
c\'idc|)čl1i číslo sinlouvy Poskyto\'atclc: S-39951ŠKS/202l

Veřejnol)rávní sn}h)uva o poskytnutí dotace podle Prograniu 2021
pru p()skytováni dotací z rozpočtu Stře(l()českého kraje

ze Stře(ločeskéh() Fondu sportu a v()]nCho Času

v rá mci zad ání Podl)()ra sljort()vních a v(Án{)ča soYýcjl aktivit -
neinvestiční (](jltace

Oblast p()(lpory neinvestiční

Smluvní stra ny

Středočeský kraj

se šidlem Zbor()vská 81,"1 l, PSČ 150 21, Praha 5,

7astoul)el1ý Mpr. N1iknem Váchou, členem Rady Středočeského kra.je pro oblast školstvi a sportu

na základě usneseni č. (")33-08/'202 I/ZK ze dne 28. 6. 2021

IČ: 7089 1095 DIČ: CZ7089 l 095

bankovní spqjeni: PPF banka a.s., č. ú.: 444()()()9()9()/6000

(dák jen nP()skytovatel")

a

TJ Sokol Hni(h)usy-Motyčín

sc sídlem Sp()rlo\'ni |]|() IllO, PS( 27309, Kladno

zastůupcný Be. Rostislavem Pinkasem, starostou a Jiříni Roulichem, jednateleín

1(': l4801)586

bankovní spojeni: Flo banka Kladno, č. ú.: 2()0()66121 í/2010

(dále jen ,,Pii.jemce")

uzavírají podle § 10a a následu,jících zákona Č. 251)/2000 Sb., o rozl)oč(()vých pr:ívi(llech územních

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,z. č. 250/2()()0 Sb.") tuto smlouvu:

Článek l
ZÁKLADNÍ USTANOVI':NÍ

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

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

znění pozdě,jšich předpisů (dáie jen ,,z. č. 320/200 ] Sb.").

'), Dotace pc)skytov:lná dle této slnk)uvy l'oskyt(")vate]enľ Příiel)lci .je dle z. č. 320/2001 Sb. veřejnou
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finanční podp()rol|.

3, Pro potřeby této snilouvy sc rozumí:

a) dotaci pcnčZní 1)l"ostřcdky poskytnuté z rozl)()čtu ,St'ředočeskClio kra.je fyzické 11el)o právnické osobě

na stanovený účel,

b) finančl1ín1 vXI)ořá(lánÍn1 dotace přehled o čerpáni a použití l)()skytnutýclľ pčnčžllicl) l)r()středků (dále

jen m'účtováni Ncce/'Projektu") a vrácení nepoužitých peněžních prostředků do r()7počttl

Středočeského kraje,

c) porušeníín rozp()čtové ká7ně každé 11cQprávl1čné použiti nebo zadrženi penčžnicl) prostředků

poskytnutých ,jako dotace z rozpočtu Stře(jočeského kra.je,

d) neol.)rávi1ěný[n použitíin peněžních prost.ře(jk.g .je .je.jich použiti, kterýin byla porušena p()vinnost

stanovená právníni předpisem, přímo p()l|žil'e]ným předpisem Evropské unie nebo veiťjnoprávl1í

srn|ouv()u. 7a neoprávnčnC použití penčžních prostředků se považuje také'

· porušeni po'vinnosí"i. která souvisí s účelein. na který byly peněžní prostředky poskytnuty,

stanovené právním předpisem, přímo použitelnýrn předpisem Evropské unie, veřejnoprávní

sn'ílouvou nebo při poskytnuti peněžních prostředků podle zvkišiniho právního předpisu, ke

k'terérnu došlo po připsání peněžních prostředků na účet Příjemce.

* porušeni rm'innosti stanovené v l)ředchozím odstavci, ke kterému došlo před připsániín

peněžních prostředků na účet Pří.jeince a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních

prostředků na účet Při.jemce se považu.jc za den porušeni ro7l)očto\'é kázně,

® neprokáže-li Přijcn]ce peněžních prostřcdkí'i, ,jak byly tyto prostředky použity,

e) zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vráceni poskytnutých prostředků vc-

stanoveném terniĹnu; dnem l)orušeni rozpočtové kázně je v [onlto případě den následující po dni,

v němž manič up|yl1l|| termín stanovený pro vráccní poskytnut'ých prostředků.,

ĺ) llksuľčční.n.) AkccjProkktu

· u nestavební Akce/l]estavebního Pro,jcktu datum převzetí díla nebo datuin převzetí dodávky

realtz.ace Akce/Projektu, které .je uvedené v předávacím protok'okl mezi Pří jemcem a dodavateletn

realizace Akce/'Pro.jcktu, nebo, není-li tak.ovýt"o protokol, pak datum 7Aanit¢lného plnčiii na

poskdnim uhrazeném daňovém dokladu, nepovolí-li Poskytovatel (tj. Rada Stře(k)českCho kraje

nebo případnč Zastupitelstvo Středočeského kra.jQ .jinak,

u stavební Akcei'stavebního Projektu bez stave.bmho povolcnj datum převzetí clila realizace

/\kce;'Prc!jek.tu, které ,le uvedené v přec|ávac'íln protok.olu mezi Přijen"icem a dodavatelem realizace

Akcei'Projěktu, nebo, není-li takovýto prot()k(.)l, pak datum z(ianitelného plněni na posledním

llhrazenCn] daňovém dokladu, nepovolí-li Poskytovatel n.i. Rada Středočeskélio kraje nebo

případnč Zasrupitelstvo Středočeského kra.je) ,jinak.

u stavební Akce/stavc'bního Projektu se stav¢!)nm]...j?ovolen,ín] získáni kolaudačľ]ího sQuhlasll

podle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o úzelnním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), vc

znčni pozd¢jšíc'h předpisů (dále .jen ,,stavební zákon"), popř. povoleni předčasnélio užívání stavby
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dle § 12 3 stavebního zákona nebo popř. povolení zkušebního provozu podle § 124 slavcbního

zákona nebo případně, nejde-|i o stavbu uvedenou v § 122 stavebního zákona, na základč

ko|al|clačl)ího rozho(jnlltí vydaného podle § 122a stavebního z.ákona po ověření poclinínek

uvcdený'ch v § 122 odst. 3 stavel)ní|1o zákona, nepovolí-li Poskytovatel (t.j. Rada Středočeského

kraje: nebo případně Zastupitelstvo StřcdočcskCho krajč) jinak,

u A!(cí/}'rojektů, u nichž byla dotace poskytnuta na činnost Příjenice v konk.rC.t!,linLEas.ovgm

obd(")l)i (ĺ)'. j' /í:u/('//dář/'linl roce 2021). datuin p()sledního dne tohoto období (1/. 31. L?. 2021),

nestanoví-li se v t'éto sinlouvě jinak nebo nepov()li ii Poskytovatel (tj. Racla stře(j()čcskcho kraje

nebo případně Zastupitelstvo Středočeského kj'aie) .jinak.,

· datum uskutečnění Ak¢e,/projektu, byla-li dotace poskytnuta na provedení konkrétní činnosti

Pří.jemce, nepovolí-li Poskytovatel (tj. Rada Stře('ločeskč]lo kraje nebo případně Záíst'upitelstvo

Stře(iočeského kraje) .jinak.

Článek 2
PŘEDMĚT SMLOUVY A ÚČEL

l smlouvy .je posky|'nLlti neinvestiční dotace P()skyl.ovate|em Příjemci z. rozpočtu

Střed()českého kra.je podle Pr{)gramu 202 l pro rk)skyto\'ál]í dotaci 7 ro7l)('čtu Středočíwkého kraje 7c

Střed('řcskéh() Fondu &l)(mu a volného času (dále jen ,,Program 2021") v rámci Tcinatického zadání

Pod po ra sp o rto vních a voIn očasov ýe h a k ti vit - nein v es tiční d o ta c e, Oblast podl)ory

nei nvestič ní na za.jištěni realizace Akce/Projektu ,,Zabezpečení sportovních aktivit dětí a

mládež", evidenční číslo Akce/Projektu SVČ/VSAN/()44327/202 l (dále jen ,,Akce/"Pro,jekt").

2. Specifikace Akce/Projektu: Systeniatická práce s dětmi a mládeží v oblasti sportu.

3. Celkové přcdl)()k]ádanC finanční náklady na realizaci AkcdProjektu dle žádosti činí 20(') 000 KČ.

4. Přijenici bude na základě této smlouvy poskytnuta P()skytovateleln dotace z roz.počtu Středočeského

kra,jc y maximální výši 160 000 KČ, maxitnálnč však vc výši 80"4 celkových skutečných uzr)atc[nýc11

finančních nákladů na rcali7aci Akce/Projektu.

5. Dotace je poskytována Příjemci i na finanční náklady Akce/Pro.jektu, spočivající v uhrazené dani

z. přidané hoclnoty v sc)Llvisk)sti s realizaci Akce/'Projektu, a to v lčchlo případech:

a) není-li Pň.jeínce registrovanýín plátcem daně z přiclanC hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění

pozdějších předpisů (dále .jen ,,z. č. 235/2004 Sb."),

b) je-ii Pŕi.ielnce registrov'anýin plátcem daně z přidané hodnoty, kt'erému však nevzn.i.kl v souvislosti

s realizací ^kce/'PrQjektu nárok na odpočet uhrazené daně z přidané hoclnoty dle z. č. 235/2004 Sb.,

c) .je-li Pří.iel'nce registrovanýl)1 plátcem danC z přidané hodnoty, kterému vznikl v sotivislosti s realizaci

Akce/Pro,jektu pouze částečný nárok na o(lp()čet uhrazené daně z přidané hodnoty; v tomto případě

jí' Pň.jeinci poskytována dotace i na finanční náklady Akce/Prqjcktu spočiva.jící v uhrazené dané



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

Č. 235 2004 Sb.

6. Dotace není ])()skytována Příjemci na finanční náklady Akce/Pro.jektu, spočívající v uhrazené dani

z přidané hodnoty v souvislosti s realizací Akce/Projektu, je-li Přijenice registrovanýn) plátcein daně

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

z přidané hodnoty ve výši Lll]razel)é 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,/PrQjektu.

8. Do celkových skutečných uznatelných finančních nákladů na realizaci Akce/Pr(?jektu se nezapočítává

uhrazená daň z přidané hodnoty, kterou uhradil Příjemce při realizace Akce/Pro.jektu, u niž mu vznikl

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

9. Pokud celkové skutečné uznatelné finanční náklady Akce/Projektu překročí celkové předpokládané

finanční náklady na realizaci Akce/Pro.jektu, uhradí Příjemce částku tohoto překročeni z vlastních

finančních zdrojů.

10. Pokud budou celkové skutečné uznatelné finanční náklady Akce/PrQjektu nižší než celkové

předpokládané finanční náklady na realizaci Akce/PrQjektu. je Příjenice povinen vrátit Poskytovateli

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

uznatelných í'inančních nákladů na realizaci Akce/Projektu.

l J. Pokud Příjemce zahájil realizaci Akce/Pro.jektu ještě před podpisem této smlouvy, mohou být

k vyúčtováni Akce,'Projc'kttl zpětnč použity účetní (daňové) doklady (fáktuiy apod.), které byly

Příjeincem uhrazeny v souvislosti s realizaci Akce/Projekíu po l. l. 202 l.

12. Příjcn]ee ncinůže v případě úspoiy penčžních prostředků vzešlé z výběrového řízeni nebo v průl)ěhLl

realizace Akcei'Projektll požádat o rozšířeni účelu dotace nebo o jiný účel dotace než na .jaký mu byla

dotace poskytnuta, lzl1. účel uvcdený v odstavci l a 2 tohoto článku.

13. Z dotace nelze hradit pohoštční Akce/Projektu s vý.jii'nkou akcí konaných pro děti a mládež.

Článek 3
ZÁVAZKY SNILUVNÍC.'H STRAN

l. Posk'ytovatel se zavazuje p(.)skytn(")ut příjemci dotaci z iozl)očlu Středočeského kraje 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 peněžních prostředků bude Poskytovatelem proveclen bankovniin převodem na výše uvedený

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

3, Příjemce se zavazuje:

a) Použit poskytnutou dotaci pouze ke sjednanélnll účelu a v souladu se specifikací Akce/Pro,jekt'u
popsanou v článku 2 odstavci 2 této srnlouvy, tj. pouze na realizaci Akc'e/Projektu. a to ])ospodár11ě.
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V připadč r|ed(jdl"žení této povinnosti Přijcmcein o(]povidá odvod za porušeni rozpočtové káznč výši

ncoprá vnčně použitých penčž.ních prostřcdků, tj. výši použitých peněžních prostředků
ncsouvise,iicicl1 se siedľ1anýn1 účeleín a specifikací Akce/Pro.jektu nebo výši penčžnich prostředků

p()uzitých nehospoclárnč. Toto ustanovení platí i v případě, Ze Pří.jemce neprokáže, jak byly

poskytnuté peněžní prostředky použity.

b) Ukončit realizaci Akce/'Projektll nejpozclěji do 3 l. l 2. 202 l, nepovolí-li P()skyt()vate] (t,j. Rada
StředočeskClio kraje nebo případnč Zast"upitclstvo StředočeskCho kraje) jinak.

V píipaclě nedodržení tCto povinnosti l'říj cmcern ()dl)oví(lá ()(|vc)d za toto porušeni 11)zpoCtové ká7ně

výši 0,05 % z celkových poskytnutých peněžních prostředků za každý den prodleni s ukončenitn

Akce,'PrQiektu.

C) Viditehič uvádět a označit, pokud to povaha Akce/Pro.jektu ciovolu.je,

· na všech jeho zveřejněných dokll1nentech, které souvisejí s realizací l\k¢e/'Projektu,
při všech Ň)rn]ách propagace Akee/Projektu,

° v l)růl)ř]]u real izace /\kce.,"Pro.i ektu,

® po .skončení realizace Akce,"Pro,jektu

že ..tato Akce " tento Pro.jekt byl/a realizován/a s finančním přispěním Středočeského kraje".

V případě AkcíiT'rQiekf'ů, u kterých ('c) ,jeiich povaha dovo1u,je, musí být uvedené označení umístěno

na viditelnéin místě nc;jménč pc) dobu pěti let od tikončeni realizace Akce/PrQjektu.

\" pi'ipadč nedodržení uvedených l)c)villnoslí Přijenícem odpovídá odvod za každé takovéto porušeni

r(:)zp(.)čt()vé káznč výši 0,(.)5 % až l "l,, z celkových poskytnutých peněžních prostředků, a (l) na

základč rc)zhodnutí Krajskchc) úřadu Střed()českého kraje, ve kterém přihlédne při stanovení výše

odvodu k závažnosti porušení a jeho vlivu na clodrZeni účelu dotace. Jcdnotlivá porušeni rozpoč.tovC

ká7ně a ()dvody za porušení rozl)očt()vC ká7nč sc v těchto I)řípadccl] sčítají.

d) Vát v ííčetnicwí nebo daňové evidenci iádnC a oddčlcnč skclování přijatých a použitých peněžních

prostředků dotace s Uvedellí1)1 přiděleného účelového znaku: O ] l.
v případč neck)držení této povinnosti Pří,iemcen') odpovídá odvod za toto porušení rozpočtové kázně

výši 0,05 "4 až 2 % z celkových p(.)skytnutých pcnčžních prostředků, a to na základč rozhodnuti

Kra,jského úřadu Střcdočeského kraje, ve kterCtn přihlédnc při stanoveni výše odvodu k závažnosti

porušeni a jeho vlivu na dodržení účelu dotace.
V případč, 7ě je dotace poskyt'nuta příjcmci, který nevede účetnictví ncbo daň()voLl evidenci, toto

Llstanovení o veclení odděleného účetnictví neplatí.

í') [)(Klrž.et, že majetek pořiz.ený či zhodnocený s účasti dotace nesmí být prodán, darován nebo
bezúplatně převeden na .jinou právnickou nebo fyzickou osobu, výjimk.u z tohoto ustanovení může

udělit na základě žádosti Příjemce Rada Středočeského kraje.

(.Jstanovení tolíoto písinena, se nevztahu,je na pohoštčj1i, .je-li součásti Akce/Projektu, a na věcné

ceny pro účastníky Akce/'Pro.jektu, ,jsou-li součásti Akce/Projektu.

V případě nedodržení uveclel1ých povinnosti Příjancein odpovídá odvod za porušeni r(")zp(')čtové
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kázně:

· výši ] % až 100 "4 poskvtnutých penčžnich prost"řcdků. a to na základč rozhodnllti Krajskéhoď

úřadu Stře(jočeskCho kra,je, ve kterém přihlédne při stanoveni výše odvodu k závaž.nosíi porušeni

a .jeho vlivu na dodržení účelu dotace.

t) Provést výběr dodavatele veře.jné zakázky v souladu s platným zákonel)1 c) zadáváni veře.jných
zakázek. Přijemce .je povinen při zadáni veře.jné zakázky dodržovat zásady transparentnosti, rovnél)o

zacházení a 7.ákazu c|isk]'in]inace.
V případě nedodrž.ení uvedenl'ch povinností Přijeíncem, odpovídá odvod za p()l"llšení r()zpočtové

V

kázně výši 0,05 "l, až 100 "4) peněžních prostředků, které byly Poskytovateleni poskytnuty I'ří,jemci

na úhradu výda.jů spojených s veře:il1ou zakázkou, při .je.jímž zadáni došlo k porušeni výše uvedených

povin11ostí, a to na základě rozhodnlltí Krajského úřadu Střecl(:)českého kra.je. ve kterém přihlédne při

mno'\,'cni výše odvodu k závažnosti r)onlšení a jeho vlivu na dodržení úCelu dotace.

tjstanoveni tohoto ocbtavcc neplatí, .jestliže Příjemce dotace p()stupuje podle § l ] zákona č.

l 34'2016 Sb.. o 7adá\'ál1í veřejných zakázek, re znčni pozdějších předpisů.

g) Zadáwít veře,jnC Laká7ky malého rozsahu za cenu maximálně vc výši ceny v místě a čase obvyklé.

U veřejných zakázek malého rozsahu s h()dnc}ľ()ll l)ll1ělli, která převýší 200 000 kč be7 d'ph, le

Příjemce povinen proká7at odovení alespoň tří d()davatelů u vcřejllých 7aká7ek na dodávky a na

služby a Ě')ěti dodavatelů u veřeiných zakázek na stavební práce s t'ěmito vý,iinlkan"ll:

· Pří.jemce neprovádí osl(.)veni tři dodavatelů u veřeil1ých zakázek. na dodávky a na služby a pěti
dcKlava(e|ů u vcřc.jných zakáLck na stavební práce, pokud plnční veřejné zakázky malého l"o7sahu

může prokazatelllě Ě)oskytnout. pouze .jeden dodavatel.

pokud plnčni vcřcjné zakázky inak:ho rozsahu tnohou prokazatelně p()sky(n(')ut pouze dva

do('la\'atelé, osloví Příjemce pouze tyto dva dodavatele.

V připadč nedodrženi uvederíých povinnosti I'říjeniccrn o(jpovídá odvod za porušení rozpočtové káznř

výši 0,05 % až 100 % penčžních prostředků, které byly Poskytovate|eln puskytnuty Příjemci na

úhradu výda.ji'i spo.jených s veřejn(.)u zakázkou, při je.jimž zadání došlo k porušeni výše uvedených

povinností, a to na základč rozhodnutí Kra.jskCho úřadu Stře(|očeskCho kra.je, ve kterém přihlédne při

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

Ustanovení tohoto odstavce neplatí, jestliže Při,jcnice dotace postupuje podle § ll zákona č. 1"34/2016

Sb.. o 7adávání veřcjl1ých Lakázck, ve 7j1čňĹ pozdčjšich předpisů.

h) Dodi Zet, že 7aměstnanci a blůké osoby Příjemce nebo osoby ovláda,jicí Příjenice či osoby Příjemcen")

cnládané se nesmě.jí podílet na plnění veřc.jných zakázek Ladávaných přijemccl11, spočíva.jícich

v poskyt()válľí dodávek, služeb a stavebllícl1 prací spojených s realizaci Akce/Pro.jektu, které .jsou

hrazeny z poskytnuté dotace a rovněž z vlastních zdrojů Příjemce (ani působit .jako sul)dodavatel

veíeinidí 7aká7ek 7Mávaných Příjelncen1). výjiniku z tohoto llstal)oveni může udělit na základř

písemnC Zádosíi P'í.jeince Rada St'ředočeskClio kra.je.

Současně .je připuštěna inožnost:
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· provedeni stavebních prací, resp. prací souvisejících tzv. svépon)oci, a to bez nároku na odměnu za

takto provcdené práce,

· při realizaci krátkodobých Akcí/prQjektů, zejména pak v oblasti hul11al]itárni, zdravotnické, kulturní

nebo sportovní provedení takovéto Akc-e/Pro.jekt'u rovněž ,,svépoinocí", avšak v tomto případě i

s náhradou souvisejících nizdových nákladů.

výběr d()davate]e materiálu použitého při realizaci prací svépoinocí však musí být proveden rovněž.

v s(.)LlladLl se shora uvedenými zásadami.

V případě nedodržení uvedených povinností Příjemceni, odpovíclá odvod za porušeni rozpočtové

kázně výši 0.05 % až 100 % peněžních pi'ostředků, které byly Poskytovateleni poskytnuty Přijernci na

úhradu výdajů spojených s veřejnou zakázkou, při jejín]ž zadání došlo k porušení výše uvedených

povinností, a to na základě rozhodnutí Krqjského úřadu Středočeského kraýe, ve kteréni přihlédne při

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

Ustanovení tohoto odstavce neplatí, .jestliže Příjenice dotace postupl!je podle § ] l zákona č. 134/2016

Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdě,jšich předpisů.

i) Dodržet mininiá1ní hodnoty závazných parametli'l stanovené v Příloze č, l této sinlouvy.

"V případě nedodržení této povinnosti Příjemcem, odpovídá odvod za toto pQ!1lšeni rozpočtové kázně:

· pokud byl Při.ien1cen1 při realizaci Akce/PrQiektu splněn účel této smlouvy výši odpovidaiící
poměru nedodržené hodnoty konlu"étního hodnoceného paranietru vůči původně stanovenému, a to

dále ,ještě v poměru tohoto hodnoceného parametru ke všem ostatnil1} závazným parametlůln, .jsou-

ii v Příloze č. ] stanoveny,

· pokud nebyl Příjenícem při realizaci Akce/Projektu splněn účel této smlouvy výši 100 %

poskytnutýcli penčžnich prostředků.

Í) Zpracovat a předložit (doručit) Poskytovateli dokuincntaci závěrečného vyhodnocení a vyúčtováni

Akcc/Projektu na Krajský úřad Středočeského krajč ··-·- příslušný Odbor SK -.. oddčleni mládeže a

sportu, a (o do 60 dnů od ukončení Akce/Projektu nebo do 60 dnů od uzavřeni této smlouvy, a to v tC

lhůtě, která z těchto dvou lhůt skončí později.

4. Dokumentaci závěreČné vyhodnocení a vYúčtování Akce/Projektu předloží Příjemce Poskytovateli na

zvlášíních formulářích dle vzoru Poskytovatele a tato bude obsahovat:

a) název Akce/Pro,jcktu,

b) evidenční číslo Akce/Projektu a evidenční číslo této smlouvy,

c) název Programll, ze kterého byla dotace poskytnuta,

d) název Tematického zadáni, v rámci něhož byla dotace poskytnuta,

e) Pi"í,jemce dotace (tjo jinéno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby nebo obchodní firma

právnické osoby),

t) struCnou zprávu c) realizaci Akce/Prqjektu se zl]odnocením realizace Akce/PrQjektu včetně

konstatování, zda byly nebo nebyly dodrženy předpokládané finanční náklady na realizaci

Akce/Projektu, závazné parametry stanovené v Příloze č. l této sinlouvy, termín ukol]čeni
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Akce/PrQicktu a splněny veškeré závazky 'Příjemce dle této smlouvy,

g) Ĺľ)((.)dokulnentaci k realizaci Akcc/Pro,jcktu (v digitální podobě na C1)/I")VD/(JSB ··- f'otogratie do

velikosti 2MB/fotografie, u stavebních akcí maximálně 8 lôtografii),

h) kopii dokladu o ukonče-ní realizace A.kce/PrQjektu v souladu s článkem l, odst. 3, písm. "f) této

sln|ollvy, tj. předávací protokol nebo poslední uhrazený doklad u nestavebních akci nebo stavebních

akci bez stavebního povolení, v případě stavebních akcí se stavebním povolením pak kolaudační

souhlas, popř. povoleni předčasného užívání stavby nebo povoleni zkušebního provozu nebo

kolaudační rozhodnutí,

i) Yýúčtováni Akce/Projektu ve struktuře uvedené v následu,jícírn odstavci tohoto článku,

.Í) přehled uhrazených účetních (daňových) dokladů (faktur atd.) včetně kopii všech dokladů uvedených

v tomto přehledu; u Akcí/Pro.jektů na stavební činnost musí být daňové doklady (täktuiy) doloženy

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

Příjemcem a dodavatelem stavebních prací s vyznačenými splněnými hodnotami .jednotlivYch
.

závazných parametrů, dodávek nebo služeb k realizaci Akce/Projektu včetně kopii dokladů o

provedeni těchto plateb (výpisy z účtu, apod.),

k) přehled neuhrazených účetních (daňovýcli) dokladů (fäktur atd.). které ma.jí být .ještě uhrazeny po dni

vyhotovení dokumentace závěrečného vyhodnocení a vyúčtování Akce/Pro.jektu včetně kopií všech

dokladů uvedených v tomto přehledu a zároveň rozpisu proveclených prací a dodávek v případech

uvedených v předcházejícín] odstavci s vyzl1ačellými splněnými hodnotami jednotlivých závazných

r)ara]netrů, Kopic dokladů o provedení tčchto dosud 11cprovedených plateb .je Příjemce povinen doložit

Poskytovateli nejpozdčji do 60 dnů od data splatnosti účetních (daňových) dokladů),

l) prohlášeni Příjemce. je-li fyzickou osobou, nebo pr(')hlášení statutárního zástupce !2.řiiemce, .je-li

právnickou osobou o toni, že veškeré údaie uvedené v dok'llmentaci závčrečnCho vyhodnocel1i a

vyúčtování Akcc/'Pro.iektu .jsou úplné a pravdivé,

5. VYúčtování Akce/Projektu bude mít tuto stl1lktunl:

a) celkové l.)ředpokládané finanční náklady na realizaci Akce/Pro.jektu v Kč,

b) cclkovC skutečné uznatelné finanční náklady na realizaci Akce/Pro.jektu v Kč,

c) celková maximální výše dotace uvedená v článku 2 této smlouvy v KČ,

d) výše dotace v KČ, která byla připsána na účet Příjemce do dne vyhotoveni vyílčtování Akce/PrQjektu,

e) celková výše uznatelných finančních nákladů na realizaci Akce/Praiektu v KČ skutečně uhrazená

Příjemceni ke dni vyhotovení vyúčtování Akce/Projektu,

Ď celková výše uznatelných finančních nákladů na realizaci Akce/Prqjektu v KČ, která má být .ještě

uhrazena Příielnceln po dni vyhotovení vyúčtováni Akce/Projektu,

g) Částka skutečnč poskytnuté dotace Poskytovatelem v KČ, kterou je Příjemce povinen vrátit
Poskytovateli, jestliže podíl Příjeince na úhradě celkových skutečných uznatelných finančních

nákladů na realizaci Akce/'Projektu .je nižší než ,,20 %", případně Příjemce uvede, že nemá povinnost
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vrátit Poskytovateli část skutečně poskytnuté dotace z uvedeného důvodu,

h) celková výše dotace v KČ, která inčla být příjemci skutečně poskytnuta po úpí'avách vyplývajících

z tohoto odstavec,

Do celkových skutečných uznatelných 'finančních nákladů na realizaci Akce/Projektu se nezapočítává

uhrazená daň z přidané hodnoty, kterou uhradil Příjemce při realizace Akce/PrQjektu, u níž inu vznikl

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

6. Příjemce se dále zavazuje

a) Vrátit Poskytovateli do 6(.) dnů od ukončení A.kce/Projektll přislušnoll část skutečně poskytnllté

dotace Poskytovatelem, kterou je povinen Příjemce vrátit Poskytovateli. .jestliže je podíl Příjance na

úhraclě celkových skutečných uznatelných finančních nákladů na realizaci Ak.ce/Projektu nižší než

20 %, a to tak, aby konečný podíl Příjemce na úhradě celkových skutečných uznatelných finančních

nákladů na realizaci Akce/Projektu byl 20%.

Pokud tak Přijeince neučiní, odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši zadržovaných

peněžních prostředků.

b) Vrátit Poskytovateli celou dotaci, resp. převedené peněžní l)rostředky od Poskytovatele na účet

Příjetnce, pokud se realizace Akce/Projektu neuskuteční, a to do cleseti pracovních dnů ode dne, kdy

Příjemci musí být zřeimé, že se realizace Akce/Prqjektu nellskutečni. Zároveň .je Příjemce povinen

nepi'odlenč písemně iní'onnovat Poskytovatele o těchto skut'ečllostech, a to příslušný Odbor SK - -

oddělení mládeže a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje.

Pokud tak Příjernce neučiní, odpovídá odvod za porušení r()zpočlové kázně výši zadržovaných

penčžnich prostředků.

c) (Jmožnit příslušným orgánůin Poskytovatele v souladu se z. č. 320/2001 Sb. provedení průbčžnC a
následné koni'roly hospodaření s penčžními prostředky z l)oskytľ]utC dotace, .jejich použiti k účelu.

kteiý je v souladu s touto smlouvou a předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady.

Pokud ta.k Příjemce neučiní, odpovídá odvod za pc)rušení rozl)očtové kázně výši 0,05 "l, až 100 %

z poskytnutých peněžních prostředků, a to na základě rozhodnuti Krajského úřadu Středočeského

kra.je, ve kterém přihlédne při stanoveni výše odvodu k závažnosti porušeni a jeho vlivu na dodržení

účelu dotace poskytnutých peněžních prostředků.

d) Neproclleně, nejpozdčÍi však do 10 pracovních dnů, inforniovat pisenmč přis]ušt]ý Odbor SK --
oddčleni mládeže a sponu Krajskélio úřadu Středočeského kraje o všech zničnách úda.jů týkajícich se

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

e) Uchovávat veškeré písemnosti, týkající se poskytnutí veřejné podpory podle této snilouvy včetN

vyúčtování Akce/Projektu se všemi písemnými doklady, a to takovýín způsobeni, aby bylo možno

prokázat oprávl]čnost použití peněžních prostředků v souladu s touto snilouvou, a to po dobu deseti

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

písemnosti, týkajicí se poskytnutí veřejné podpory podle této sn:ílouvy včetně vyúčtování
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Akcc/Projektu se všemi písemnými doklady, na písemné požádáni předložit Poskyt()vatcli

k nahlédnuti.

V připadč nedodržení výše uvedených povinností Příjemce odpovídá odvod za toto porušení

rozpočtové kázně výši 0,05 % až 100 % z poskytnutých peněžních prostředků, a to na základě

rozhodl1utí Krajského úřadu Středočeského kraje, ve kteréni přihlédne při stanoveni výše odvodu

k závažnosti porušení a jeho vlivu na dodržení účelu dotace, jestliže však Příjenice ve výše uvedené

době sám zlikvidoval nebo zcela znehodnotil nebo úinyslnč nebo z, nedbalosti umožnil .jinému

zlikvidovat nebo zcela znehodnotit veškeré písemnosti, týkající se poskytnuti veřt;jné poclpory pocHe

této smlouvy včetně vyúčtováni Akce/Projektu se všemi písemnými doklady. nebo .jestliže příjenicc

nepředloží Poskytovateli žádné písemnosti k nahlédnutí, odpovídá odvod za toto porušení

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

rozhodnuti Kra.jského úřadu Středočeského kraje, ve kterém přihlédne při stanovení výše odvodu

k 7á\'ažnost'i porušení a .jeho vlivu na dodrženi účelu dotace

f) Je-li Pří.jemcem dotace právnická osoba, je Příjemce povinen písemně inforinovat Poskytovatele, tj.

příslušný Odbor SK ·····- odděleni mládeže a sportu Kraiského úřadu Středočeského kra,je:

· o přeměně právnické osoby, a to do 7 ka]en(lář11ich dnů ode dne, kdy došlo k přerněně právnické

osoby,
· o vstupu právnické osoby do likvidace, a to do 7 kalendářních dnů ode dne vstupu právnické

osoby do likvidace,
· o zahá.jcní insolvuičního řízení na právnickou osobu, a to do 7 kalendářních dnů od zveřejnční

vyhlášky o zahájeni insolvenčního řízení v insolvenčníni rejstříku.
V písemné informaci pro Poskytovatele Příjemce miino jiné uvede cvidcnčni číslo Akce/Pro,jektu a

evidenční číslo sinlouvy Poskytc)vatele, uvedené na straně l této smlouvy, název Ak.ce/Projektu a

výši poskyinutC dotace- P()skytov'atelc'lll.

Povinnost uvedenou v tomto pisinenu Příjemce nemá, jestliže uplynulo vice než 10 let od ukončeni
realizace Akce/Projektu.

Článek 4
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

l. O prodlouženi termínu ukončení realizace Akce/l'r(.)jektu může Přijeníce písemně požádat

Poskytovatele do dne, clo kterého má být podle této sinlouvy ukončena realizace Akce/Projektll.

Piseínnou žádost .I'řijemce předkládá příslušnému Odboru SK -- oddělení mládeže a sportu
Krqjského úřadu Středočeského krqje. Žádost musí být cloručena do podatelny Kra.jského úřadu

StředočcskCho kra.je do konce uvedené lhůty. O žádosti Příjemce, ti. o j';jím oclsouhlaseni či

odmítnutí, rozhoduje Rada Středočeského krqje.
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2. O pr()dk)uželli (ern]inu pro předložení dokumentace 7ávěrečnCho vyh()(]noceni a vyúčtování

/\kcc:'l'ro.icktu může Příjemce písemnč požádat Poskytovatele do konce lhůty pro zpracování

a pixxllož.cni l)okulncntace 7ávřrečného vyhodnoceni a vyúčtování Akccl Pro,jektu. Písemnou žádost

Při.jemce předkládá přislušnéinu Odboru SK oddčlení mládeže a sportu Krajského úřadu

Středočeského kraje. Žádost musí být doručeľla do podatelny Krajského úřadu Střed()čcskCho kraje

do konce uvedené lhůty. O žádosti Pří.jcmce, t.j c) j';jím oclsouhlaseni či ()drnítnuti, rozhoduje Rada

Středočeského krajt'.

3. O změ|]u niinirnálních hoclnot závazných |)al'anletľů s o(lcllylk()u do 5 % Akce/Pr(ljektll inůže

Pŕijemce písemně požádat P()skytovate|¢ do konce lhůty pro zpracováni a předkúeni Dokurnentace

7ávěrečné|)o vyhoclnoceni a vvúčtování Akc'el Projektu, nejpo7ději však současně s předk)ženi{n

uvedené dokumeniacc Poskytovateli, pokud uvedenou dokuíncntaci předložil Při jemce P(')skylovatc|i

před koncein lhůty pro 7pracování a r'řcd[(')žcní uvedené dokunientaee. l'iseninou žádost P'ří,jemce

přeclkládá přis]ušnél11u Odboru SK ·.·.- odciělení mládeže a sportu Kra.jského úřadu Střed()českého

Krale, Žádost musí býí doručena do podatelny Krajského úřadu Středočeského kra.je do konce

uvedené lhůty. (.) žádosti Příjemce, tj. o .jejím odsouhlasení či o(hnitnutí, rozhodu.je vedoucí

příslušného odboru Kra.jskCho iiřadu Středočeského kra.je do 60 dnů od doručení žádosti.

4. O jinou 7měnu této snilouvy může Příjemce piseínně požádat Poskytovatele do konce lhůty pro

7l)racováni a předložení d()kulnentaee zá\'ěrečnéh('.) vyhoc]i)oceni a vyúčtováni Akce/Prcliekttl,

ne.ipozdč:ii však s předIoženíni uvedené dokllľnenlace Poskytovateli, pokud l|\'edenou dokuínentaci

r}ředložil Příjemce Posk'ytovatcli před koncem lhůty pro zpraco\'áni a přcdk)žení uvedené

dokumentace. Piseinnou žádost Příjemce předkládá přislušnCmu Odboru SK oddčlcni mládeže a

sportu Krajského úřadu Střcdočeskéh() kraje Žádost musí být doručena do podatelny Krajského

úřadu StřcdočexkCho kraje do konce uvcclcné lhůty. (') žádosti při.jemcc, tj. jejím cKlsc)uh|asení či

(-)dl1'Iítl')t|(i. ro7h()du.ie Rada StřcdočeskCho krajč nebo případně Zastupitelstvo StředočeskCh() kra.jc.

j. Počítání lhůt uvedených v této sínlouvč se řídí občanskýin zákoniken). Připadne-li poslední den

lhůty, v niž je při.jcíncc povinen podle této sn)l(.)uvy provést nčjakou činnost nebo úkon, na sobotu,

neclčli nebc) svátek, .je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže l"lás]c(jujíci.

6, Pokud má Při janče podle této smlouvy povinnost předat, doručit riebo předložit P(.)skytoval'e|j

nčjakoLl písemnost, musí být do konce lhůty uvedené v této sinlouvč pise.ínnost Poskytovateli

fakticky doručena; za splnční uvedené lhůty se nepovažuje den přcdání zásilky s piscninosti

Pří.iel11cen1 k přepravě, ti. např, prostřednictvím pošty.

7. Pokud má Příjeince podle této smlouvy povinnost převést peněžní prostředky Poskytovateli, převádí

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

účelovým znakem, pod kterým mu byly penčžní prostředk:y Poskytovateleni poskytnuty. nesdělí-li

Poskytovatel písemně pří,jernci, že iná uvést při převodu penčžních prostředků .jiné Uda je.

8 Povinnost Příjemce převést peněžní prostředky Poskytovateli je splněna dnein připsání penčžnich
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prostředků na účet Poskytovatele uvedený na str. l této sln]ouvy.

9. Při podezření na porušeni rozpočtové kázně může Poskytovatel pozastavit poskytování peněžních
prostředků, a to až clo výše předpokládaného odvodu.

10. Za prodlení s oc]vodeln za porušení rozpočtové káznč je l"říjcnicc povinen zaplatit penále ve výši

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

I l. O uložení odvodu a penále za porušeni rozpočtové kázně rozhodu,je v samostatné působnosti K.rqjský

úřad Středočeského kra.je.

12. j'l'olnil1lltí nebo částečné prominuti povinnosti odvodu a penále může z důvodu hodných zvláštního

zřetele povolit orgán Středočeského kra.je, který o poskytnuti peněžních prostředků rozhodl, ti.

Zastupitelstvo Středočeského kraje, a to na základě žádosti Příjemce.

13. Správcein odvodů a penále ,je Krajský úřad Středočeského kraje, který z důvodu hodných zvláštního

zřetele může povolit' posečkání zaplacení odvodu nebo penále (ti. zaplaceni odvodu nebo penále

v poz(jě,jším terrninu) nebo zaplaceni odvodu nebo penále ve splátkách, a to na základě žádosti
příjeľ1)ce.

14. V případč 11ah"razení z. č. 320/200 l Sb. novým zákonern, řídí se kontrola dle této smlouvy novýin

zákonem.
!5. Práva a povinnosii smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí právními předpisy

uvedený'nii v článku l této snilouvy a Programem 202 l. Přijen]ce prohlašu.je. že se před podpisem se

zněríím Programu 202 ] seznái'nil.
16. Nedílnou součásti této smlouvy tvoří Příloha č. l - ZÁVAZNÉ PARAMETRY (POLOŽKY)

AKCE/PROJEKTLJ.

17. PřípadríC zmčny a doplňky této smlouvy budou stnluvní strany činit písemnými, vzestupnř

číslovanými dodatky k této smlouvč.

18, Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přecházejí na právni nástupce smluvních stran.

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

této smlouvy třetí straně bez předchozího pisernného souhlasu Poskytovatele. Pokud Příjeínce

postoupí svá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí straně bez předchozího piseinnCho

souhlasu Poskytovatele, poruší lim rozpočtovou kázeň a odvod za toto porllšeni rozpočtové k.áznč

odpovídá výši poskytnutých penčžních 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 zveřeinění v registru smluv, které provede poskytovatel.

2 l. O poskytnutí dotace uvedené v této sln|ouv(' Poskytovatelem příjemci rozhodlo Zastupitelstvo

Středočeského kra.je usneseniin č. 033-08/2021/ZK ze dne 28. 6. 2021 a v případě tohoto právního

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

krajích (kra.jské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nezbytné k ,jeho platnosti.
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22. K podpisu této smlouvy a podpisu případných dodatků k této sinlouvě za Poskytovatele byl pověřen

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

28. 6. 2021.

, /¥/°aaá 'l ,,,,Aj'. (fugdA

Příjemce
TJ Sokol Hnidousy-MotyČín

Poskytovatel
Středočeský kraj

Mg r. Digitálně
podepsal Mgr.

Mi an Milan Vácha
Datum:

" 2021.08.30Vacha ,0,35:42 +02'00'

Mgr. Milan Vácha
radní

Š jz ,

i
· · brä

Ur

\\,'

,Ĺ$' fj
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evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-3995/ŠKS/202 l

Příjoh}l Č. I
k veřejn()právní smlouvě () pos kytnutí dotace podle l'rog raiuu 2(")2 l

pro p()skv(ováni dotací z rozl)očtu Stře(]očeska]() kra,je
ch'

tí' Stře(h)českéh() Fondu sportu a Y()fného Času
v rá mel Tem a (ĹC kCh o L2l(lání Podpora sport()vnícl) a v()hloč:is()vých a kfivit -

neinvestiční (l()t:t(:e
O blast pod 1)(j ry n einv('s(iční

ZÁVAZNÉ PARAMETRY (POLOŽKY) AKCE/PROjF.KTI.i

Náz'ev .'\kcc/'['rc),jek'tlľ: Zabe7peče}]í VK)rlo\'nich aktivit dál a mládeže

Pří,jemee dotac'e: TJ Sokol Hnid()usy'^1(')tyčín

Evidenční číslo A kce/"Proiektu: SVČi'VSAN "044'3271'2()2|

Popis závazného parametru (položky) ,Jed notka pa ra m etru
(l)()h)žky)

M nožství ,jednotek
parametru (l)oložky)

p1o\'o7 bu(](')\'v \"(}dné, stočné

i)ro\'()z 1)1Kk)\'y-mz.da sckrctářky

rok ]

osoba . l
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 141168704-368076-210827094932, 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 27.08.2021

I 8RJ,


