
evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-41 17/ŠKS/2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2021
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje

ze Středočeského Fondu sportu a volného času
v rámci Tematického zadání Podpora sportovních a volnočasových aktivit -

neinvestiční dotace
Oblast podpory neinvestiční

Smluvní strany

Středočeský kraj
se sídlem Zborovská 81/11, PSČ 150 21, Praha 5,

zastoupený Mgr. Milanem Váchou, členem Rady Středočeského kaje pro oblast školství a sportu

na základě usnesení č. 033-08/2021/ZK ze dne 28. 6. 2021
lČ: '70891095 DIČ: CZ'70891095

bankovní spojení: ppf banka a.s., č. ú.: 4440009090/6000

(dále jen ,,Poskytovatel")

a

Tělovýchovná jednota Kouřim, spolek
se sídlem Ruská 508, PSČ 28161, Kouřim

zastoupený Kateřinou Klementovou, předsedou a Ing. Martinem Snížkem, hospodářem

IČ: 14800'772

bankovní spojení: Česká spořitelna, č. ú.: 426424329/0800

(dále jen ,,Příjemce")

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
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

l. Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti a postupy podle z. č. 250/2000 Sb. a zákona Č. 320/2001

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve

mění pozdějších předpisů (dále jen ,,z. č. 320/2001 Sb.").

l



F

2. Dotace poskytovaná dle této smlouvy Poskytovatelem Příjemci je dle z. č. 320/2001 Sb. veřejnou

finanční podporou.

3. Pro potřeby této smlouvy se rozumí:

a) dotací peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu Středočeského kraje fyzické nebo právnické osobě
na stanovený účel,

b) finančním vypořádáním dotace přehled o čerpání a použití poskytnutých peněžních prostředků (dále
jen ,,vyúčtování Akce/Projcktu") a vrácení nepoužitých peněžních prostředků do rozpočtu

Středočeského kraje,

c) porušením rozpočtové kázně každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků
poskytnutých jako dotace z rozpočtu Středočeského kaje,

d) neoprávněným použitím peněžních prostředků je jejich použití, kterým byla porušena povinnost
stanovená právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie nebo veřcimprávní

smlouvou. Za neoprávněné použití peněžních prostředků se považuje také:

· porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty,

stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie, veřejnoprávní

smlouvou nebo při poskytnutí peněžních prostředků podle zvláštního právního předpisu, ke

kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet Příjemce,

· porušení povinnosti stanovené v předchozím odstavci, ke kterému došlo před připsáním

peněžních prostředků na účet Příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních

prostředků na účet Příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně,

· neprokáže-li Příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity,

e) zadržením penčžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků ve

stanoveném termínu; dnem porušení rozpočtové kázně je v tomto případě den následující po dni,

v němž marně uplynul termín stanovený pro vrácení poskytnutých prostředků.,

f) ukončením Akce/Projektu
· u nestavební Akce/nestavebního Projektu datum převzetí díla nebo datum převzetí dodávky

realizace Akce/Projektu, které je uvedené v předávacím protokolu mezi Příjemcem a dodavatelem

realizace Akce/Projektu, nebo, není-li takovýto protokol, pak datum zdanitelného plnění na

posledním uhrazeném daňovém dokladu, nepovolí-li Poskytovatel (tj. Rada Středočeského kraje

nebo případně Zastupitelstvo Středočeského kraje) jinak,

· u stavební Akce/stavebního Projektu bez stavebního povolení datum převzetí díla realizace

Akce/Projektu, které je uvedené v předávacím protokolu mezi Příjemcem a dodavatelem realizace

Akce/Projektu, nebo, není-li takovýto protokol, pak datum zdanitelného plnění na posledním

uhrazeném daňovém dokladu, nepovolí-li Poskytovatel (tj. Rada Středočeského kraje nebo

případně Zastupitelstvo Středočeského kraje) jinak,

· u stavební Akce/stavebního Pro,jektu se stavebním povolením získání kolaudačního souhlasu

podle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
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znční pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon"), popř. povolení předčasného užívání stavby

dle § 123 stavebního zákona nebo popř. povolení zkušebního provozu podle § 124 stavebního

zákona nebo případně, nejde-li o stavbu uvedenou v § 122 stavebního zákona, na základě

kolaudačního rozhodnutí vydaného podle § 122a stavebního zákona po ověření podmínek

uvedených v § 122 odst. 3 stavebního zákona, nepovolí-li Poskytovatel (tj. Rada Středočeského

kraje nebo případně Zastupitelstvo Středočeského kraje) jinak,

· u Akcí/Proj"ektů, u nichž byla dotace poskytnuta na činnost Příjemce v konkrétním časovém

období (tj. v kalendářním roce 2021), datum posledního dne tohoto cbdobí (tj. 3/. 12. 2021),

nestanoví-li se v této smlouvě jinak nebo nepovolí-li Poskytovatel (tj. Rada Středočeského kraje

nebo případně Zastupitelstvo Středočeského kaje) jinak,
· datum uskutečnění Akce/Pro,jektu, byla-li dotace poskytnuta na provedení konkrétní činnosti

Příjemce, nepovolí-li Pcskytovatel (tj. Rada Středočeského kraje nebo případně Zastupitelstvo

Střcdočeského kraje) jinak.

Článek 2
PŘEDMĚT SMLOUVY A ÚČEL

l. Předmětem smlouvy je poskytnutí neinvestiční dotace Poskytovatelem příjemci z rozpočtu

Středočeského kaje podle Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpoČtu Středočeského kaje ze

Středočeského Fondu sportu a volného času (dále jen ,,Program ZU2l") v rámci Tematického zadání

Pcdpora spcrtovMch a vck:očamvých aktivit - aeinvestiční tktace, Oblast podpory

neinvestiční na zajištění realizace Akce/Projektu ,,Nákup tréninkových pomůcek a zlepšení

trCninkcvýeh podmíx:ek prc mládežniekii mužstva fctba!ovCha a oddílu", evidenčxú

číslo Akce/Projektu SVČ/VSAN/Ů44Ů7U/2021 (dále jen ,,Akce/Projekt").

2. Specifikace Akee/Projektu: Hla"mím cílem prciektu l akce je pcřízeaí awCho trCxixkwCho

vybavení pro mládežnické oddíly Tělovýchovné jednoty Kouřim (fotbalový a tenisový) a celkové

zlepšeM trCniR!:Gvýeh p(x!=íhek pro dčti a mládež. V rámci prcjektu p!á#ujeme pcřídit na".'é

tréninkové pomůcky, uhradit nájemné za pozemky a zaplatit částečně náklady na údržbu

trcMxkových pkch pro mládežaieká .mužstva. S»uČástí prqjektu je také rekcmtrukce zázemí

(malých buněk) na tenisových kurtech, umístěných na pozemcích vlastněných Tělovýchovnou

jed=tou, která bude prcvedena výhradxč díky Činxm±i čleRů TčlcvýehovRc
jednoty. Letošní projekt navazuje svým zaměřením na předchozí projekty l akce a je součástí

d!=hG!cté aktivity Tčkvýehmmé Kouřim na rozmji mládeže a vytváření lepších
tréninkových podmínek. To vše se odráží na neustálém zvyŠování počtu dětí, které se stávají členy

TělovýehmmC jed=ty Kcuřixr, & které pravide!ač v Mdí!eeh trCxují.

3. Celkové předpokládané finanční náklady na realizaci Akce/Proiektu dle žádosti Činí 199 354 KČ.
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4. Příjemci bude na základě této smlouvy poskytnuta Poskytovatelem dotace z rozpočtu Středočeského

kraje v maxi:nák:í výši 159 483 KČ, maximálně však ve výši 8ě% celkových skutečných uznatelných

finančních nákladů na realizaci Akce/Projektu.

5. Dotace je poskytována příjemci i na finanční náklady Akce/Projektu, spočívající v uhrazené dani
z přidané hodnoty v souvislosti s realizací Akce/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 jen ,,z. č. 235/2004 Sb."),
b) je-li Příjemce registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, kterému však nevznikl v souvislosti

s realizací Akce/Projektu nárok na odpočet uhrazené daně z přidané hodnoty dle z. č. 235/2004 Sb.,

c) je-li Příjemce registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, kterému vznikl v souvislosti s realizací

Akce/Projektu pouze částečný nárok na odpočet uhrazené daně z přidané hodnoty; v tomto případě

je příjemci poskytována dotace i na finanční náklady Akce/Projektu spočívající v uhrazené dané

z přidané hodnoty, u níž Příjemci nevznikl nárok na odpočet daně z přidané hodnoty dle z.

Č. 235/2004 Sb.

6. Dotace není poskytována Příjemci na finanční náklady Akce/Projektu, spočívající v uhrazené dani
z přidané hodnoty v souvislosti s realizací Akce/Projektu, je-li Příjemce registrovaným plátcem daně

z přidané hodnoty, kterému vznikl v souvislosti s realizací Akce/Projektu nárok na odpočet daně

z přidané hodnoty ve výši uhrazené daně z přidané hodnoty dle z. č. 235/2004 Sb.

7. Minimální finanční spoluúčast Příjemce činí 20% z celkových skutečných uznatelných finančních
nákladů na realizaci Akce/Projektu.

8. Do celkových skutečných uznatelných finančních nákladů na realizaci Akce/Projektu se nezapočítává
uhrazená daň z přidané hodnoty, kterou uhradil Příjemce při realizace Akce/Projektu, u níž mu vznikl

nárok na odpočet daně z přidané hodnoty dle z. č. 235/2004 Sb.

9. Pckud celkové skutečné uznatelné finanční náklady Akce/Projektu překročí celkové předpokládané
finanční náklady na realizaci Akce/Projektu, uhradí Příjemce Částku tohoto překročení z vlastních

finančních zdrojů.
10. Pokud budou celkové skutečné uznatelné finanční náklady Akce/Projektu nižší než celkové

předpokládané finanční náklady na realizaci Akce/Projektu, je Příjemce povinen vrátit Poskytovateli

takové poskytnuté peněžní prostředky z dotace Poskytovatele, které převýší 80% celkových skutečných

uznatelných finančních nákladů na realizaci Akce/Projektu.
11. Pokud Příjemce zahájil realizaci Akce/Projektu ještě před podpisem této smlouvy, mohou být

k vyúčtování t'\kce/Projektu zpětně použity účetní (daňové) doklady (faktury apod.), které byly

Příjemcem uhrazeny v souvislosti s realizací Akce/Projektu po l. l. 2021.

12. Příjemce nemůže v případě úspory peněžních prostředků vzešlé z výběrového řízení nebo v průběhu

realizace Akce/Projektu požádat o rozšíření účelu dotace nebo o jiný účel dotace než na jaký mu byla

dotace poskytnuta, tm. účel uvedený v odstavci l a 2 tohoto Článku.
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13. Z dotace nelze hradit pohoštění Akce/Projektu s výjimkou akcí konaných pro děti a mládež.

Článek 3
ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

l. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci z rozpočtu Středočeského kaje v souladu

s článkem 2. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě, v Programu 2021 a

V Z. Č. 250/2000 Sb.
2. Převod peRčžAích prcstředků bude Poskytovatelem proveden bankovním převodem na výše uvedený

účet Příjemce, a to jednorázově do 60 dnů po oboustranném podpisu této smlouvy.

3. Příjemce se zavazuje:

a) Použít poskytnutou dotaci pouze ke sjednanému účelu a v souladu se specifikací Akce/Projektu
popsanou v článku 2 odstavci 2 této smlouvy, tj. pouze na realizaci Akce/Projektu, a to hospodárně.

V případě nedodržení této povinnosti Příjemcem odpovídá odvod za porušení rozpočtové káznč výši

neoprávněně použitých peněžních prostředků, tj. výši použitých peněžních prostředků
nesouvisejících se sjednaným účelem a specifikací Akce/Projektu nebo výši peněžních prostředků

použitých nehospodárně. Toto ustanovení platí i v případě, že Příjemce neprokáže, jak byly

poskytnuté peněžní prostředky použity.

b) Ukončit realizaci Akce/Projektu nejpozději do 31. 12. 2021, nepovolí-li Poskytovatel (tj. Rada
Středočeského kraje nebo případně Zastupitelstvo Středočeského kraje) jinak.

V případě nedodržení této povinnosti Příjemcem odpovídá odvod za toto porušení rozpočtové kázně

výši 0,05 % z celkových poskytnutých peněžních prostředků za každý den prodlení s ukončením

Akce/Projektu.
C) Viditelně uvádět a označit, pokud to povaha Akce/Projektu dovoluje,

· na všech jeho zveřejněných dokumentech, které souvisejí s realizací Akce/Projektu,

· při všech formách propagace Akce/Projektu,
· v průběhu realizace Akce/Projektu,

· po skončení realizace Akce/Projektu
že: ,,tato Akce l tento projekt byl/a realizován/a s finančním přispěním Středočeského kraje".

V případě Akcí/Projektů, u kterých to jejich povaha dovoluje, musí být uvedené označení umístěno

na viditelném místě nejméně po dobu pěti let od ukončení realizace Akce/Projektu.

V případě nedodržení uvedených povinností Příjemcem odpovídá odvod za každé takovéto porušení

rozpočtové kázně výši 0,05 % až 1 % z celkových poskytnutých peněžních prostředků, a to na

základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, ve kterém přihlédne při stanovení výše

odvodu k závažnosti porušení a jeho vlivu na dodržení účelu dotace. Jednotlivá porušení rozpočtové

kázně a odvody za porušení rozpočtové kázně se v těchto případech sčítají.

d) Vést v účetnictví nebo daňové evidenci řádné a odděleně sledování přijatých a použitých peněžních
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prostředků dotace s uvedením přiděleného účelového maku: OIl.

V příµad3 n.d- ±:~..: títo ":j =~ .Z: cd"md za tc:t:j rczpačtc",'C l:áznč
výši 0,05 % až 2 % z celkových poskytnutých peněžních prostředků, a to na základě rozhodnutí

úZ:du Stž±cčcz!:CM !=jq 7c ktcrCm pžih!C±ic při =:c'".'cM Yýšc cd"."cdu k Ľ ,Uaosti

porušení a jeho vlivu na dodržení účelu dotace.

V příí=, že je dctzcc p=!:yt=:3 ktc:ý n?!j:j cL.".~ tctc

ustanovení o vedení odděleného účetnictví neplatí.

C) Fcdržct, že izmictck pcřízcný či zhcí!=ccný 3 ůč=tí =cc ==í být pi"cdZn, Xi ziebo
bezúplatně převeden na jinou právnickou nebo fyzickou osobu, výjimku z tohoto ustanovení může

udčlit zZ!±2Ž žZdc""' rř:j"mc" Střcdačcsk±c kr2ic.
Ustanovení tohoto písmena, se nevztahuje na pohoštění, je-li součástí Akce/Projektu, a na věcné

cenv pro nřRch1íky Akce/!'rojel'tu, jsou-li sQ'jčZstí Akce./Projektu.
V případě nedodržení uvedených povinností Příjemcem odpovídá odvod za porušení rozpočtové

káznč:
· výši l % až 100 % poskytnutých peněžních prostředků, a to na základě rozhodnutí Krajského

lr"aje, ve lrterém přih1édne při stmoyení výše od"oM k 7á'\mŽ!'OSti porušení

a jeho vlivu na dodržení účelu dotace.

f) Prov&' výběr dnd?'!2te!e veřejné zakázkj' v sol!!2dl! s p!2tnýľn záLonem o zadS"árí veřejných
zakázek. Příjemce je povinen při zadání veřejné zakázky dodržovat zásady transparentnosti, rovného

zacházení a zákazu diskriminace.
V případě nedodržení uvedených povinností Příjemcem, odpovídá odvod za porušení rozpočtové

kázně výši 0,05 % až 100 % peněžních prostředků, které byly Poskytovatelem poskytnuty příjemci

na úhradu výdajů spojených s veřejnou zakázkou, při jejímž zadání došlo k porušení výše uvedených

povinností, a to na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, ve kterém přihlédne při

stanovení výše odvodu k závažnosti porušení a jeho vlivu na dodržení účelu dotace.

Ustanovení tohoto odstavce neplatí, jestliže Příjemce dotace postupuje podle § 11 zákona č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

g) Zadávat veřejné zakázky malého rozsahu za cenu maximálně ve výši ceny v místě a Čase obvyklé.

u veřejných zakázek malého rozsahu s hodnotou plnění, která převýší 200 000 kč bez dph, je

Příjemce povinen prokázat oslovení alespoň tří dotkvatelů u veřejRých zakázek na dodávky a na

služby a pěti dodavatelů u veřejných zakázek na stavební práce s těmito výjimkami:
· Příjemce neprovádí oslovení tří dodavatelů u veřejných zakázek na dodávky a na služby a pěti

dodavatelů u veřejných zakázek na stavební práce, pokud plnění veřejné zakázky malého rozsahu

může prokazatelně poskytnout pouze jeden dodavatel,
· pokud plnění veřejné zakázky malého rozsahu mohou prokazatelně poskytnout pouze dva

dodavatelé, osloví Příjemce pouze tyto dva dodavatele.
V případě nedodržení uvedených povinností Příjemcem odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně
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výši 0,05 % až 100 % peněžních prostředků, které byly Poskytovatelem poskytnuty Příjemci na

úhradu vý'Ljů S při jcjííuž zadZí:f dc·ž!ů l: výše uvcdcíiých
povinností, a to na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, ve kterém přihlédne při

Yýšc Cd"r"C'dů k zá, 2 jeho Zr'!i"m Z:í &d'"+caí '"'če!:l dotace.
Ustanovení tohoto odstavce neplatí, jestliže Příjemce dotace postupuje podle § ll zákona č. 134/2016

Sb., O \ Z..!.Zmm!., p:c=ů.
h) Dodržet, že zaměstnanci a blíZké osoby Příjemce nebo osoby ovládající Příjemce či osoby Příjemcem

cdZ&nC sc izcsmčjí µ·dt!ct na -u! Ack .jmh r::; ' n, Qŕ.' ':Ĺ"újících
v poskytování dodávek, služeb a stavebních prací spojených s realizací AkcelProjektu, které jsou

hrazcrLy z a řCjíUČŽ z \1=trL!Ĺ zdí"dů I'říj="= (art µ"Zzo5it ja!:o subd·31==!
veřejných zakázek zadávaných Příjemcem). výjimku z tohoto ustanovení může udělit na základě

žádosti řříicmcc RMla kraje.

Současně je připuštěna možnost:

· prGvcd:m sú \ ~Ľ'l'"jľ µízd, resp. píac7 ;Jj tzv. a ta bez rúi

takto provedené práce,

· při íca!izaci !=!ujdůbých zcjm&ía j;ak v oblasti zdía'iůtiiic!cC, !ců!tumí
nebo sportovní provedení takovéto Akce/Projektu rovněž ,,svépomocí", avšak v tomto případě i

r A " " F r J r J A9.S Ý ý\-LL u : L..

výběr dodavatele materiálu použitého při realizaci prací svépomocí však musí být proveden rovněž
1 A L m -m --- -- A ""íýíiú zVmdamií, ' ,ľ 'l ' L L 'Á

V případě nedodržení uvedených povinností Příjemcem, odpovídá odvod za porušení rozpočtové

kázrič. \·j'či 0,05 % až lOt) % byly pj ' ^'U'y ria
úhradu výdajů spojených s veřejnou zakázkou, při jejímž zadání došlo k porušení výše uvedených

3 :o na z'!!L!adč Knj:'"f!ío úř^du ki2jc, 'ic !=itin E'ři!i!Mnc při
stanovení výše odvodu k závažnosti porušení a jeho vlivu na dodržení účelu dotace.

Ustaň:jveíú tohotů jcst!žžc dotzcc past44" µo·d!c § l! zá!:oíia č. 13'!!20!G
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve mění pozdějších předpisů.

i) EJíjdíŽct hC-dňutV zázaziij·ch uímtřů stanovmC "V' řMoze č. ! tí-to smlouvy.

V případě nedodržení této povinnosti Příjemcem, odpovídá odvod za toto porušení ronočtové kázně:

· pol:ztd byl µři rcdizaci M:cdpí"ojc= sp!izčú účel tCto srdoury výši Od,m
poměru nedodržené hodnoty konkrétního hodnoceného parametru vůči původně stanovenému, a to

d:?c jižtč v půmčm tohůto Sho Ec ','šc'in ostztiiím záYazúým jsou-

ii v Příloze Č. l stanoveny,

· pol.ůd Př:;c..LL..LLc při rca!izac' N:ccTí"ddtíz sphíčú účel této srí",=y výši lOt) %

poskytnutých peněžních prostředků.

j) ZpĹAcU7jt :i Mcd!ožit (dc'íučit) zái :nCho vy!y>Anocc"ní a vy:íčtoyání

AkccuTíľjj= na K"aistý úřad kuic Odb.x SK oddč!cí'f mládeže a

7
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sportu, a to do 60 dnů od ukončení Akce/Projektu nebo do 60 dnů od uzavření této smlouvy, a to v té

lhůtč, ktci"á z tčchto dvou lhůt skončí pozdčji.
4. Dokumentaci závěrečné vyhodnocení a vyúČtování AkcelProjektu předloží Příjemce Poskytovateli na

zvláštiíích foimu1ářích dlc vzoru řoskytovatclc a tato budc obsahovat:

a) název Akce/PrQiektu,
b) evidcíiční číslo Akcc/'ri'uicktu a cvidciiční číslo tCtů srdouvy,

C) název Programu, ze kterého byla dotace poskytnuta,

d) ůázcv TciiiatickCho zadání, v íámci iíčhož byla dotacc poskýtiiuta,
e) Příjemce dotace (tj. jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby nebo obchodní firina

právrdckC (j3cjby),
f) stručnou zprávu o realizaci AkcelProjektu se Zhodnocením realizace Akce/Projektu včetně

koůstatování, zda byly nebo íícbyly dodi"žc-ny přcdpoMádanC fiimiíční iiáklady na i"ca1izaci

Akce/Projektu, závazné parametry stanovené v Příloze č. l této smlouvy, termín ukončení

Akcc/rľŮjcktu a splnčíiy vcškcíC závazky řříjcrůcc dle tCtů sírjouvy,
g) fotodokumentaci k realizaci Akce/Projektu (v digitální podobě na CD/DVD/USB - fotografie do

vclikosti 2M2/fôtogíaňc, u stavebních akcí maximáhíč 8 fotografií),
h) kopii dokladu o ukončení realizace Akce/Projektu v souladu s článkem l, odst. 3, písm. f) této

smlouvy, tj. přcdZväcí =o!:c-! nebo pm!cdiú dd:!ad u a!:cí rícb·3 stavcbíúch
akcí bez stavebního povolení, v případě stavebních akcí se stavebním povolením pak kolaudační

scuh!äs, jmpř. pcvokní pžcdčäsž:Cho užívání davby ízcbo pcn'okmí z=žcbilího pro":ozu nebo

kolaudační roZhodnutí,
i) vyúčtcvZíú Al:cclTr=u vc strd±úřc uvcdcíi·Z v nh!cduiíc{íu tď"íoto č!tiíi!:ú,
j) přehled uhrazených účetních (daňových) dokladů (faktur atd.) včetně kopií všech dokladů uvedených

,.:»!.!Ldu; u /Ľ:cm=jd:tů ílä 5=dmí C:.,.,Lnjt musí být du:uj,C dddady (M1urV) ddoženy

rozpisem provedených prací a dodávek dle položkového rozpočtu k příslušné smlouvě uzavřené mezi

příjcíííc"FLí a dac!_\ prací s sphičí"íýřůi hadrätaíui jcdri¢3t!ií";"ch
závazných parametrů, dodávek nebo služeb k realizaci Akce/Projektu včetně kopií dokladů o

tčchtc p!Mcb (ůpi3y z "zčm, apod.),
k) přehled neuhrazených účetních (daňových) dokladů (faktur atd.), které mají být ještě uhrazeny po dni

vyhotoí"c':f zá. vyhcdíiůcciií a vyúčtŮT"áúí Alccc/'rroic= včctůč kopií všech
dokladů uvedených v tomto přehledu a zároveň rozpisu provedených prací a dodávek v případech

ůŕc&ůých V s V w!Az:ú;mi jíA!i"íůt!ivÝch "á"'aziiých
parametrů, kopie dokladů o provedení těchto dosud neprovedených plateb je Příjemce povinen doložit

Poslgtů rlcjµ'jzdčji dů ťiC dnů GiĹ dztä SO!ätit\^,t; .jjÁ)
l) prohlášení Příjemce, je-li fýzickou osobou, nebo prohlášení statutárního zástupce Příjemce, je-li

d tům, že vcš!tcíC údaje už'cdímC '.' do!mmuúaci vyhodnocení a

vyúčtt, ,á.,: ,^&cc,Tí"ůic!±ů jsou úµ!íiC a :,
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5. VYúčtování Akce/Projektu bude mít tuto strukturu:

a) celkové přcdpd:ládanC fhimční ná!:hdy na rcalizäci Nccc/l?íoid:tu v KČ,

b) celkové skutečné uznatelné finanční náklady na realizaci Akce/Projektu v Kč,

C) cclkm'á maximální výše dc'tacc uvcdcaá v č!árku 2 této ::m!ouvy v KČ,

d) výše dotace v KČ, která byla připsána na účet Příjemce do dne vyhotovení vyúčtování Akce/Projektu,

e) celková výšc uz=tchiých fi[==ích nákkdů na rcdizaci N:cc,Tí"ôjclctu v KČ sl:utcčíič u!u"äzciiá

Příjemcem ke dni vyhotovení vyúčtování Akce/Projektu,

f) =!![{jvá "ťýšč uz=tc'!qých fi=r,čž]ích aá!dadů na ícalizaci ,1![cc,Troicktu v KČ, která má být jcště

uhrazena Příjemcem po dni vyhotovení vyúčtování Akce/Projektu,

g) částka skutcčnč pod:ytnutC dot=c I'od:ytavatckmi v KČ, ktcruu jc Příiciucc pavineíi vrátit

Poskytovateli, jestliže podíl Příjemce na úhradě celkových skutečných uznatelných finančních

nákhdů zia í"cdizaci NcccNíoic!du je nižší než ,,20 %", pžlpädač TTdcmcc uí'cdc, že nemá poviímost

vrátit Poskytovateli část skutečně poskytnuté dotace z uvedeného důvodu,

h) celkcivá výše dotäcc v KČ, ktcrá ničk být Příicírmi s!:u:cčí"Áč µj

z tohoto odstavce,

Do celkových skutcčaých uz=c!aých iú!dadů na ícdizaci ,^&cc/2íoic!du sc nczapc'čítává
uhrazená daň z přidané hodnoty, kterou uhradil Příjemce při realizace Akce/Projektu, u níž mu vznikl

nárok r,í: odpočet d=č z µřid=0 h=ôty dlc z. Č. 235/20?1 Sb.

6. Příjemce se dále zavazuje

a) Viátít =}gtô"mtcli do CO dáů cd u![alčcílí Ĺikcc/=)jcktu příMušncu čht skutcčnč
dotace Poskytovatelem, kterou je povinen Příjemce vrátit Poskytovateli, jestliže je podíl Příjemce na

úhrädč ccl='ých sl:utcčíiých uzíiätclůýclA na rcdizäci N;cc,TĹ"Ůicktu nižší ncž
20 %, a to tak, aby konečný podíl Příjemce na úhradě celkových skutečných uznatelných finančních

nákladů ůa íealizaci Akce/Píojektu byl 20 %.
Pokud tak Příjemce neučiní, odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši zadržovaných

peněžíúch µíustředků.

b) Vrátit Poskytovateli celou dotaci, resp. převedené peněžní prostředky od Poskytovatele na účet
řříjemce, pokud se realizace Akce/Pi"ojek1u iK:uskůteční, a to do deseti µ"acoviúch dnů úde dne, kdy

Příjemci musí být zřejmé, že se realizace Akce/Projektu neuskuteční. Zároveň je Příjemce povinen

nepi"odkiič píseniňč infůriiiovat Poskytovatele o těchto skutcčnmtcch, a to příslušný Odbor SK ---

oddělení mládeže a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje.

J?c'kud tak T'říjcmcc íicučiní, cdpu7ídá cdvod za pc'mšcžií rozpočtové káznč výši zadržovaných

peněžních prostředků.

c) Umožnit orgáíiůíu řod:ytovätclc v souladu sc z. č. 320/20Ql Sb. piúvcdcní µíůbčžíiC a
následné kontroly hospodaření s peněžními prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití k účelu,

který jc v sou!adu 3 touto a přcdložit při kc=ďc všechny potžcbnC účetní a jinc doklady.
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Pokud tak Příjemce neučiní, odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši 0,05 % až 100 %

z poskytnutých pcnčžúích prôstřc&ů, a to na základč rozhodrrůtí Krajského úřadu StřcdočcskCho

kraje, ve kterém přihlédne při stanovení výše odvodu k závažnosti porušení a jeho vlivu na dodržení

účclu dotace pG3kytiľutých pcůčžíúch prostřcdků.

d) Neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů, informovat písemně příslušný Odbor SK -
oddčlcní niládcžc a sportu I"rajskCho úřadu StřcdočcskCho kale o všcch zmčnách údajů týkajících sc

Příjemce, které jsou uvedeny na str. l této smlouvy.

e) Uchovávat "v'cškcíC píscrmíosti, týkající sc pG3kytiíutí vcřciiiC pcdpoiy µd1e tCto smlouvy včctnč
vyúčtování Akce/Projektu se všemi písemnými doklady, a to takovým způsobem, aby bylo možno

prokázat oµávnčiiôst µoužiú µcnčžiúch píôstřcdků v souladu s toutů smlouvou, a to po dobu dcscti

let od ukončení realizace Akce/Projektu. Po tuto uvedenou dobu je Příjemce také povinen veškeré

písemnosti, týkající se pG3kytnutí vc'řcjné podpory podle této sůilouvy včetně vyúčtování

Akce/Projektu se všemi písemnými doklady, na písemné požádání předložit Poskytovateli

k nahlédnutí.
V případě nedodržení výše uvedených povinností Příjemce odpovídá odvod za toto porušení

rozpočtovC kázůč výši 0,05 % až 100 % z poskytnutých pcnčžäích prostřcdků, a to na základě

rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, ve kterém přihlédne při stanovení výše odvodu

k záväžriosti porušcní a jchů vlivu na dôdí"Žcní účclu dotace, jcstližc však řřgcňicc vc výšc uvcdcůC

době sám zlikvidoval nebo zcela znehodnotil nebo úmyslně nebo z nedbalosti umožnil jinému

zlikvidovat nebo zccla ziichcdnotit vcškc'rC píscumosti, týkající sc poskytiíutí vcřcjnc podpory podle

této smlouvy včetně vyúčtování Akce/Projektu se všemi písemnými doklady, nebo jestliže Příjemce

nepřcdloží I'oskytovatcli žádůC píscrmiosti k llahlCdnutí, odpovídá odvod za toto porušcní

rozpočtové kázně výši 10 % až 100 % z poskytnutých peněžních prostředků, a to na základě

i"oaZc-dži"ůtí XíaiskCho úřadu StřcdočcskCho kíajc, vc k1uCm přih!Cdnc při staiicvcní výše odvodu

k závažnosti porušení a jeho vlivu na dodržení účelu dotace

f) Je-li příjcínccni dotacc právnická osoba, je řříjciucc povinen pfscnmč infíj411iovat Pôskytovatclc, tj.
příslušný Odbor SK - oddělení mládeže a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje:

· o přcmčnč píá"mickC osoby, a to do 7 kdcMáhiích daů cdc dnc, kdy dc:šlo k pžcmčnč píávnické

osoby,
· o vstupu právnické osoby do likvidace, a to do 7 kalcndářních dnů odc dnc vstupu právnickC

osoby do likvidace,
· d zähájcní imdvcnčiiího řízení na právnickou ox:bu, a to do 7 kalcndáhiích diíů cd zvcřcjnění

vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku.
V píscnmC informaci pru I?os!gtovätclc příjcmcc mimo jiríC uvede cvidciičd číslo F.lcccTí"oickU a
evidenční číslo smlouvy Poskytovatele, uvedené na straně l této smlouvy, název Akce/Projektu a

výši poskytmtC dotacc řcdgtovatclem.
Povi[ľrmt uvcdcnou v tomto pímicnu příjcmcc ncmá, jcstližc uplyríuk) vícc než 10 let od ukončení
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realizace Akce/Projektu.

Článek 4
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

l. O prodloužení termínu ukončení realizace Akce/Projektu může Příjemce písemně požádat

Poskytovatele do dne, do kterého má být podle této smlouvy ukončena realizace Akce/Projektu.

Písemnou žádost Příjemce předkládá příslušnému Odboru SK - oddělení mládeže a sportu
Krajského úřadu Středočeského kraje. Žádost musí být doručena do podatelny Kíajského úřadu

Středočeského kaje do konce uvedené lhůty. O žádosti Příjemce, tj. o jejím odsouhlasení či

odniítíiutí, roZhoduje Rada Středočeského kraje.

2. O prodloužení termínu pro předložení dokumentace závěrečného vyhodnocení a vyúčtování

Akce/Proiektu může Příjemce písemně požádat řoskytovatele do konce lhůty pro zpracování

a předložení Dokumentace závěrečného vyhodnocení a vyúčtování Akcel Projektu. Písemnou žádost

Příjemce předkládá příslušnému Odborů SK - oddčkiú mládeže a sportu Krajského úřadu

Středočeského kraje. Žádost musí být doručena do podatelny Krajského úřadu Středočeského kaje

do konce uvedené lhůty. O žádosti Příjemce, tj. o jejím odsouhlasení či odmítnutí, rozhoduje Rada

Středočeského kraje.

3. O zničíiú niiniiiiámích hodnot závaziiých paraiuetrů s odchylkou do 5 % Akce/Projcktu může

Příjemce písemně požádat Poskytovatele do konce lhůty pro u)racování a předložení Dokumentace

závěrečného vyhodnocení a vyúčtování Akcel Projektu, nejpozději však současně s předlužením

uvedené dokumentace Poskytovateli, pokud uvedenou dokumentaci předložil Příjemce Poskytovateli

před koncern lhůty pro zpracování a předložeíú uvedcnC dokuniciitace. Píseninou žádost příjciiice

předkládá příslušnému Odboru SK - oddělení mládeže a sportu Krajského úřadu Středočeského

kraje. Žádost musí být doručena do podatelny Krajského úřadu Střcdoče'skCho kraje do konce

uvedené lhůty. O žádosti Příjemce, tj. o jejím odsouhlasení či odmítnutí, rozhoduje vedoucí

příslušnCho odborů Krajského úřadu StřcdočeskCho kraje do 60 dnů od doručení žádůsti.

4. O jinou změnu této smlouvy může Příjemce písemně požádat Poskytovatele do konce lhůty pro

zpracování a přcdložení dokuníeiitace závčícčiiého vyhodííocení a vyúčtování Akce/ři"ojektu,

nejpozději však s předložením uvedené dokumentace Poskytovateli, pokud uvedenou dokumentaci

předložil Příjcrůce Poskytovateli před konceni lhůty pro @i"äcování a přcdložeíú uvedené

dokumentace. Písemnou žádost Příjemce předkládá příslušnému Odboru SK - oddělení mládeže a
sportu Kíajskcho úřadu StřcdočcskCho kraje. Žádost musí být dcručcna do podatclny xíajskcho

úřadu Středočeského kraje do konce uvedené lhůty. O žádosti Příjemce, tj. jejím odsouhlasení či

odnútnutí, rozhoduje Rada StřcdočcskCho Kraic nebo případňč Zastupitcktvo StřcdočcskCho krajč.

5. Počítání lhůt uvedených v této smlouvě se řídí občanským zákoníkem. Případněji poslední den

lhůty, v íííž je příjcrůcc poviiícn podle tCto smlouvy pícívCst iíčjakou Čiimost iicbo úkon, na sobotu,
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neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující.

6. Pokud má Příjenice podle této smlouvy poviíii"tost předat, doručit nebo předložit Poskytovatcli

nějakou písemnost, musí být do konce lhůty uvedené v této smlouvě písemnost Poskytovateli

fakticky doručena; za splnění uvedené lhůty se nepovažuje den předání zásilky s písenmostí

Příjemcem k přepravě, tj. např. prostřednictvím pošty.
7. Pokud niá Příjenice podle této smlouvy povinnost převést pcnčžiú prostředky Poskytovateli, převádí

je na účet Poskytovatele uvedený na str. l této smlouvy, a to pod stejnými symboly - stejným

účelovým ziiakem, pod kteiýin inu byly pciičžní prostředky I'oskytovatelein poskytnuty, ncsdělí-li

Poskytovatel písemně Příjemci, že má uvést při převodu peněžních prostředků jiné údaje.

8. Povinnost Příjemce převést pcnčžní prosťřcdky Poskytovateli je splnčna dncm připsání pcnčžiiích

prostředků na účet Poskytovatele uvedený na str. l této smlouvy.
9. Při podezření na poíušení rozpočtové kázně může Poskytovatel pozastavit poskytování peněžních

prostředků, a to až do výše předpokládaného odvodu.
10. Za prodlení s odvodcm za porušení rozpočtůvC káznč je příjcnicc povinen zaplatit peňák ve výši

l promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše stanoveného odvodu.

ll. O uložení odvodu a penále za porušení íozpočtové kázně rozhoduje v samostatné půscbncsti Krajský

úřad Středočeského kraje.
12. Proiiúiiutí nebo částcčnC prorůiiiůtí povirůiosti odvodu a peňák niůžc z důvodu hodných zvláštního

zřetele povolit orgán Středočeského kraje, který o poskytnutí peněžních prostředků rozhodl, tj.

Zastupitclstvo StřcdočcskCho kraje, a to na základě žádosti řříjemce.
13. Správcem odvodů a penále je Krajský úřad Středočeského kraje, který z důvodu hodných zvláštního

zřetele můžc povolit poscčkání zaplacení odvodu ncbo peňák (tj. zaplacení odvodu nebu pciiálc

v pozdějším termínu) nebo zaplacení odvodu nebo penále ve splátkách, a to na základě žádosti

řříjemce.

14. V případě nahrazení z. č. 320/2001 Sb. novým zákonem, řídí se kontrola dle této smlouvy novým

zákonem.
15. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí právními předpisy

uvedeiiýíni v článku l této smlouvy a Programem 2021. řříjcince prohlašuje, že se před podpisem se

měním Programu 2021 seznámil.
16. Nedílnou součástí této snidouyy tvoří Příloha č. l - ZÁVAZNÉ PARAMETRY (POLOŽKY)

AKCE/PROJEKTU.
17. Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany činit písciiíný"ini, vzestupně

číslovanými dodatky k této smlouvě.
18. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přccházcjí na právní nástupcc smluvních stran.

Smluvní strany se dohodly, že Příjemce není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti vyplývající z

této smlouvy třetí straně bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. Pokud příjcmce

postoupí svá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí straně bez předchozího píseniného
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souhlasu Poskytovatele, poruší tím rozpoČtovou kázeň a odvod za toto porušení rozpočtové kázně

odpovídá výši poskytnutých peněžních prostředků.

19. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva

stejnopisy si ponechá Poskytovatel a jeden stejnopis Příjemce.

20. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

jejího zveřejnění v registru smluv, které provede poskytovatel.
21. O poskytnutí dotace uvedené v této smlouvě Poskytovatelem Příjemci rozhodlo Zastupitelstvo

Středočeského kraje usnesením č. 033-08/2021/ZK ze dne 28. 6. 2021 a v případě tohoto právního

jednání Středočeského kraje jsou splněny podmínky uvedené v § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o

krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nezbytné k jeho platnosti.

22. K podpisu této smlouvy a podpisu případných dodatků k této smlouvě za Poskytovatele byl pověřen

Mgr. Milan Vácha usiiesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 033-08/2021/ZK ze dne

28. 6. 2021.

V ,n,

?říj€mce
Těl(bvýck6vná jednůta Kouřiní, spůkk

?ôskytovate1
Středůčeský kraj

přcdseda hospodář

Mgr. Digitálně
podepsal Mgr.
Milan VáchaMi an D,tum,
2021.08.30Va C h a 10,36,26 +02'00'

Mgr. Milan Vácha
radní

Tělovýchovná jednota KDuřim, spolek

Ruská 508
281 61 KouřÉ!rzítko
ĹČ: 148 ClO 752 ®
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evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: SAl 17/ŠKS/2021

Příloha č. 1
k veřejnoprávní o poskytnutí dotace podle Programu 2021

pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje
ze StřcdočcskCk6 spGrtu a času

v rámci Tematického zadání Podpora sportovních a volnočasových aktivit -
neinvestiční dotace

Oblast podpory neinvestiční

ZÁVAZNÉ PARAMETRY (POLOŽKY) AXCE/?ROJEKTU

Název Akce/Projektu: Nákup tréninkových pomůcek a zlepšení tréninkových podmínek pro mládežnická

mužstva fotbalového a tenisového oddílu

Příjemce dotace: Tělovýchovná jednota Kouřim, spolek
Evidenční číslo Akce/Proiektu: SVČ/VSAN/044070/2021

i Popis závazného parametru (položky) Jednotka parametru l Množství jednotek i
l ' (položky) i parametru (položky) :
jTenisový nahrávací stroj i ksj l i
l

l Taktická tabule ' KsÍ l!
i Notebook ks| lj
i Pohonné hmoty do sekaček !

_
ks| 40!

Nájemné za pozemky určené k tréninkové Činnosti ks
. _ _

1_
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 141150137-368076-210826130950, že tento dokument, který vznikl
převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 14 listů, se doslovně
shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacího prvku

Ověřující osoba: JitkaŠpryslová
Vystavil: Středočeský kraj

V Praze dne 26.08.2021

I MRM,


