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evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-398 I/ŠKS/2021

Veřejnol)rávni smlouva o poskytnutí dotace podle Pro¥ramu 2021
pro poskj'tování dotací z rozpočtu Středočeského kraje

ze Středočeského Fondu sportu a volného času
v rámci Tematickéh() 7m(lání Podpora sportovních a volnočasových aktivit -

neinvestiční dotace
Oblast podpory neinvestiční

Smluvní strany

Středočeský kraj
se sídlem Zborovská 81/1 l, PSČ 150 2 l, Praha 5,

zastoupený Mgr. Milanem Váchou, Členem Rady Středočeskélio kraje pro oblast školství a sportu

na základč usnesení č. ()33-08/2021/ZK ze dne 2X. 6. 2021
lČ.: 70891095 DIČ: CZ7()891095

bankovní spo.jeni: PPF banka a,s., Č. ú.: 4440009090/6000

(dále jen ,,Poskytovatel")

a

TČlocvičná ,jednota Sokol Kolín - atletika

sc sídlem Brankovická, atletický stadion 979, PSČ 28002, Kolín

zastoupený Mgr. Vlastou Šlezovou, starostkou a Mgr. Antonínem M"orávkem, jednatelem

IČ: 75123&43
V

bankovní spojeni: CSOB, a.s., č. ú.: 218907967/0300

(dále .jen ,,Příjel]]ce")

uzavírají podle § 10a a následu,jících zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech úzen)ních

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,z. č. 250/2000 Sb.") tuto s]nlollvu:

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 finanční kontrole vc veřejné správč a o změně nčkterých zákonů (zákon o finanční konú'olc), vc

znční pozdějších předpisů (dále jen ,,z. č. 320/200 l Sb.").

2. Dotace poskytovaná dle této smlouvy I'oskytovatclem 'Příjemci je dle z. Č. 320/2001 Sb. vcřqjnou
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finanční podporou.

3. Pro potřeby této smlouvy se rozumí:

a) dotací peněžiii prostředky poskytnuté z rozpočtu Středočeského kraje fyzické nebo právnické osobě

na stanovený účel,

b) finančníin vypořádáníin dotace přehled o čerpání a použití poskytnlltých penčžních prostředků (dále

jen ,,vyúčtování Akce/Projcktu") a vrácení nepoLlžilých penčžních prostředků do rozpočtu

Středočeského kraje,

c) porllšenlm rozpočtové kázně kaZdé lleoprávllěl)é použití nebo zadržení peněhiích prostředki'

poskytnutých .jako dotace z rozpočtu Středočeského kraj e,

d) neoprávněným použitím peněžllích prostředků je je.jich použití, kterým byla ponišena povinnost

stanovená právním předpiseni, přímo použitelnýni předpisem Evropské unie nebo veřejn()l)rávní

smlouvou. Za neo|)rávnčnC l)ollŽití peněžních prostředků se považuje také:

· porušení po\'illrlosti, která souvisí s účelem, 11ä který byly penčžní l)rostředky poskytnuty,

stanovenC právníin předpisem, přímo použitelnýni předpisein Evropské unie, veřeil]ol)l"ávllí

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

kterému došlo po připsáni penčžních prostředků na účet Příjemce,

· porušení povinnosti stanovené v předchozí|11 odstavci, ke kterému došlo před připsáním

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

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

· neprokáže-li Příjemce penčžních prostředků, jak byly tylo prostředky použity,

C) zadrženíni peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků ve

stanovenéin terinínu; dl1em porušení rozpočtové kázně je v tomto případě den 11ásledující po dni,

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

l) ukončenítn Akce/Projcktu

· u nestavební Akce/nestavebniho Prqjektu datuin převzetí díla nebo datum převzetí dodávky

realizace ^kce/Projektu, které je uvedené v předávacím protokolu mezi Příjemcein a dodavateleni

realizace Akcc/Pro.jcktu, nebo, není-li takovýto protokol, pak datum zdanitelného plnční 11ä

poslednirn llhrazel]én1 daňovém dokladu, nepovolí-li Poskytovatel (tj. Rada Středočeského kraje

nebo případně Zastupitelstvo Středočeského kra.je) .jinak,

· u stavební Akce/stavebního Prqjektu bez stavebního povoleni dalllm přcvzetí díla realizace

Akce/Pro.jektu, ktcré je uvedené v předávacím protokolu mezi Příjcmceni a dodavatelem realizace

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

uhrazenérn daňovérn dokladu, nepovolí-li Poskytovatel (tj. Rada Středočeského kraje nebo

případně Zastupitelstvo Středočeského kra.je) jinak,

· u stavební Akce/stavebního Pro.jcktu se stavebním povolením získání kolaudačního souhlasu

podle § 122 zákona Č. j 83/2006 Sb., o územnírn plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

znění pozdčjších předpisů (dálc .jen ,,stavcbní zákon"), popř. povolení předčasného užívání stavby
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dle § 123 stavebního zákona nebo popř. povoleni zkušebního provozu podle § 124 stavebního

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

kolalldačlliho rozhodl1utí vydaného podle § 122a stavebního zákona po ověření podmínek

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

kl"aie nebo případnč Zastupitelstvo Středočeského krq,je) .jinak,

· u Akcí/projcktů, li nichž byla dotace poskytnuta na činnost Příjemce v konkrCll1íln časovéin
obclobí ((j. " /((l/en(/ářni/n roce 20?/), datum poslcdního dne tohoto období ((j. 31. /2, 202/).

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

11ebo případně Zastupitelstvo StřcdočeskCho kra.jc) jinak,

· datllln usklltečllěllí Akce/Pro.jektu, byla-li dotace poskytnllta na provedení konkrétllí Činnosti

příjemce, ncpovolí-li Poskytovatel (tj. Rada Středočeského krqje nebo případně Zastupitelstvo

Středočeského kraje) jinak.

Článek 2
PŘEDMĚT SMLOIJVY A ÚČEL

l. I'řccln"lčtcľn snilouvy je poskytnutí neinvestiční dotace Poskytovatelem Příjemci z i"ozpočtu

Střc(ločeskéllo kraje podle Prograinu 2021 pro poskytováni dotací z rozpočtu StŕcdočcskCho krajč ze

Středočeského Fondu sportu a volného času (dále jen ,,Proj;ram 2021") v rámci TeinatickCho zadání

Podpora sportovních a volnočasových aktivit - neinvestiČní dotace, Oblast podpory

n cin vcstiční na zqjištěni realizace Akce/Pro,jektu Mistrovství České republiky dorostenců a

dorostenek v atletice, evidenční číslo Akce/Projektu SVČ/VS^N/044120/2()21 (dále jen

,,Akce/Pro,jekt").

2. Specifikace Akce/Projektu: v rámci projektu budeme realizovat z pověření Českého atletického

svazu Mistrovství České republiky dorostenců a dorostenek v atletice, jehož pořádáním byl náš

atletický oddíl pověřen v termínu 26.09.2021.

3. Celkové předpok]ádal1C fillanční náklady na realizaci Akce/Projektu dle žádosti Činí 390 000 KČ.

4. Příjeníci bude na základě této smlouvy poskytnuta Poskytovatelem dotace z rozpočtu Středočeského

kraje v maximální výši 100 000 KČ, nlaxilnálnč však ve výši 80% celkových skutečných uznatelných

tínančních nákladů na realizaci Akce/Pro.jektu.

5. Dotace .je poskytována Při.jemci i na finanční náklady Akcc/Pro.jektu, 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 realizaci Akce/PrQjektu nárok na odpočet uhrazené daně z přidané hodnoty dle z. Č. 235/2004 Sb.,
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c) .je-li Příjemce registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, kteréniu vznikl v souvislosti s realizací

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

je Příjernci poskytována dotace i na finanční náklady Akce/Projektu spočívající v ulirazené dané

z přidané liodnoty, u níž Příjemci nevznikl nárok na odpočet danč 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 Přijcnice rcgistrovallýln plátcem daně

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

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

7. Minimální fillal1člli spoluúčast Příjemce činí 20% z celkových skutečných uznatell1ých fillančních

nákladů na realizaci Akce/Pro.jcktu.

8. Do celkových skutečných uznatelných finančních nákladů na i'calizaci Akce/ProjeklLl se nezapočítává

uhrazená daň z přidané hodnoty, kterou uhradil Příjemce při realizace Akce/Projcktu, u níŽ 111u vznikl

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

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

finanční náklady na realizaci Akce/Projektu, uhradí Příjenice částku tohoto překročení z vlastních

finančních zdro.jů.

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 poskytl1uté penčžní prostředky z. dotace Poskytovatele, které převýší 80% celkových skutečných

uznatelných ňnančních nákladů na realizaci Akce/Projektu.

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

k vyúčtování Akcc/Projektu zpčtnč použity účetní (daňové) doklady (faktury apod.), které byly

Příjen1cel11 uhrazeny v souvislosti s realizací Akcc/Projektu po l. l. 202 1.

12. Příjemce neniůže v případč úspory peněžních prostředků vzešlé z výběrového řízení nebo v průbčhu

realizace Akce/Projektu požádat o rozšířeni účelu dotace 11ebo o jiný účel dotace než na jaký mtj 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.

í

Článek 3
ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

l. Poskytovatel se zavazu je poskytnout Příjemci dotaci z rozpočtu Středočeského kraje v souladu

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

V Z. C. 250/2000 Sb.

2. Převod peněžních prostředků bii& Poskytovateleni proveden bankovl]íln převodem na výše uvedený

účet Pří.jemce, a to jednorázově do 60 dnů po oboustranném podpisu této smlouvy.
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3. Příjemce se zavani je:

a) PouŽit poskytnutou dotaci pouze ke s.jednanéinu účelu a v sollladu se specifikací Akce/Pro,jektu

popsanou \' článku 2 odstavci 2 této smlouvy, tj. pouze na realizaci Akce/PrQjektu, a to hospodárně.

V případě nedodržení této povinnosti Příjenicern odpovídá odvod za porušení rozpočtor'é kázně výši

neoprávnčnč použitých peněžních prostředků, tj. výši použitých peněžních prostředků

nesouviseiicícll se s.iedlulnýln účelem a specifikací Akce/Projektu nebo výši peněžních prostředků

použitých nehospodárllě. Toto ustanoveni platí i v případě. že Příjemce neprokáže, .jak byly

poskytnuté peněžní prostředky pouŽity.

b) Ukončil realizaci Akce/Projcktu nejpozději do 3 l. 12. 2021, nepovolí-li Poskytovatel (tj. Rada
Středočeského kraje nebo případně Zastupitelstvo Středočeského kraje) jinak.

V případč nedodržení této povinnosti Příjelnce]n odpovídá odvod za toto porušení rozpočtové kázně

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

Akce/Projektu.

c) Viditelně uvádět a označit, pokud to povaha Akce/Projektu dovolu.je,

· na všech .jeho zveře.jněných dokuinentech, které souvisgí s realizaci Akcc/Prqjektu,

· při všech fortnách propagace Akce/Projektu,
· v průběhu realizace Akce/Prc!icktu,

· po skončení realizace Akce/Projektu

Že: ,,tato Akce l tento Projekt byl/a realizován/a s fil1allCním pŕispěníni Středočeského kraje".

V případč Akcí/Projektů, u kterých to jejich povaha dovoluje, musí být uvedené označeni umístěno

na viditelnéin místě nejméně po dobu pěti let od ukončeni realizace Akce/Projektu.

V případč nedodržení uvedených povinností Příiemceln odpovídá odvod za každé takovéto porušení

rozpočtové káznč výši 0,05 % až l "l, 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 dodrženi účelu dotace. Jednotlivá porušení rozpočtové

kázně a odvody za porušení rozpočtové kázně se v těchto případech sčíta.jí.

d) Vést v účetnictví nebo daňové evidenci řádné a odděleně sledováni přijatých a použitých peněžních

prostředků dotace s uvedením přiděleného účelového znaku: 01 l.

V případč nedodržení této povinnosti Příjemcem odpovídá odvod za toto poruše11í rozpoČtové kázně

výši 0,05 % až 2 % z celkových poskytnutých peněžních prostředků, a to na základč rozhodnutí

Kra.jského úřadu Středočeského kraje, ve kterém přihlédne při stanoveni výše odvodu k závažnosti

porušení a jeho vlivu na dodrženi účelu dotace.

V případě, že je dotace poskytnllta příjemci, který nevede účetnictví nebo daňovou evidenci, toto

ustanovení o vedení odděleného účetnictví neplatí.

e) Dodržet, že majetck pořízený či zhodnocený s účastí dotace nesnň být prodán, darován nebo

bezúplatně převeden na jinou právnickou nebo fyzickou osobu, Výjimku z tohoto ustanovení může
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udělit na základě žádosti Příjemce Rada Středočeského krqje.

Ustanovení tohoto písmena, se nevztahu.je na pohoštění, je-li součástí Akce/Projeknl, a na věcné

ceny pro úCastníky Akce/Projektu, jsou-li součástí Akce/Projektu.

V případč nedodržaií uvedených povinností Přijenicem odpovídá odvod za porušení rozpočtové

káznč:

· výši l % až 100 % poskytnutých peněžních prostředků, a to na základč rozhodnLllí Krajského

úřadu Středočeského kraje. ve kterém přihlédlle při stanovení výše odvodu k závažnosti porušení

a jeho vlivu na dodržení účelu dotace.

f) Provést výbčr d()da\"atelc veřejné zakázky v souladu s platným zákonem o zadávání veřejných

zakázek. Příjeince je povinen při zadání veřej11é zakázky dodržovat zásady transparentnosti, rovného

zacházení a zákazu diskriminace.

V případě nedodržení uvedených povinnosti Příjancein, odpovídá oclvocl za porušeni roz|)očtovC

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

na úhradu výdajů spojených s vcřejnou zakázkou, při jejínů zadání došlo k porušení výše uvedených

povinnosti. a to na základě rozhodnutí Krajskélio úřadu Středočeského kraje, ve kterém přihlédne při

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

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

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

g) Zadávat veřejné zakázky malého rozsahu za cenu maxil11álně ve výši ceny v místě a čase obvyklé.

U veřejných zakázek malého rozsahu s |]o(ll1otou 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 iia stavební práce s těmito výjinikami:

· Příjemcc neprovádí oslovel1í tří dodavatelů u veřejných zakázek na dodávky a na služby a pěti
dodavatelů u veřejných zakázek na stavební práce, pokud plnční veřejné zakázky malého rozsahu

může prokazatelně poskytnout pouze .jeden dodavatel,

· pokud plněni veřejné zakázky malého rozsahu mohou prokazatelně poskytnout pouze dva

dodavatclC, oslovi Příjemce pouze tyto dva dodavatele.

V případě nedodržení uvedených povinností Příjemcem odpovídá odvod za porušení rozpoČtové kázně

výši 0,05 % až 100 % peněžních prostředků, které byly Poskytovateleni poskytnuty příjemci na

"Ihradll výdajů spojených s veřejnou zakázkou, při jejímž zadáni došlo k porušení výše uvedených

povinností, a to na základě l'ozhodnlltí 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 postupllje podle § ] l zákona Č. 134/2016

Sb., o zadávál1í veřejných zakázek, ve z11č11ĺ pozdčjších předpisů.

h) Dodržet, že zaměstnanci a blízké osoby Příjemce nebo osoby ovládající Příjemce či osoby Příjemcein

ovládané se nesrnčjí podílet na plnČní veřejných zakázek zadávaných Příjeincem, spočívajícíc11

v poskytor"áni dodávek, služeb a stavebních prací spojených s realizací Akce/Projektu, které .jsou

!
N
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hrazeny z poskytnuté dotace a rovněž z vlastních zdro.jů Příjeince (ani působit .jako subdodavatel

vcřejných zakázek zadávaných Příjemcein). výjimku z tohoto llstanoveni múZe udčlit na základč

písenmé žádosti Příjemce Rada Středočeského kraje.

Současně .je připuštěna možnost:

· provcdení stavebních prací, resp. prací souvisejících tzv. svépomocí, a to bez nároku na odměnu za

takto provedené práce,

· při realizaci krátkodobých Akcí/projektů, zejinéna pak v oblasti humanitární, zdravotnické, kulturní

nebo sportovní provedení takovéto Akce/Projektu rovněž ,,svépomoci", avšak v tomto případě i

s náhradou souvisejících mzdových nákladů.

Výběr dodavatele materiálu použitého při realizaci prací svépomocí vŠak musí být proveden rovněž

v souladu se shora uvedenými zásadami.

V případě nedodržení uvedených povinností Příjemceni, odpovídá odvod za pol1lšení rozpočtové

káznč 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

povil)l]ostí, a to na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kra.je, ve kterém přihlédne při

stanoveni výše odvodu k závažnosti pol1lšení a jeho vlivu na dodrženi účelu dotace.

Ustanovení tohoto odstavce neplatí, jestliže Příjenice dotace postupuje podlc § l l zákona č, 134/2016

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

i) Dodržet minimální hodnoty závazných paranietrů stanovené v Příloze č. l této smlouvy.

V případě nedodržení této povinnosti Příjemcein, odpovídá odvod za toto porušení í"ozpočtové kázně:

· pokud byl Příjelnceln při realizaci Akce/Projektu sphiěn účel této smlouvy výši odpovídající
l)olněru nedodl"Zel1é hodnoty konkrétníl]() hodlloceného parametru vůči původně stanovenému, a to

dále ještč v poměru tohoto hodnoceného paralnetrLl ke všem ostatním závazným paralnetrůnl, jsou-

ii v Příloze č. 1 stanoveny,

· pokud nebyl Příjelnceln při realizaci Akce/Projektu splnái účel této smlouvy výši 100 %

poskytnutých peněžních prostředků.

.j) Zpracovat a předložit (doručit) Poskytovateli dokutnentaci závěrečného vyhodnocení a vyúčtováni

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 llzavření této snilouvy, a to v té

lhůtě, která z tčchto dvou lhůt skončí později.

4. Dokumentaci závěrečné vyhodnocení a vyúčtování Akce/Pro jektu přcdloží Příjemce Poskytovateli na

zvláŠtních formulářích dle vzoru Poskytovatelc a tato bude obsahovat:

a) název ^kce/Projektu,

b) evidenční číslo Akc.e/Projektll a evidenční číslo této sinlouvy,

c) název Programu, ze kterého byla dotace poskytnuta,

d) název Tematického zaclání, v rámci nčhož byla dotace poskytnuta,

e) Příjemce dotace (tj. jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby nebo obchodní firma
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právnické osoby),

f) stručnou zprávu o realizaci Akce/Pro.jektu se zhodnoccníin realizace Akce/Proj ektu včetně

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

Akcc/Prqjektu, závazl1é parametry stanovené v Příloze č. l této smlouvy, tcrniín ukončeni

Akce/Projektu a splnčny veškeré závazky Příjemce dle této smlouvy,

g) rot()(loklllnentaci k realizaci Akce/Projektu (v digitální podobě na CD/DVD/USB - ktogralie do

velikosti 2MB/fotogratie, u stavebních akcí lnaxin1álllč 8 fotografií),

h) kopii dokladu o llkol1čeni realizace Akce/Pro.jektu v souladu s článkem l, odst. 3, písm. f) této

snilouvy, g. předávací protokol nebo poslední uhrazený doklad u nestavebních akcí nebo stavebních

akcí bez stavebllího povolení, v případě stavebních akcí se stavebním povolel1ím pak kolaudační

souhlas, popř. povolení předčasného užívání stavby nebo po\'o]cní zkušebního provozu nebo

kolalldačni rozhodnutí,

i) vyúčtováni Akce/Projektu ve struktuře uvedené v následujícím odstavci tohoto článku,

j) přehled uhrazených účetních (daňových) dokladů (faktur atd.) vČehiě kopií všech dokladů uvedených

v tomto přehledu; u Akcí/Projektů na stavební činnost musí být daňové doklady (faktury) doloženy

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

Příjemcein a dodavatelem stavebních prací s vyznačenými splněnými hodnotami .jednotlivých

závazných parametrů, dodávek nebo služeb k realizaci Akce/Projekhi vČetně kopií dokladů o

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

k) přchled nellhrazenýcl1 účcúikh (daňových) dokladů (faktur atd.). které mají být ještě uhrazeny po dni

vyhotovení dokun1elltacc závčreČného vyliodnocení a vyúČtování Akce/Projektu včetllě kopií všech

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

uvedených v předcházejícíin odstavci s vyznačenými splněnýini hodnotami jednotlivých závazných

paraniclrů, kopie dokladů o provedení těchto dosud neproveclených plateb je Příjetnce povinen doložit

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

l) prohlášeni Příjemce, je-li fyzickou osobou, nebo prohlášení statutárního zástupce přjjemce, je-li

právnickou osobou o toni, že veškeré úda.je uvedené v dokuinentaci závěrečného vyhodllocení a

vyúčtování Akce/Projektu jsou úplné a pravdivé,

5. Vyúčtování Akce/Projektu bude mít tuto strukturu:

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 lnaximálllí 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 fillančnícl1 nákladů na realizaci Akce/Projektu v KČ skutečně uhrazená

Příjelncen1 ke dni vyhotovení vyúčtování Akce/Projektu,

f) cclková výše uznatelných finančních nákladů na realizaci Akce/Projektu v KČ, která má být ještč

l
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uhrazena Příjemcem po dni vyhotovení vyúčtování Akce/Pr(?iektll,

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

Poskytovateli, jestliže podíl Příjemce na úhradě celkových skutečných uznatelných finančnícli

nákladů na realizaci Akce/PrQiektu je nižší než ,,20 %", případně Příjemce uvede, že nemá povinnost

vrátit Poskytovateli část sklltečně poskytnuté dotace z uvedeného důvodu,

h) celková výše dotace v KČ, která mčla být Příjemci skutečně poskytnuta po úpravách vyplývajících

z tohoto odstavce,

Do celkových skutečných uznatelných ňnančních nákladů na realizaci Akcc/Projektu se nezapočítává

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

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

6. Příjemce se dále zavazuje

a) Vrátit Poskyto\"ateli do 60 dnů od ukonče11í Akce/Prôjektu příslllšnou část skutečnč poskytnuté

dotace Poskytovatelem, kterou je povinen Příjenice vrátit Poskytovatcli, .jestliže je podíl příjcmcc na

úhradč celkových skutečných uznatelných finančních nákladů na realizaci Akce/PrQicktu nižší než

20%, a to tak, aby konečný podíl Příjemce na úhradč celkových skutcčných uznatelných Iinančních

nákladů na realizaci Akce/Projektu byl 20 %.

Pokud tak Příjemce neučiní, odpovídá odvod za porušení rozpoČtové káznč výši zadržovaných

peněžních prostředků.

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

Příjemce, pokud se realizace Akce/Projektu neuskutečni, a to do deseti pracovních dnů ode dne, kdy

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

neprodleně písemiě informovat Poskytovatele o těchto skutečnostecli, a to příslušný Odbor SK -

oddělení mládeže a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje.

Pokud tak Příjemce neučiní, odpovídá odvod za porušeni rozpočtové kázně výši zadržovaných

peněžních prostředků.

c) Umožnit přislušnýin orgánůn) Poskytovatele v souladu se z. č. 320/2001 Sb. provedeni průběžné a

následné kontroly hospodaření s peněžniníi prostřcdky z poskytnuté dotace, jčjich použití k účelu,

který je v souladu s touto smlouvou a předložit při kontrole všechny potřebl1é účetní a jiné doklady.

Pokud tak Příjemce neučiní, odpovídá odvod za porušení rozpoČtové kázně výši 0,05 % až 100 %

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

kaje, ve ktcrém přihlédne při stanovení výše odvodu k závažnosti porušení a jeho vlivu na dodržení

úČelu dotace poskytnutých peněžních prostředků.

d) Neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů, inforinovat písemně příslušný Odbor SK -

oddělení mládeže a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje o všech změnách údajů týkajících se

Příjemce, které jsou uvedeny na str. l této smlouvy.
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e) Uchovávat veškeré písemnosti, týkající se poskytnutí veřejné podpoiy podle této smlouvy včetně

vyúčtováni Akcc/PrQiektu se všemi písemnými doklady, a to takovým způsobem, aby bylo možno

prokázat oprávněnost použití penčžních prostředků v souladu s touto smlouvou, a to po dobu deseti

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

piscmnosti, týkající se poskytnutí \"cřějňc podpory podle této smlouvy včetně vyúčtování

Akcc/Projcktu sc všemi písernnými doklady, na písemné požádání předložil Poskytovateli

k nahlédnutí.

V případě nedodržení výše uvedených povinností Příjenice odpovídá odvod za toto porušení

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

rozhodnutí Krajského úřadu StřcdočcskCho kraje, ve kterém přihlédne při stanoveni výše odvodu

k závažnosti porušení a jeho vlivu iia dodržení účelu dotace, jestliže však Příjemce ve výše uvedené

době sám zlikvidoval ľlebo zcela znehodllotil nebo úniyslně nebo z nedbalosti umožnil jinému

zlikvidovat nebo zcela znehodnotit veškcrC píseninosti, týkající sc poskytnutí veřejné podpory podle

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

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

rozpočtové káznč výši 10 "l, až 100 % z poskytnutých pe11ěžních prostředků, a to na základě

rozhodnutí Krajskcho úřadu Střcdočcského kraje, ve kterém přihlédne při stanovení výše odvodu

k závažnosti porušaií a jeho vlivu na dodržení účelu dotace

t) Je-li Příjemcem dotace právnická osoba, je Příjemce povinen písemně informovat Poskytovatele, tj.

přishišný Odbor SK -· odděleni mládeZe a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje:

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

osoby,

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

osoby do likvidace,

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

vyhlášky o zahájení insolvenČního řízeni v insolvenčníin re.jstiihi.
V písemné informaci pro Poskytovatele Příjernce mimo jiné llvede evidenční číslo Alcce/Projektu a

evidenční číslo smlouvy Poskytovatele, uvedené na stral1é 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/Prqiektll.
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Článek 4
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

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

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

Písemnou žádost Příjenice předkládá příslušnému Odboru SK - oddělení mládeže a sportu

Kra.jskcho úřadu Středočeského kraje. Žádost musí být dorllčena do podatelny Ki"ajského úřadu

SlředočeskCho krqjc do konce uvedené lhůty. O žádosti Příjemce, tj. o jejím odsouhlasení či

odrnít11utí, rozhoduje Rada Středočeského kraje.

2. O prodloužení terminu pro předložellí dokulnelltace závěreČného vyhodnocení a vyúčtování

A.kce/PrQjcktu může Příjen]cc l)ísemllě požádat Poskytovatele do konce lhůty pro zpracování

a předložení Dokuinentace závěrečného vyhodnocení a vyúčtování Akccl Projektu. Písemnou žádost

Příjemce předkládá l)říslušnélnu Odboru SK - oddělení ndádežc a sportu Krajského úřadu

StřcdočcskCh() kraje. Žádost musí být doručena do podatelny Krajského íiřadu StředoČcskCho kra.je

do konce uve(lenC lhůty. O žádosti Příjemce, tj. o jejím odsouhlasení či odmítnutí, rozho(luje Rada

Středočeského kraje.

3. O zinčnu Íninilná]ních liodnot závazných parametrů s odchylkou do 5 % Akce/Projektu může

Příjemce piseinnč požádat Poskytovatele do konce lhůty pro zpracování a předložení Dokumentace

závěrečného vyhodnocení a vyúčtování Akcel PrQiektLl, nejpozději však současně s předložením

uvedené dokuinentace Poskytovateli, pokud uvedenou dokuinentaci předložil Příjemce Poskytovateli

před koncem lhůty pro zpracováni a předložení uvedené dokuinentace. Písemnou žádost Příjemce

předkládá přislušnCniu Odboru SK - odděleni mládeže a sportu Krajského úřadu Střecločeského
kraje. Žádost musí být doručena do podatelny Krajského úřadll Středočeského kraje do konce

uvedené ltiůty. O žádosti Příjemce, tj. o jejím odsouhlasení či odmítnuti, rozhodu,je vedoucí

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

4. O .jinou ziněnu lÓlo smlouvy může Příjemce písemně požádat Poskytovatele do konce lhůty pro

zpracováni a předloženi dokuinentace závěrečného vyhodnocení a vyúčtováni Akce/Pro.jektu,

ne.jpozději však s předložením uvedellé dokuinentace Poskytovateli, pokud iwedenou dokuinentaci

předložil Příjemce Poskytovateli před koncem lhůty pro zpracováni a předložení uvedené

dokumentace, Písemnou žádost Příjemce předkládá příslušnému Oclboru SK - oddělení niládeže a

sportu KrajskCho úřadu Středočeského kraje. Žádost inusí být doručena do podatelny Krajského

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

odrnítnutí, rozhoduje Rada Středočeského kraje nebo případně Zastupitelstvo Středočeského kraje.

5. POČítál1í lhůt uvedených v této smlouvě se řídí občanským zákoníkem. Připadne-li poslední den

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

neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovni den nejblíže následující.
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6. Pokud iná Příjemce podle této smlouvy povinnost předat, doručit nebo předložit Poskytovateli

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

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

Příjemcem k přepravě, ti. např. prostřednict\'ím pošty.

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

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

účelovým znakein, pod kterým mu byly penčžni prostředky Poskytovatelem poskytnuty, 11esdělí-li

Posky'tovatel píseml1ě Příjemci, Ze má uvést při převodu pel1ěžnich prostředků jil1é údaje.

8. Povinnost Příjemce převést peněžní prostředky Poskytovateli je splněna dnem připsání peněžních

prostředků na účet Poskytovatele uvedený na str. l této sl1]louvy.

9. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může Poskytovatel pozastavit poskytování peněžních

prostředků, a to až do výše předpokládaného odvodu.

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

] promile z Částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše vŠak do výše stanoveného odvodu.

] l. O uloženi odvodu a penále za porušení rozpoČtové kázně rozhodu.je v samostatné působnosti Krajský

úřad Středočeského kraje.

12. Prolninlltí nebo čáslcčnC prol11inutí povinnosti odvodu a penále může z důvodu hodných zvláštního

zřetele povolit orgán Středočeského kraje, který o poskytnuti peněžních prostředků rozl1od], tj.

Zastupitelstvo Středočeského kraje, a to na základě žádosti příjcnicc.

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

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

v pozdě.jším terinínu) llebo zaplacení odvodu nebo penále ve splátkách, a to j1ä základě žádosti

Příjemce.

14. V případě nahrazení z. Č. 320/2001 Sb. 11ovýlň zákoneni, řídí se kontrola dle této smlouvy novým

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

uvedenými v Článku l této sinlouvy a Programem 2021. Příjemce prohlašuje, že se před podpisem se

zněníin Programu 2021 sezllálnil.
16. Nedílnou součástí této sinlouvy tvoří Příloha č. l - ZÁVAZNÉ PARAMETRY (POLOŽKY)

AKCE/PROJEKTU.

17. Případné zmčny a doplňky této smlouvy budou slnluvl1í strany činit písenmýnii, vzestupnč

číslovanými dodatky k této sn1lollvě.

18. Práva a povinnosti z této sln]oLlvy vyplývající přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

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

této smlouvy třetí straně bez předchozího píselnl1ého souhlasu Poskytovatele. Pokud Příjemce

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

souhlasu Poskytovatele, poruší lim rozpočtovou kázeň a odvod za toto porušení rozpočtové kázně

l
íl

.
,
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odpovídá výši poskytnutýcli peněžních prostředků.

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

stejnopisy si ponechá Poskytovatel a jeden stejnopis Příjemce.

20. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jeiiho podpisu oběma smluvniini stranami a účinnosti dnem

jejího zveřejnění v registru smluv, které provede poskytovatel.

21. O poskytnLltí dotace uvedené v této smlouvč Poskytovate]eln Příjemci rozhodlo Zastul)itc]stvo

Středočeského kra.jc usneseníin č. 033-08/2021/ZK ze dne 28. 6. 2021 a v případč tohoto právního

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

krajích (kra,jskc zřízení), ve znění pozdčiších předpisů, nezbytné k .jeho platnosti.

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

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

28. 6. 2021.

, Ěo//Ll" ,,,, &8. ďo21'

Příjemce
Tčlocvičná ,jednota Sokol Kolín - atletika

Poskytovatel
Středočeský kraj

Mgr. Digitálně
podepsal Mgr.
Milan VáchaMi an D,tum,

Vácha :::2'3":2';'+'021001

Mgr. Milan Vácha
radní

Tělocvičná jednota
SOKOL KOLÍN - ATLSTiKk
3rankovická 979, 2% 02 Kcil/n v

IČC: 75123843 (í

razítko
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evidenční číslo sln|ollvy Poskytovatele: S-398 1/ŠK S/2021

Příloha č. l
k veřejnoprávní smlouvč 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

Názcv ^kce/Proiektu: Mistrovství České republiky dorostenců a dorostenek v atletice

Příien)ce dotace: Tělocvičná jednota Sokol Kolín - atletika
Evidenční číslo ^kce/Prqiektu: SVČ/VSAN/044120/2021

Popis závazného parametru (položky) Jednotka parametru Množství jednotek
(poloŽky) parametru (položky)

zajištění lCkařskCho dozoru včetně osoba 3
fyziotera|)eutických a niasCrských služeb

velkokapacitní stany l kryté zázemí pro závodníky ks 2

jednotné dresy pro rozhodčí a pomocníky ks 50

pitný režim 0,5 l láhev 600
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 141764890-368076-210920111353, 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 ,mi,


