené
logo poskytovatele při konáni projektu, pokud to povaha projektu dovoluje.

Příjemce je povinen dodat poskytovateli fotodokumentaci či tištěné materiály o splnční podmínek,
uvedených v tornto odstavci, a to společně s finančním vypořádánín] dotace.

7. příjemce je povinen předložit do 31. 12. 2021 na adresu Krajského úřadu Středočeského kraje, Odbor
školství, oddělení mládeže a sportu, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, finanční vypořádání dotace, které
obsahuje přehled o čerpání a použití poskytnutých finančních prostředků a o jejich vrácení do rozpočtu
poskytovatele, je-li k jejich vrácení příjemce povinen dle této smlouvy. Ve finančním vYpořádání dotace
příjemce mimo jiné uvede evidenční číslo smlouvy poskytovatele, uvedené na straně 1 této smlouvy,
název projektu, výši poskytnuté dotace poskytovatelem, přepokládané finanční náklady projektu a
skutečné finanční náklady projektu.
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VyúČtování nákladů projektu musí obsahovat přehled výdajů hrazených z poskytnutých peněžních
prostředků. VyúČtování je příjemce povinen doložit kopiemi prvotních účetních dokladů do částky
odpovídajÍcÍ výši dotace, které osvědčují jeho použiti 11ä sjednaný účel a které musí obsahovat
náležitosti stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., c) účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce
dále vyúč'tování doloží kopiemi smluv o nájmu, kupních smluv, pracovních smluv, objednávek a dalších
dokladů, které se vztahuji k realizaci projektu. Ve vyúčtování mohou být zpětné pouZity účetní (daňové)
doklady, které byly pňjenicem uhrazeny v souvislosti s realizaci projektu po l. 6. 2.021.

8. Spolu s finančním vypořádáním dotace předloží příjemce i přehled jednotlivých dňčích akcí (kol) s
uvedením okresu konání, pořadatele, rnista, adresy a data konáni.

9. Nespotřebované penčžni prostředky je přÍjenľce povinen vrátit poskytovateli nejpozději do 31. 12.
2021.

10. Peněžrú prostředky vrací příjemce na účet poskytovatele uvedený na str, 1 této smlouvy, a to pod
stejnými symboly - stejnýní účelovým znakem, pod kterým m u byly peněžní prostředky
poskytovatelem poskytnLlty, nesděH-li poskytovatel písemně přijernci, Že má uvést při přeůodu
peněžních prostředků jiné údaje.

11. Dotace je dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů veřejnou finanční podporou.

12. Každé neoprávněné použiti nebo zadrženi peněžních prostředků poskytnutých příjemci jako dotace dle
této smlouvy je porušením rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 z. č. 250/2000 Sb. Stanovení
odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně se
řídí § 22 z. č. 250/2000 sb. Odvod za porušeni rozpočtové kázně odpovídá výši neoprávněně použitých
nebo zadržetiých peněžních prostředků, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

13. příjemce je povinen uchovávat veškeré písemnosti, týkajici se poskytnutí dotace podle této smlouvy,
včetně vyúčtování dotace se všemi pÍsenľnými doklady, a to takovým způsobern, aby bylo možno
prokázat oprávněnost použiti peněžních prostředků v souladu s touto smlouvou, a to po dobu deseti let
od ukončení realizace projektu.

14. V průběhu období, na které byly peněžní prostředky poskytnuty, je příjemce povinen oznámit
Krajskému úřadu Středočeského kraje změnu identifikačních údajů příjemce, uvedených v této
smlouvě, a to nejpozději do 14 dnů ode dne této změny.

15. příjemce není oprávněn bez souhlasu poskytovatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této
smlouvy třetí osobě.

16. V případě přeměny právnické osoby příjemce je příjemce povinen vyžádat si souhlas od poskytovatele s
převodem práv a povinnosti z této smlouvy v dostatečném předstihu. V případě nesouhlasu
poskytovatele je příjemce povinen vrátit všechny prostředky dotace do 30 dnů od přeměny právnické
osoby na účet poskytovatele. Příjemce je povinen písemné informovat poskytovatele o přeměně
právnické osoby, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo k přeměně právnické osoby.

17. V případě vstupu do likvidace je příjemce povinen vrátit všechny prostředky dotace, které nebyly
do data vstupu do likvidace použity na účel dotace, a to do 30 dnů od vstupu do likvidace na účet
poskytovatele, a ve stejném terminu předloZit finanční vypořádání dotace v rozsahu, jak ,je výše
uvedeno. Příjemce je povinen písemně informovat poskytovatele o vstupu právnické osoby
do likvidace, a to do 1.0 pracovních dnů ode dne vstupu právnické osoby do likvidace.
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18. Povinnost uvedenou v odstavcích 16. a 17. tohoto článku příjemce nemá, jestliže již není povinen
uchovávat veškeré písemnosti, týkajÍcÍ se poskytnutí dotace, podle odstavce 13. tohoto článku.

Článek 3
Závěrečná ustanovení

1, O poskytnuti' dotace rozhodla Rada Středočeského kraje usnesením č. 081-31/2021/RK ze dne 12.8.2021
a v případě tohoto právního jednání Středočeského kraje jsou splněny podmínky uvedené v § 23 zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, nezbytné k jeho platnosti.

2. Právni vztahy v tCtO smlouvě neupravené se řídí přlslušnými ustanoveními z. č. 250/2000 Sb.

3. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě písemných
číslovaných dodatků této smlouvy, podepsaných oběma mluvními stranami.

4. Tato smlouva cp vyhotovuje v elektronické podobě a je podepsána elektronickým podpisem obou
smluvních stran.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma sn"úuvními stranami a účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv, které provede poskytovatel do 30 dnů od jejího podpisu.

Příloha:
l) Rozpočet krajského kola 2021
2) Propozice soutéZe

V Benátkách nad jizerou d,,, 2 3 "08- 2021

Při.jemce: Klub sportovního bruslení
Benátky n/jizerou

V Praze

Poskytovatel: středočeský kraj

Jarnail Hrůza
předseda

Mgr.
Milan
Vácha

Digitálně podepsal
Mgr. Milan Vácha
Datum: 2021.08.30
10:40:29 +02'00'

Mgr. Milan Vácha
radní pro oblast vzděláváni a sportu
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Příloha Č. 1

Středočeská ln-line brusle 2021

poskytnutá částka: 70 000,00

Rozpočet kra jského finále
částka v KČ

OPPP (dohody o provedeni práce pro rozhodčía pořadatele - hrazené z dotace) 20 000,00

Ceny (ceny pro závodníky - hrazené z dotace) 25 000,00

Ostatní (služby, pronájmy, za materiál, pitný režim - hrazené z dotace) 25 000,00

Celkem hrazeno z dotace 70 000,00

Závazné ukazatele výda/ů dotace:
OPPl' maximálně za 20 000 KČ
Ceny minitna/ně ni 25 000 KČ

Navýšeni vydajú o spoluúčast pořadatele dle jeho uvaženi a možnostĹ
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Příloha č. 2

,CZ 3.¢"" A

15w rcäiik S'tředočeské In-line brusle 2021

Propozice - krajské finále

Středočeská ln-linc brusle je soutěŽ určena pro žáky zákhdních škol, speciálních škol, víceletých
gymnáziía středních škol příslušných ročníků ve Středočeském kraji.

1. Vvhlašovatel:

2. Termin konání:

3. Ředitel závodu,'

4. M/St'O konáni:

5. Věkové kateqorie:

středočeský kraj - Odbor školství, oddělení mládeže a sportu ve
spolupráci s Klubem sportovního bruslení Benátky nad Jizerou

22. 9. 2021 od 10:00 hodin (9:00 - 9:45 rozbruslení a registrace)
náhradnítern"ňn bude oznámen dle potřeby

Marcela Bradová

Dráha kolečkového bruslení v Benátkách nad Jizerou, úl. Boženy
Něn"icové. Benátky nad jizerou || (mezi paneláky)

Kategorie i Věk i Ročník i Délka trati i Délka trati 2 i: ' l i
1Nejmladší dívky ' do 9 let včetně ! 2012 a později ! 500 m ! 300 m

l Nejmlad_ší chlapci i q,o,2et včetně l 2012 a později l 500 m l 300 m ,
l" Mladší dívky'"""" l 10 - 12 let včetně " l 2009 - 2011 l 500 m l 300 m
l- ' l l l
i Mladší chlapci 10 - 12 let včetně l 2009 - 2011 ! 500 m ! 300 m

ll Junior dívky l 13 -15 letvčrtně l 2006 - 2008 l l 000 m ! 300 m
" I . I I 'i Junior chlapci ' 13 - 15 let včetně i 2006 - 2008 1 000 m l 300 m
l --".-" """"""""'""" ----J---- ' ' " '
i Starší dívky l 16 - 18 let včetně l 2003 - 2005 l 1 500 m l 300 m
k l l i

' Starší chlapci i 16 - 18 let včetně l 2003 - 2005 l 1 500 m j 300 m
, l , E , .___...L

6. Pravidla: Závodí se podle soutěžního řádu Českého svazu kolečkového bruslení pro
rok 2019 a rozpisu tohoto závodu.
Z každého oblastního kola do krajského finále postupuji první tři žáci
v každé kategorii Žáci musísplňovat podmInky příslušného roku narozeni.
Všichni závodnici musí od.jet obě tratě, aby bylo možné je vyhodnotit ve
výsledcích. Vyhodnocení se provádí součtem bodů z obou disciplín.
V případě shodného počtu bodů o vítězi rozhoduje lepší výsledek na delší
trati.
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Příloha č. 2

7, Ceny:

8. Brusle:

9. Chrániče:

10. Přihlášky:

Vítězové každé kategorie krajského závodu obdrží diplom a pohár,

jsou povoleny všechny typy brusli, včetně bruslí se dvěma kolečky na
dvou nápravách ("quads"). Velikost koleček není omezena.

Závodníci jsou povinni mít během závodu na hlavě přilbu (stačí i
cyklistická), chrániče zápěstí, loktů a kolen. Bez povinného vybavení
nebudou připuštěni na start!

Přihlášky do krajského finále je r)utné zaslat nejpozději do 20. 9. 2021 na
adresu pořadatele závodu: marcela@brada.cz, tel. 602 495 327

Nř"

Přihlášky musí obsahovat jméno a příjmení závodníka, ročník narození,
kategorii a školu, kterou zastupují, mobil na dciprovod.

11. Doprava:

12. Bezpečnost:

Dopravu hradí vysňajici organizace.

13. Poznámka:

Každý závodník závodí na vlastni nebezpečí.
Pořadatel nenese odpovědnost za zranění, krádeže a poškození vybavení.
Zdravotní dozor na akci je zajištěn.

V případě špatného počasí, tedy vytrvalý déšť ráno v 8:00 h, se závody
ruší a bude oznámen náhradní termín. Pro tento případ prosím uvádějte
do přihlášek te|efonní číslo, na které bude možné zaslat informativní
SMS ráno před akcí.

Marcela Bradová
ředitelka závodu

V Benátkách n/j dne 15. 7. 2021
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 141192389-365423-210830084242, že tento dokument, který vznikl
převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 7 listů, se doslovně
shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišt'ovacího prvku

Ověřující osoba: LenkaŠkopová
Vystavil: Středočeský kraj

V Praze dne 30.08.2021
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