
evidenční číslo smlouvy poskytovatele: S-5254/ŠKS/2021

Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí individuálnI účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje na podporu aktivit

školního, předškolního a zájmového vzdělávání děti 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 vzdělávání a sportu, pověřený usnesením RK
Č. 081-31/2021/RK ze dne 12.8.2021

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

a

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

Základni škola Bystřice, okres Benešov, příspěvková organizace
Dr. E. Beneše 300, 25701 Bystřice
Mgr. Martinem Gruberem
49528351
Komerční banka
503410247 l 0100

zřizovatel organizace: Město Bystřice
lČ zřizovatele: 00231525
Číslo bankovního účtu zřizovatele: 19-0320036379 l 0800 (Česká spořitelna, a.s.)

(dále jen ,,příjemce")

uzavÍrajÍ podle § 10a a nás|edujÍcÍch 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 kraje individuálnI
neinvestiční účelovou dotaci v maximální výši 20 000,00 KČ (slovy: dvacet tisíc korun českých) na
zajištění okresního 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 školství, 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 konánisoutěže zdravotnickou službu.

4. Poskytovatel je povinen poskytovat příjemci součinnost nezbytnou pro přípravu a pořádání soutěží.
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5. Předpokládané finanční náklady na realizaci projektu dle žádosti o poskytnuti dotace prostřednictvím
veřejnoprávní smlouvy činí 20 000,00 KČ.

6. Převod peněžních prostředků dle odstavce 1. tohoto Článku, bude poskytovatelem proveden
bankovním převodem přes účet zřizovatele uvedený v záhlavitéto smlouvy, jednorázově do 60 dnů ode
dne nabytí účinnosti této smlouvy.

Článek 2
Podmínky pro poskytnuti dotace

1. příjemce je povinen dotaci použit jen kúČelu, ŕ)ä který mu byla poskytnuta, a to efektivně a
hospodárně. Rozpočet financování projektu je přílohou Č. 1této smlouvy a je její nedílnou součásti.

2. Příjemce se zavazuje vést řádné a oddělené sledováni přijatých peněžních prostředků ve svém
účetnictví

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

4. Dotace je poskytována příjemci i na finanční náklady projektu, spočÍvajÍcÍ v uhrazené dani z přidané
hodnoty v souvislosti s realizaci projektu, d lu v LeľhLU

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

b) je-li příjemce registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, kterému však nevznikl v souvislosti
s realizaci projektu nárok na odpočet uhrazené daně z přidané hodnoty dle zákona Č. 235/2004 Sb.,

c) je-li příjemce 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 finanční náklady projektu, spočÍvajÍcÍ v uhrazené dani z přidané
hodnoty, u niž příjemci nevznikl nárok na odpočet daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004
Sb.

5. 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 realizaci 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 realizován s přispěním Středočeského kraje. Příjemce je povinen uvádět 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 splnění podmínek,
uvedených v tomto odstavci, a to společně s finančním vypořádáním dotace.

7. Příjemce je povinen předložit do 31. 12. 2021 na adresu Krajského úřadu Středočeského kraje, Odbor
školství, odděleni mládeže a sportu, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, finanční vypořádání dotace, které
obsahuje přehled o čerpáni a použiti 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,
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název projektu, výši poskytnuté dotace poskytovatelem, přepokládané finanční náklady projektu a
skutečné finanční náklady projektu.

Vyúčtováni nákladů projektu musí obsahovat přehled výdajů hrazených z poskytnutých peněžních
prostředků. Vyúčtováni je příjemce povinen doložit kopiemi prvotních účetních dokladů do částky
odpovídajÍcÍ výši dotace, které osvědčuji jeho použití na sjednaný účel a které musí obsahovat
náležitosti stanovené zákonem Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce
dále vyúčtováni doloží kopiemi smluv o nájmu, kupních smluv, pracovních smluv, objednávek a dalších
dokladů, které se vztahují k realizaci projektu. Ve vyúčtováni mohou být zpětně použity úČetní (daňové)
doklady, které byly příjemcem uhrazeny v souvislostis realizacIprojektu po 1. 6. 2021.

8. Spolu s finančním vypořádáním dotace předloží příjemce i přehled jednotlivých dňčich akci (kol) s
uvedením okresu konáni, pořadatele, místa, adresy a data konáni.

9. Nespotřebované peněžní prostředky je příjemce povinen vrátit poskytovateli prostřednictvím účtu
zřizovatele, nejpozději do 31. 12. 2021.

10. Peněžní prostředky převede zřizovatel na účet poskytovatele uvedený na str. 1 této smlouvy, a to pod
stejnými symboly - stejným účelovým znakem, pod kterým mu byly peněžní prostředky
poskytovatelem poskytnuty, nesděli4i poskytovatel písemně příjemci, že má uvést při převodu
peněžních prostředků jiné údaje.

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

12. Každé neoprávněné použiti nebo zadržení 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 porušeni rozpočtové kázně se
řidI § 22 z. č. 250/2000 Sb. Odvod za porušeni rozpočtové kázně odpovídá výši neoprávněně použitých
nebo zadržených peněžních prostředků, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

13. Příjemce je povinen uchovávat veškeré písemnosti, týkajIcI se poskytnutí dotace podle této smlouvy,
včetně vyúčtováni dotace se všemi písemnými doklady, a to takovým způsobem, aby bylo možno
prokázat oprávněnost použití 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 plynoucI 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 písemně 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 termínu předložit finanční vypořádáni dotace v rozsahu, jak je výše
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uvedeno. Přijernce je povinen písemně informovat poskytovatele o vstupu právnické osoby
do likvidace, a to do 10 pracovních dnů ode dne vstupu právnické osoby do likvidace.

18. Povinnost uvedenou v odstavcích 16. a 17. tohoto článku příjemce nemá, jestliže již není povinen
uchovávat veškeré písemnosti, týkajIcI se poskytnutí dotace, podle odstavce 13, tohoto Článku.

Článek 3
Závěrečná ustanovení

1. O poskytnutí 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. Právnívztahy v této smlouvě neupravené se řídí přIslušnými 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 smluvními stranami.

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

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha:
l) Rozpočet okresního kola
2) Propozice soutěže

V Bystřici dn, 17.08.2021

Příjemce: Základní škola Bystřice, okres Benešov,
příspěvková organizace

V Praze

Poskytovatel: středočeský kraj

· Digitálně podepsal Mgr.Mgr. Martin M,,,inGruber
Datum: 2021.08.17Gruber 16,45:09 +02'00'

Mgr. Martin Gruber
ředitel

. Digitálně podepsalMg r. Mila n Mgr. Milan Vácha
" Datum: 2021.08.31Vacha 16,32:33 +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: 20 000,00

Rozpočet okresního kola
částka v KČ

OPPP (dohody o provedení práce pro rozhodčía pořadatele - hrazené z dotace) 7 000,00

Ceny (ceny pro závodníky - hrazené z dotace) 7 000,00

Ostatní (služby, pronájmy, za materiál, pitný režim - hrazené z dotace) 6 000,00

Celkem hrazeno z rozpočtu SK 20 000,00

Závazné ukazatele rozpočtu:
OPPP maximálně za 7 000 KČ
Ceny minimálně za 7 000 KČ

Navýšeni výdajů o spoluúčast pořadatele dle jeho uvážení a možnostĹ



Příloha č. 2

15. roČník Středočeské In-liňe brusle 2021

Propozice
pro oblastní (okresní) kolo

Středočeská In-line brusle je soutěž určena pro žáky základních škol, speciálních škol, víceletých
gymnázii a středních škol příslušných ročníků ve Středočeském kraji.

1. Vyhlašovatel: středočeský kraj - Odbor školství, oddělení mládeže a sportu ve spolupráci
se se Základni školou Bystřice

2. Termín konání: A. A m EXtomasm kočo: .lb. zan lull

krajské finále: 22. 9. 2021, přihlášky do 20. 9. 2021

3. Ředitel závodu: Mgr. Veronika Kohoutová

4. Místo konánL' Bystřice fotbalové hřiště - In-line dráha

5. Věkové kategorie:

Kategorie Věk Ročník Délka trati Délka trati 2

Nejmladší dívky do 9 letvčetně 2012 a později 500 m 300 m
Nejmladší chlapci do 9 let včetně 2012 a později 500 m 300 m

Mladší dívky 10- 12 let včetně 2009 - 2011 500 m 300 m
Mladší chlapci 10- 12 let včetně 2009 - 2011 500 m 300 m

Junior dívky 13 - 15 let včetně 2006 - 2008 1 000 m 300 m
junior chlapci 13 - 15 let včetně 2006 - 2008 1 000 m 300 m

Starší dívky 16 -18 let včetně 2003 - 2005 1 500 m 300 m
Starší chlapci 16- 18 let včetně 2003 - 2005 1 500 m 300 m

6. Pravidla: Každá škola nominuje max 4 žáky v každé kategorii Žáci musisplňovat
podmínky přIslušného roku narozeni pro danou kategorii.
Uzávěrka podáváni přihlášek do oblastního kola 3 dny před termínem konáni
závodu.
Změny přihlášených účastníků jsou možné pouze do 2 dnů před konáním
závodu.



Příloha č. 2

7. Ceny:

8. Brusle:

9. Chrániče:

10. Přihlášky:

Oblastní kola
Prvnítři závodníci v kategorii obdrží medaile, věcný dar a zajisti si postup do
krajského finále.

Krajské finále
Vítězové každé kategorie krajského závodu obdrží diplom a pohár.

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

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

termín pro zasÍ|áni přihlášek je 14.záři 2021
· kontakt na organizátora oblastnIho kola: Mgr. Veronika Kohoutová

tel. 736 261 941
v-kohoutova@seznam.cz

Zdravotní dozor na akci je zajištěn.
Dopravu hradí vysňajíci organizace.

Krajské finále:

Kontakt na pořadatele: Marcela Bradová, tel.: 602 495 327
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