
evidenční číslo snilouvy Poskytovatele: S-3874ŠKS/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 sídlein Zborovská 81/11, PSČ 150 21, Praha 5,

zastoupellý Mgr. Milanem Váchou, členem Rady Středočeského kraic pro oblast školství a sportu

na základě usnesení Č. 033-08/2021/ZK ze dne 28, 6. 2021
IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

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

(dále jen ,,Poskytovatel")

a

TC R.A.K., Z.S.
Královské Údolí 425, Počaply, PSČ 26701, Králův Dvůr

zastoupený Janem LiŠkou, DiS., MBA, předsedou

IČ: 26648032

bankovní spojeni: Flo banka, a.s., č. ú.: 2901039331/2010

(dále jen ,,Přijeince")

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 l
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

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

Sb., o ňnanční kontrole ve veřejné správč a o zinČně některých zákollů (zákon o finanční kontrole), ve

znění pozdějších předpisů (dále jen ,,z. č. 320/2001 Sb.").
2. Dotace poskytovaná dle této sinlouvy Poskytovatelem Příjemci je dle z, Č. 320/2001 Sb. veřejnou
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finanční podporou.

3. Pro potřeby této smlouvy se rozumí:

a) dotací peněžní prostředky poskytl1llté z rozpočtu StřcdočeskCho kraje fýzické nebo právnické osobě
llä stanovený účel,

b) fillallčnín1 vYpořádáním dotace přehled o Čerpání a použití poskytnutých penčžních prostředků (dále

.jen .,vyúČtování Akce/Pro.jektu") a vrácení nepoužitých peněžních prostředků do rozpoČtu

Středočeského kraje,

c) porušellíln rozpočtové káznČ každé neoprávnČnC použití nebo zadržení peněžních prostředků

poskytnutých jako dotace z rozpočtu Středočeského kraie,

d) neoprávnčnýni použitím peněžních prostředků je jejich použiti, kterým byla porušena povinnost

stanovená právníin předpisem, přínio použitelnýin předpisem Evropské unie nebo veře.jnoprávní

srnlouvou. Za neoprávněné použití peněžních prostředků se považuje také:

· porušení povinnosti, která souvisí s účelein, na který byly penčžni prostředky poskyhiuty,

stanovené právnini předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie, veřejnoprávní

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

kterému došlo po připsání penčžních prostředků na účet Příjemce,

· ponišení povinnosti stanovené v předchozíni odstavci, ke kteréinu došlo před připsáníin

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

prostředkíi na účet Příielnce se považuje za den porušení rozpočtové kázně,

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

e) zadrženírn penčžnícli prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků ve

stanoveném terinínu; diian poruŠení rozpoČtové kázně je v tomto případě den následující po dni,

v nčrnž rnarnČ uplynul termín stanovený pro vrácení poskytnutých prostředků.,

f) ukonČenirn Akce/Pro,jektu

· u nestavební Akce/nestavebllího Projektu datuni převzetí díla nebo datum převzetí dodávky

realizace Akce/Projektu, které je uvedené v předávacini protokolu mezi Přijernceni a dodavatelem

realizace Akce/PrQiektu, nebo, není-li takovýto protokol, pak datum zdanitelného plněni na

posledním llhrazenéln daňovéin dokladu, nepovolí-li Poskytovatel (tj. Rada Středočeského krqje

nebo případně Zastupitelstvo Středočeského kraje) jinak,

· ll stavební Akce/stavebního Projektu bez stavebního povolení datuin převzetí díla realizace

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

Akce/Projektu, 11ebo, není-li takovýto protokol, pak datum zdanitelného plnění na posledním

uhrazeném daňovCin dokladu, nepovolí-li Poskytovatel (tj. Rada Středočeského krqje nebo

připadllě Zastupitelstvo Středočeského kraýe) .jinak,

· u stavební Akce/stavebního Projektu se stavebním povoleníin získání kolaudačního souhlasu

podle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o ílzelnniln plánováni a stavebníin řádu (stavební zákon), ve

znění pozdějších předpisů (dále jen .,stavební zákon"), popř. povolení předčasného užívání stavby

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

zákona nebo případně, ne.jde-li o stavbu uvedelloll v § 122 stavebního zákona. na základč

kolaudačního rozhodnuti vydaného podle § 122a stavebního zákona po ověřelli podmínek

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

kraje nebo případně Zastupitelstvo Středočeského krqje) jinak,

· u Akcí/Projektů, u nichž byla dotace poskytnuta na Činnost Příjeince v konkrCtníin Časovém

období (B'. v kalendářním roce 202/), datuni posledního dne tolioto období ((l'. 31. 12. 2021),

nestanoví-li se v této smlouvě jinak nebo nepovolí-li Poskytovatel (ti. Rada Středočeského krqje

nebo případně Zastupitelstvo Středočeskélio krqje) jinak,

· datum uskuteČnČní Akce/Projektu, byla-li dotace poskytnuta na provedení konkrétni Činnosti

Příjemce, nepovolí-li Poskytovatel (tj. Rada Středočeského kríýe nebo případně Zastupitelstvo

Středočeskélio kraje) jinak.

Článek 2
PŘEDMĚT SMLOUVY A ÚČEL

'l . Předlnčten1 sinlouvy .je poskytnutí neinvestiČní dotace Poskytovatelem Příjemci z rozpočtu

Středočeského kra!ie podle Progralnll 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského krqje ze

Středočeského Fondu sportu a volného času (dále .jen .,Program 2021") v rámci Teinatického zadání

Podpora sportovních a volnočasových aktivit - neinvestiČní dotace, Oblast podpory

n einvestiční na zaiištění realizace Akce/Projektu ,,Zajištění celoroční Činnosti TC R.A.K., z.s. v
roce 2021", evidenční číslo Akce/Projektu SVČ/VSAN/043463/2021 (dále jen ,,Akce/Projekt").

2. Specifikace Akce/Projektu: Cílem projektu je zajištění nákladů na pronájem kvalitních

tréninkových prostor a materiálně technické Činnosti celé Členské základny, která působí na území
středních Čech ve městech Beroun, Kladno, Slaný a Příbram.

3. Celkové předpokládanC finanční náklady na realizaci Akce/PrQiektu dle žádosti Činí l 888 950 KČ.

4. Příjenici bude na základč této snilouvy poskytlluta Poskytovateleni dotace z rozpoČtu Středočeského

kraje v maximální výši 200 000 KČ, n1axil11álně však ve výši 80% celkových skutečných uzl1atelných

finančních nákladů na realizaci Akce/Projektu.

5. Dotace je poskytována Příjemci i na finanční 11áklady Akce/PrQiektu, spočívající v uhrazené dani

z přidané hodnoty v souvislosti s realizací Akce/Projektu, a to v těchto případech:

a) není-li Příjemce registrovanýin 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 přideuié 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 registrovanýin plátcem danč z přidané hodnoty, kterému vznikl v souvislosti s realizací
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Akce/Projektu pouze částečný nárok na odpočet ulirazené 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 Příjenici nevznikl nárok na odpočet daně z přidané hodnoty dle z.

Č. 235/2004 Sb.

6. Dotace není poskytována Příjemci na finanční náklady Akce/PrQiektu, spočívqjící v uhrazené dani
z přidané hodnoty v souvislosti s realizací Akce/Projektu, je-li Příjemce registrovanýin plátcem danč

z přidané hodnoty, kteréinu vznikl v souvislosti s realizací Akce/Projektu nárok 11ä odpočet daně

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

7. Minimální finanČní spoluíičast Příjemce Činí 20% z celkových skutečných uznatelných finančních

nákladů na realizaci Akce/Projektu.

8. Do celkových skutečných uznatelných ňlla11čních nákladů na realizaci Akce/Projektu se nezapočítává
uhrazená daň z přidané hodnoty, kterou uhradil Příjeince při realizace Akce/Projektu, u níž 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 překročení z vlastních

ňnančnícli zdrojů.
10. Poklld budou celkové skutečné llznatelné finanční náklady Akce/Projektu nižší než celkové

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

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

uznatelných finanČních nákladů na realizaci Akce/PrQiektu.
ll. Pokud Příjemce zahájil realizaci Akce/PrQiektu ještě před podpisem této smlouvy, mohou být

k vyúčtování Akce/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, tzn. účel uvedený v odstavci l a 2 tohoto Článku.

13. Z dotace nelze hradit pohoštění Akce/Projektu s výjimkou akcí konaných pro děti a mládež.

Článek 3
ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

l. PoskVtovatel se zavazuje poskytnout Příjeinci dotaci z rozpočtu Středočeského kraje v souladu

s článkem 2. této srnlouvy, a to za podniínek uvedených v této sinlouvě, v Prograinu 2021 a

V Z. Č. 250/2000 Sb.
2. Převod peněžních prostředků bude Poskytovatelem proveden bankovníin převodem na výše uvedaiý

účet Příjemce, a to jednorázově do 60 dnů po oboustranném podpisu této smlouvy.
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3. Příjemce se zavazuje:

a) Použít poskytnutou dotaci pouze ke s.jednanéinu účelu a v souladu se specifikací Akce/PrQiektu
popsanou v článku 2 odstavci 2 této sinlouvy, tj. pouze na realizaci Akce/Projektu, a to hospodárllě.

V případě nedodržení této povinnosti Příielncen1 odpovídá odvod za ponišení rozpočtové káznč výši

neoprávnčnč použitých peněžních prostředků, ti. výši použitýcli penčžních prostředků

ncsouvisc.jících se sjedllanýl11 účelein a specifikací Akce/PrQiektu llebo výši peněžních prostředků

použitých nehospodárnč. Toto ustanovení platí i v případě, že Příjeince neprokáže, jak byly

poskytnuté peněžní prostředky použity.

b) Ukončit realizaci Akce/Projektu nejpozději do 3 l. 12. 2021, nepovolí-li Poskytovatel (tj. Rada
Středočeského krqje nebo případně Zastupitelstvo Středočeského krqje) 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 zveřgněných dokunientech, které souvisejí s realizací Akce/Projektu,

· při všech forinách propagace Akce/Projektu,
· v průběhu realizace Akce/Pro.jektu,

· po skončení realizace Akce/Projektu
že: ,,tato Akce l tClltO Projekt byj/a realizován/a s finančníin přispěním Středočeského kraje".

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

na viditelnéni niístč nejinénč po dobu pěti let od ukončeni realizace Akce/Projektu.

V případč nedodržení uvedaiých povinností Příjemcem odpovídá odvod za každé takovéto porušení

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

základč rozliodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, ve kteréni přihlédne při stanovení výše

odvodu k závažnosti ponišení 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 evidellci řádné a odděleně sledování přijatých a použitých peněžních
prostředků dotace s llvedel1íln přiděleného účelového znaku: OIl.
V případč nedodržení této povinnosti Příienlceln odpovídá odvod za toto porušení rozpočtové kázně

výši 0,05 % až 2 % z celkových poskytnutých peněžních prostředků, a to na základě rozhodnuti

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

porušení ajeho vlivu na dodržení účelu dotace.
V případě, že je dotace poskytnuta Příjemci, který nevede účetnictví nebo daňovou evidenci, toto

ustanovení o vedeni oddčleného úČetnictví neplatí.
e) Dodržet, že majetek pořízený či zhodnocený s účastí dotace nesiní být prodán, darován nebo

bezúplatnč převedel1 na jinou právnickou nebo fyzickou osobu, Výjimku z tohoto llstanoveni může

Ĺ

5



I
M

udělit na základě žádosti Příjemce Rada Středočeského krqje.

Ustanoveni tohoto písmena, se nevztahll.ie na pohoštčni. je-li součástí Akce/PrQiektu, a na věcné

ceny pro účastníky Akce/PrQiektu, .jsou-li součástí Akce/Pro.jcktu.
V případě nedodržaií uvedených povinností Přiielnceln odpovídá odvod za poruŠeni rozpočtové

káznČ:
· výši l % až 100 % poskytllutých peněžních prostředků, a to na základě rozhodnlltí Krajského

úřadu Středočeského kraje, ve kterém přihlédne při stanovení výše odvodll k závažnosti porušeni

a jeho vlivu na dodržení účelu dotace.

f) Provést výběr dodavatele veře.jné zakázky v souladu s platným zákonem o zadávání veřejných
zakázek. Příjemce je povinen při zadání veřejné zakázky dodržovat zásady transparentnosti, rovného

zacházení a zákazu diskriminace.
V případě nedodržellí uvedených povinností Přiielncen1, odpovídá odvod za porušení rozpočtové

káznč výši 0,05 % až 100 % penčžních prostředků, které byly Poskytovatelein poskytnuty Příjemci

na úhradu výdajů spojených s veře.jnou zakázkoll, při .jejímž zadání došlo k porušení výše uvedených

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

stanovení výše odvodu k závažnosti ponišení a jeho vlivu na dodržel1í účelu dotace.

Ustanovení tohoto odstavce neplatí, jestliže Příjernce dotace postllpllje podle § ll zákona č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
g) Zadávat veře.jné zakázky inalého rozsahu za cenu lnaxilnálně 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 dodavatelů u veřejných zakázek na dodávky a na

služby a pěti dodavatelů u veřejných zakázek na stavební práce s tčniito výjil11kalni:
· Příjemce neprovádí osloveni 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 poskytnollt pouze jeden dodavatel,
· pokud plnění veřejné zakázky malého rozsahu mohou prokazatelně poskytnout pouze dva

dodavatelé, oslovi Příjemce po11zc tyto dva dodavatele.
V případč 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 Krqjského 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 § ll zákona č. 134/2016

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
h) Dodržet, že zaniěstnanci a blízké osoby Příjemce nebo osoby ovládající Příjemce či osoby Příjemcem

ovládané se nesmějí podílet na plnění veřejnýcli zakázek zadávaných Příjeincern, spočívajících

v poskytování dodávek, služeb a stavebních prací spojených s realizací Akce/Projektu, které jsou
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hrazeny z poskytnuté dotace a rovněž z vlastních zdrojů Příjemce (ani působit jako subdodavatel

veřejných zakázek zadávaných Příielnceln). Vý.jirnku z tohoto ustanovení může udělit na základě

písernné žádosti Příjeince Rada Středočeského kraje.

Současně je připllštěna možnost:

· provedení stavebních prací, resp. prací souvise.jících tzv. svépomocí, a to bez nároku na odl11ěnll za

takto provedené práce,

· při realizaci krátkodobých Akcí/Projektíi, ze.ilnél1a pak v oblasti lnllnal1itár11í, zdravotnické, kulturní

nebo sportovní provedení takovéto Akce/Projektu rovněž ,,svépomocí", avšak v tonito případě i

s náhradoll souvisejících inzdových nákladíi.

výběr dodavatele lnateriállľ použitCho při realizaci prací svépomocí však musí být proveden rovněž

v souladu se shora uvedellýlni zásadaini.

V případě nedodržení uvedenýcli POVillllOStí Příjemceni, odpovídá odvod za porušení rozpočtové

kázně výši 0,05 % až 100 % peněžních prostředků, které byly Poskytovatelein poskytnuty Příjemci na

úliradu výdajů spojených s veřejnou zakázkou, při jejíinž zadání došlo k ponišení výše llvedených

povinností, a to na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského krqje, ve kterérn přihlédne při

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

Ustanovení tohoto odstavce 11eplatí, jestliže Příjemce dotace postupu.je podle § l l zákona č. 134/2016

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

i) Dodržet ininirnální hodnoty závazl1ých paranietrů stanovené v Příloze č. l této sinlouyy.

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

· pokud byl Příjemcem při realizaci Akce/Projektu splněn účel této sinlouvy výši odpovídající

poměru nedodržené hodnoty konkrétního hodnoceného paran1etnl vůči původně stanovenému, a to

dále ještě v poměru tohoto hodnoceného paralnetnl ke všem ostatním závazným paran1etrůln, jsou-

ii v Příloze č. l stanoveny,
· pokud nebyl Pňjemceni při realizaci Akce/Projeku splněn účel této smlouvy výši 100 %

poskytnutých peněžních prostředků.
j) Zpracovat a předložit (doničit) Poskytovateli dokunientaci závěrečného vyhodnocení a vyúČtování

Akce/Projektu na Krajský úřad Středočeského kraje - příslušný Odbor SK - oddělení mládeže a

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

lhůtě, která z těchto dvou lhůt skončí později.
4. Dokumentaci závěrečné vyhodnocení a vYúČtování Akce/Projektu předloží Příjemce Poskytovateli na

zvláštních for1nlllářích dle vzoru Poskytovatele a tato bude obsahovat:

a) název Akce/Projektu,

b) evidenční číslo Akce/Projektu a evidellční číslo této smlouvv.

C) název Prograrnll, ze kterého byla dotace l?oskytnllta,

d) název Teinatického zadání. v rámci něhož byla dotace poskytnuta,
e) Příjemce dotace (tj. jinéno a příjmení fýzické osoby nebo 11ázev právnické osoby nebo obchodní firma
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právnické osoby),

f) stručnou zprávu o realizaci Akce/Pro.jektu se zhodnoceniin realizace Akce/Projektu včetně

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

Akce/PrQiektu, závazné parainetry stanovené v Příloze Č. l této smlouvy, terinin ukončení

Akce/PrQiektu a splněny veškeré závazky Příjernce dle této smlouvy,

g) fotodokuinentaci k realizaci Akce/Projektu (v digitální podobč na CD/DVD/USB - fotografie do

velikosti 2MB/fotografie, u stavebních akcí lnaxil11álnč 8 fotografii),

h) kopii dokladu o ukončení realizace Akce/Pro.jektu v souladu s článkein l, odst. 3, písm. f) této

smlouvy, tj. předávací protokol nebo poslední uhrazený doklad u nestavebních akcí nebo stavebních

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

souhlas, popř. povolení předčasllého užíváni stavby 11ebo povolení zkllšebního provozu nebo

kolaudační rozliodnutí,

i) vyúčtování AkcdPrqjektu ve stniktuře uvedené v následlliícín1 odstavci tohoto Článku,

.i) přehled uhrazených účetních (daňových) dokladli (faktur atd.) včetně kopií všech dokladů uvedených

v tomto přehledu; u Akcí/PrQiektů na stavební Čimiost musí být daňové doklady (faktury) doložaiy

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

Příielnceln a dodavatelein stavebních prací s vyznačenýini splnčnýrni hodnotaini jednotlivých

závazných parainetrii, dodávek nebo služeb k realizaci Akcc/Projektu včetně kopii dokladů o

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

k) přehled neuhrazených účetních (daňových) dokladů (faktur atd.), které mají být ještě uhrazeny po dni

vyhotovení dokuinentace závěrečného vyliodnocení a vyúčtování Akce/Projektu včetnč kopií všech

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

uvedených v předcházejícím odstavci s vyznačenýrni splněnýini hodl1otalni jednotlivých závazných

parainetríi, kopie dokladů o provedeni tčchto dosud neprovedených plateb je Příjemce povinen doložit

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

l) prohlášení Příjemce. je-li fýzickou osobou, nebo prohlášení statutárního zástupce Příjemce, je-li

právnickou osobou o tom, že veškeré íldaie uvedené v dokuinentaci závčrečného vyhodnocení a

vyúčtování Akce/PrQiektu jsou úplné a pravdivé,

5. VYúČtování Akce/Projektu bude mít tuto struktuni:

a) celkové předpokládané finanční náklady na realizaci Akce/Projektu v Kč,

b) celkové skutečné uznatelné finanční náklady na realizaci Akce/Projektu 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 vyhotovení vyúčtování Akce/Projektu,

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

Příjemcem ke dni vyhotovení vyúčtování Akce/Projektu,

f) celková výše uznatelných finančních nákladů na realizaci Akce/Projektu v KČ, která má být ještě
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uhrazena Příjenican po dni vyhotoveni vyúčtování Akce/Projektu,

g) částka skutečně poskytnuté dotace Poskytovatelem v KČ, kterou je Příien1ce povinen vrátit

Poskytovateli, jestliže podíl Příjenice na úhradč celkových skutečných uznatelných finančních

nákladů na realizaci Akce/Projektu je nižší než ,,20 %", případně Pňjernce uvede, že neiná povinnost

vrátit Poskytovateli část skutečně poskytnuté dotace z uvedeného důvodu,

h) celková výše dotace v KČ, která ničia být Příjemci skutečnč poskytnuta po úpravách vyplývaiících

z tohoto odstavce,
Do celkových skutečných llznatelných finančních nákladů na realizaci Akce/PrQiektu se nezapočítává

uhrazená daň z přidané hodlloty, kterou uhradil Přiienlce při realizace Akce/Projektu, u niž mu vznikl

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

6. Příjemce se dále zavazuje

a) Vrátit Poskytovateli do 60 dnů od llkol1čení Akce/Projeku příslušnou Část skutečně poskytnuté
dotace Poskytovateleni, kterou je povinen Příjemce vrátit Poskytovateli, jestliže je podíl Příjemce na

úhradě celkových skutečných uznatelnýcli finančních nákladů na realizaci Akce/Projektu nižší než

20%, a to tak, aby konečný podíl Příjenice na úhradě celkových skutečných uznatelných ňnančních

nákladů na realizaci Akce/'Projektu byl 20 %.
Pokud tak Příjemce neučiní, odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši zadržovaných

peněžních prostředků.

b) Vrátit Poskytovateli celou dotaci, resp. převedené peněžní prostředky od Poskytovatele na účet
Příjemce, pokud se realizace Akce/Projektu neuskuteční, a to do deseti pracovních dnů ode dne, kdy

Příjemci musí být zřejmé, že se realizace Akce/Projektu neuskuteční. Zároveň je Příjemce povinen
neprodleně písenmČ infonnovat Poskytovatele o těchto sklltečnostech, a to příslušný Odbor SK - '

oddělení niládeže a sportu Krajskélio ílřadll Středočeskéll(j krqje.
Pokud tak Příjemce neučiní, odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši zadržovaných

peněžních prostředků.

C) Ulnožl1it příslušnýin orgánům Poskytovatele v souladu se z. č. 320/2001 Sb. provedení průběžné a
následné kolltroly hospodařeni s penčžniini prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití k účelu,

který je v soidadu s touto snilouvou a předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady.

Poklld tak Příjemce nellčillí, odpovídá odvod za porušellí rozpočtové kázně výši 0,05 % až 100 %

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

kraje, ve kterém přihlCdne při stanovení výše odvodu k závažnosti porllšel1í a jeho vlivu na dodržení

účelu dotace poskytnutýcli peněžních prostředků.

d) Neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů, informovat písenině příslušl1ý Odbor SK -
oddělení niládeže a sportu KrajskClio úřadu StředočeskCho krqje o všech zrněnách íldaiů týkajících se

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

e) Uchovávat veškeré písemnosti, týkající se poskytnutí veře.jné podpory podle této snilouvy včetně

Ĺ
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d

vyúČtování Akce/Projektu se všemi píselnnýlni doklady, a to takovýni způsobem, aby bylo možno

prokázat oprávněnost použití peněžních prostředkíi v souladu s touto smlouvou, a to po dobu deseti

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

píselnl1osti, týkající se poskytnuti veřejné podpory podle této smlouvy včetně vyúČtování

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

k nahlédnutí.

V případě nedodrženi výše uvedených povinností Příjemce odpovídá odvod za toto poruŠení

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

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

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

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

zlikvidovat nebo zcela znehodnotit veškeré písemnosti, týkající se poskytnutí veřejné podpory podle

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

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

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

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

k závažnosti porušení a jeho vlivu na dodržení úČelu dotace

f) Je-li Příjelnceln dotace právnická osoba, .je Příjemce povinen písemnč infonnovat Poskytovatele, ti.

příslušný Odbor SK - oddělení mládeže a sportu Krqjského úřadu Středočeského kraje:

· o přeměně právnické osoby, a to do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy došlo k přeměně právnické

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

osoby do likvidace,
· o zahájení illsolvenč11ího řízení na právnickou osobu, a to do 7 kalendářních dnů od zveřejnění

vyliláŠky o zahájení insolvenčllíl1o řízení v insolvenčním rejstříku.
V písemné inforniaci pro Poskytovatele Příjemce mimo jiné uvede evidenční číslo Akce/Projektu a

evidenční číslo sinlouvy Poskytovatele, uvedené na straně l této smlouvy, název Akce/Projektu a

výši poskytnuté dotace Poskytovatelem.
Povinnost uvedenou v tomto písmenu Příjemce nemá, jestliže uplynulo více než 10 let od ukončení

realizace Akce/Projektll.

!

Článek 4
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

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

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

Píseinnou žádost Příjemce předkládá přísluŠnému Odboru SK - oddělení mládeže a sportu
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Kraiskéllo úřadu Středočeského krqje. Žádost niusí být doničena do podatelny Kraiského úřadu

Středočeského krqje do konce uvedené lhůty. O žádosti Příjemce, tj. o.je.jím odsoulilasení či

odinítnutí, rozhoduje Rada Středočeského kraie.

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

Akce/PrQiektu rnůže Příjemce písenině požádat Poskytovatele do konce lhůty pro zpracování

a předložení Dokun1elltace závěrečného vyhodnocení a vyúčtování Akcel Projektu, Píseinnou žádost

Příjemce předkládá přislllšnén1u Odboru SK - oddělení mládeže a sportu Kraiskél1o úřadu
Středočeského krqje. Žádost musí být doničena do podatelny Krajského úřadu Středočeského krqje

do kol1ce uvedené lhůty. O žádosti Příjemce, ti. o je.jíin odsollhlasení či odinítnuti, rozhoduie Rada

Středočeského krqje.

3. O ziněnu 111inilnáll1ích hodnot závaznýcli parainetrů s odchylkou do 5 % Akce/Projektu může

Příjemce píselnl1ě požádat Poskytovatele do konce lhůty pro zpracování a předložení Dokuinentace

závěrečného vyhodnocení a vyúčtování Akcel Projektu, ne.jpozději však současně s předložením

uvedené doklllnentace Poskytovateli, pokud uvedenou doklllnentaci předložil Příjenice Poskytovateli

před koncern lhůty pro zpracování a předložellí uvedené dokumentace. Písemnou žádost Příjemce

předkládá l?říslllšllélnll Odboru SK - oddělení mládeže a sportu Kraiského úřadu Středočeského
kraje. Žádost musí být doničena do podatelny Krajského úřadu Středočeského kraje do konce

llvedel1é lhůty. O žádosti Příjenice, ti. o .jejírn odsouhlaseni či odl11ítnllti, rozhoduje vedoucí

příslušného odboru Krajského úřadu Středočeského kraje do 60 dnů od doničení žádosti.

4. O jinou Zl11Čňll tétO sinlouvy inůže Příjemce píseinně požádat Poskytovatele do konce lhůty pro

zpracování a předložení dokumentace závěrečného vyhodnocení a vyúčtování Akce/Projektu,

11ejpozděii však s předloženíin uvedené dokuinentace Poskytovateli, pokud uvedenou dokunientaci

předložil Příjemce Poskytovateli před koncem lhůty pro zpracování a předložení uvedené

dokumentace. Píselnlloll žádost Příjeince předkládá příslušnéniu Odboru SK - oddělení mládeže a
sportu Krajského úřadu Středočeského kraje. Žádost musí být doručena do podatelny Krqjského

úřadu Středočeského krqje do konce uvedené lhiity. O žádosti Příjemce, tj. jejím odsoulilasení či

odinítnutí, rozhoduje Rada Středočeského kraje nebo případl1ě Zastupitelstvo Středočeského kraje.

5, PoČítání lhůt uvedenýcli v této sinlouvě se řídí občanskýin zákoníkem. Pňpadne-li poslední den

lhůty, v níž je Příjemce povinen podle této smlouvy provést nějakou Činnost nebo úkon, na sobotu,

neděli nebo svátek, je posledním dneni lhůty pracovní den nejblíže následující.

6. Pokud iná Příjemce podle této sl11louvy povinnost předat, doničit nebo předložit Poskytovateli

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

fakticky doničena; za splnění uvedené lhůty se nepovažuje den předání zásilky s písel11ností

Příjemcern k přepravě, tj. např. prostřednictvím pošty.

7, Pokud niá Příjemce podle této sinlouvy povinnost převést peněžní prostředky Poskytovateli, převádí

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

Ú
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účelovým znakem, pod kterýni mu byly penčžní prostředky Poskytovatelem poskytnuty, nesdělí-li

Poskytovatel písernnč Příjemci, že má uvést při převodu penčžních prostředků jiné údaje.

8. Povinnost Příien1ce převést peněžní prostředky Poskytovateli je splněna dnem připsání peněžních
prostředků na účet Poskytovatele uvedený na str. l této smlouvy.

9. Při podezření na porušení rozpočtové káznč niiiže Poskytovatel pozastavit poskytování penčžních

prostředků, a to až do výše předpokládaného odvodu.

10. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je Příjemce povinen zaplatit penále ve výši

l proniile z Částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše stanoveného odvodu.

l l. O uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně rozhodiýe v sainostatné působnosti Krajský

úřad Středočeskélio krqje.
12. Prominutí nebo částečné proininutí povinnosti odvodu a penále může z důvodu hodných zvláštního

zřetele povolit orgán Středočeského kraie, který o poskytlllltí peněžních prostředků rozhodl, tj.

Zastupitelstvo Středočeského kraje, a to na základě žádosti Příjemce.

13. Správcem odvodil a penále je Krqjský úřad Středočeského kraje, který z důvodu hodných zvláštního

zřetele může povolit posečkání zaplaceni odvodu nebo penále (tj. zaplacení odvodu nebo penále

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

Příjenicc

14. V případě nahrazení z. č, 320/2001 Sb. ňovýl11 zákonern, řídí se kontrola dle této smlouvy novým
zákollen1.

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

iwedenými v článku l této smlouvy a Programem 2021. Příjemce prohlašuje, že se před podpisem se

zněním Programu 2021 seznániil.
16. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří Příloha č. l - ZÁVAZNÉ PARAMETRY (POLOŽKY)

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

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

Sinluvní strany se dohodly, že Příjenice není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti vyplývající z

této smlouvy třetí štranC bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. Pokud Příjemce

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

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 iná platnost originálu. Dva

stejnopisy si ponecliá Poskytovatel ajeden stejnopis Příjemce.

20. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smlllvnílni stranami a úČinnosti dnein

.iejíl1o zveřejnění v registru smluv, které provede poskytovatel.

21. O poskytnutí dotace uvedaié v této smlouvě Poskytovatelem Příjemci rozhodlo Zastupitelstvo

l
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Středočeského krqje usneseniin č. 033-08/2021/ZK ze dne 28. 6. 2021 a v připadč tohoto právního

.jednání Středočeského krqje jsou splnčny podmínky uvedenC v § 23 zákona č. 129/2000 Sb.. o

krajích (krqjské zřízení), ve zllění pozdějších předpisů, nezbytné k jeho platnosti,

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

Mgr. Milan Vácha llsnesenín1 Zastupitelstva Středočeského kraie č. 033-08/2021/ZK ze dne

28. 6. 2021,

v ácn~' "Ly" dn, CA. CM

Příjemce
TC R.A.K., Z.S.

Poskytovatel
Středočeský kraj

Jan Liška
př

Mgr.
Milan
Vácha

Digitálně podepsal
Mgr. Milan Vácha
Datum: 2021.09.21
14:21:02 +02'00'

MtZr. Milan Vácha
radní
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evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-3874/ŠKS/2021

Příloha č. 1
k veřejnoprávní smlouvě 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

ZÁVAZNÉ PARAMETRY (POLOŽKY) AKCE/PROJEKTU

Název Akce/Pro.jektu: Zaiištční celoroČní Činnosti TC R.A.K., z.s. v roce 2021

Příjemce dotace: TC R.A.K., z.s.

Evidenční číslo Akce/Projektll: SVČ/VSAN/043463/2021

Popis závazného parametru (poloŽky) Jednotka parametru MnoŽství jednotek
(poloŽky) parametru (poloŽky)

Projektor ks l

Alldio technika ks l
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 141770881-368076-210920124952, 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 20.09.2021

I


