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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 0048/0/0ŠIí2021

CI.I
Smluvní stľany

1) Městská část Pľaha 5
sídlo: Praha 5, nám. 14. ŕíjna |38ll4, PSČ l 50 Ż2
zastoupena Mgr. Renátou Zajíčkovouo starostkou MČ Pľaha 5
ICO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 20008573Ż9/0800
(dále jen,,poskytovatel")

2) Junák - český skaut, středisko Hiawatha Praha, z.s.
sídlo: Zoubkova I203l8,150 00 Praha 5

zastoupen: Mgr. Josefinou Nedbalovou' vedoucí střediska
IČo :61388360
bankovní spojení: FIo banka, a.s., V Celnici 10, Praha 1

číslo účtu: 2400237 487 l20I0
(dále jen,,příjemce")

(dále také společně ,osmluvní strany")

uzaviraji podle ustanovení $ 10a zákona č,. 250lŻ000 Sb., o ľozpočtových pravidlech
územních ľozpoětů, ve znění pozdějších předpisů (dálę jen ,,zákon o ľozpočtových
pravidlech"), tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.

čl. u
Předmět a účel smlouvy

1) Zastupitelstvo městské části Praha 5 schválilo usnesením číslo 161261202l ze dne
13. 04. Ż02l v rĺĺmci dotačního proglamu ,,Dotační progľam v oblasti školství na podporu
volnočasových aktivit dětí a mládęŽe z}i:[C Praha 5 v roce 202l* přidělení dotace

na ,,Nezapomenutelné zážitky z pttndnin" (dále jen ,,projekt/akce")' Dotace je
poŚkytována v souladu s tímto dotačním progľamem účelově na dopravu, cestovné,
spotřební materiál a vybavení.

2) Dle odstavcę 1 tohoto člrínku poskytne poskytovatel příjemci dotacĺ ve výšĺ 20.000'- Kč
(slovy: dvacettisíckorunčeských) na úěel uvedený v odstavci l tohoto článku. Příjemce je
oprávněn vyuŽít tuto dotaci nejpozději do 31. 12.202|, dokdy musí byt dosaŽeno úěelu,

pľo kteý se dotace poskytuje.
3) Dotaci poukáŽe poskýovatel příjemci bezhotovostním převodem na účet příjemce

uvedený v záh|aví této smlouvy, a to do 30 dnri ode dne uzavření této smlouvy.
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4) Dotace je ve smyslu zákona č,. 3201200l Sb., o finanění kontrole ve veřejné správě
a o změně někteých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znéni pozdějších předpisů,
veřejnou finanční podpoľou a vztahuji se na ni všechna ustanovení tohoto zźtkona.
Dotace je poskytována jako podpoľa de minimis podle Nďízení Komise (EU)
č,. 1407/2013 o pouŽití článků l07 a l08 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu
de minimis v ostatních odvětvích a dopravě a jako taková je evidovĺĺna v centľálním
registru podpoľ malého rozsahu v souladu se zfüonem č. 2l5lŻ004 Sb', o úpľavě
některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zäkona o podpoře výzkumu
a vývoje, ve znění pozdějších předpisů.

Čl nl
Projev vůle smluvních stran

l) Poskytovatel se uzavřením této smlouvy zavazuje poskýnout příjemci dotaci
specifikovanou v čl' II odst. l a 2 této smlouvy za podmínek v ní uvedených, příjemce
uzavřením této smlouvy dotaci přijímá a zavazuje se ji vyuŽít pouze k účelu uvedenému
věl.IIodst. 1tétosmlouvy,atovtermínuuvedenémvčl.IIodst.2tétosmlouvy,jakož
i k řádnému splnění dalších povinností vyplyvajících ztéto smlouvy či platných právních
předpisů.

2) Dojde-li ke změně využití dotace, tęrmínu ěi místa konání pľojektďakce, je příjemce
povinen nepľodleně informovat poskýovatele o této změně. Příjemce má dále povinnost
zajistit doťtnancování projektr:/akce zjiných zdľojů v případě, kdy je dotace poskytována
pouze na částečné pokľytí pľojektu.

3) Za poskytovatele ve věcech administľativních a technických jedná odboľ školství Uřadu
městské ěásti Praha 5, nám. 14. ffjna l38ll4, Praha 5.

člry
Práva a povĺnnostĺ příjemce

l) o vyuŽití dotace bude příjemce písemně informovat poskýovatele zpľávou Zpracovanou
podle přílohy č. 1 této smlouvy. Její souěástí je vniětování celého projekĺ/akce, finanční
vypořádání dotace, kopie daňových dokladů, věcný popis výsledku wuŽiri dotace
a zhodnocení přínosu projektu/akce pľo oběany MČ Praha 5. Poskyovatel je oprávněn
přílohu č. 1 této smlouvy vyplněnou příjemcem dle této smlouvy kdykoliv zveřejnit
způsobem, kteý uzná za vhodný, s čímž příjemce souhlasí. Zprávu o využĺtí dotace
doručí příjemce příslušnému odboru ÚMČ Pľaha 5 uvedenému v čl. III odst.
3 v písemné podobě ve lhůtě 60 dnů, kteľá počne béźet prvního dne měsíce
následujícího po ukončení projektu/akce či využĺtí dotace, nejpozději však
do 31. 01.2022. Pokud příjemce tuto povinnost nesplní a v uvedené lhůtě písemnou
zpľávu poskytovatelĺ nedoľučí, je povinen neprodleně vrátĺt dotacĺ poskytovateli
na jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy, a to v částce, jejíž vyúčtování nebyl
schopen v této lhůtě řádně doložit.

2) Nevyěerpaná část dotace musí bý poukázĺĺna na účet poskýovatele uvedený v zźů:/'avi

této smlouvy nejpozději do 31. 01. 2022. Pokud příjemce zjisti, Že nemůŽe dotaci
na projekt v plném rozsahu vyuŹit, informuje o tom poskýovatele a dotaci vľátí
neprodleně na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, nejpozdějĺ
do 31. 01.2022.

3) Daňové doklady předloŽené příjemcem musí obsahovat veškeré náleŽitosti dle ustanovení
ztlkona č. 23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
V jednotlivych daňových dokladech, musí byt uveden konkľétně přímý vrtah k dotaci
(na daňových dokladech nesmí chybět účel a název pľojektu/akce apod.). Pokud nebude
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z doruěeného daňového dokladuiasne patrné, Že se finanční prostředky z dotace pouŽily

na projekt, a příjemce dotace týo vady ani na výzvu poskýovatele ve stanovené lhůtě

neodstianí, Ĺuá" ěástka uvedená vtakovém daňovém dokladu povaŽována

za nevyčeľpanou ěást dotace a příjemce je povinen ji vľátit bez zbyteěného odkladu

poskytóvatôtĺ nu jeho účet uvedeńý v zćlh|avi této smlouvy, a to v ěástce' jejiž vyilč:tování

nebyi schopen ŕaonc doloŽit. pótua je příjemce plátcem DPH a vznikl mu nárok

na uplatnění nadměľného odpočtu DPÉ, nelze mu nadměrný odpočet DPH uznat jako

výdaj v rámci přidělené dotace. Nadměmý odpočet vznikne vŽdy pŕipřijetí zboŽí a sluŽeb

od plátce DPH.
4) Doiaci nelze pouŽít na úhĺadu mzdových nákladů, věetně povinných zákonných odvodů

příjemce jakô zarněstnavatele, na úhľadu mzdových nákladů zaměstnanctĺ za práce

konané na zákIadé dohod o pľacích konaných mimo pľacovní poměľ (dohoda o pľacovní

činnosti a dohoda o p.orr"b"''í práce) a na úhľadu odměn statutáľnímu oľgánu

a jednatelům příjemcé dotu.., s výjimkou specifikovanou ve vyhlášeném dotačním

proglamu uveđeném v ustanovení čl. II odst' 1 či uvedenou ve schválené individuální

zĺoóstĺ o poskytnutí dotace. Z přidělené dotace nelze uhĺadit zbozí a sluŽby vykonané

přímo příjemcem.
5) 'prĺj"-."l" 

povinen do patnácti (l5) dnů oznámitposkýovateli zahájení insolvenčního

ŕizeni, vstup příjemce jako právnické osoby do likvidace, přeměnu právnické osoby,

změnu statutđního orgánu nibo i.ho člena, změnu názvu, bankovního spojení, sídla

či kontaktní adresy. póna dojde v pruběhu platnosti této smlouvy na straně příjemce

k přeměně nebo 
-zrušení 

pľáłnické osoby s likvidací, je povinen příjemce vrátit

póskytovateli nevyěerpuno., čá't dotace před tím, než dojde k přeměně nebo ke zrušení

p.avňicte osoby. ŔoÁodnym dnem, kdy příjemce jiŽ nemůŽe čerpat dotaci, je den, kdy
^došlo 

k přeměnŁ, nebo den, kdy vstoupila tato právnická osoba do likvidace.

ó) Příjemce beľe na vědomí, Že každé neoprávněné ,,/!llŽirí nebo zadrŽení finančních

pľőstředků dotace je porušením rozpoětové kázně podle $ 22 zákona č:. Ż50lŻ000 Sb.,

o rozpočtoqých pravidlech.
7) Poskytovatei si^vyhĺazuje právo kontroly věcného plnění; za tím úěelem se příjemce' 

zavazuje, Že na vyŽádání umoŽní poskýovateli nebo jím písemně pověřené osobě

nahlédnout do účetnictví a další dokumentace.
8) Příjemce se zavazuje, Že pÍijakékoli prezentaci projektďakce bude uvádět skutečnost,

Že tento proj ekťakce j e financo v tnl a z dotace poskýovatele.

čl. v
Povĺnná ustanovení

1) Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je nezbytné její

uveřejnění v Ŕegistru smluv podle $ 5 odst. 2) zćtkona ć,. 340ĺ2015 Sb., o zvláštních

podminkách účiňnosti některych smluv, uveřejňování těchto smluv a o registľu smluv,

ve zněnipozdějších předpisů, a to bezodkladně nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode

dne podpisu .ňlou''y pđslední smluvní stranou, které pľovede Městská část Praha 5.

Smluvní strany berou na vědomí, že uveřejnění osobních údajů ve smlouvě uveřejněné

v Registľu ,.ĺuu podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s ěl. 6 odst. 1)

písm' c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 20161679. Smluvní stľany

pľohlašují, že skuteěnosti obsażené ve smlouvě nepovaŽují za-obchodní tajemství

u"r-y.1,, $ 504 občanského zákoníku a udělují svolení kjejich užití auveřejnění

bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
Ż) Smluvní strany 

'á 
dohodly nu ,'uóř.jnění smlouvy v Registru smluv podle předchozího

odstavce, přeśtoŽe se zákonná povinnost uveřejnit smlouvu v Registru smluv podle

zákona č. 34012015 Sb., o żvláštních podmínkách úěinnosti někteých smluv,
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uveřejňovĺĺní těchto smluv a o registru smluv, ve zněni pozdějších předpisů, na smluvní
v ztah zaloŽený touto smlouvou nevztahuj e. "

3) Tímto se ve smyslu ustanovení $ 43 odst. I) zźkona č,. I3Il2000 Sb., o hlavním městě

Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, Že byly splněny podmínky..pľo platnost
pľávního jednání Městské ěásti Praha 5, a to usnesením Zly'rČ Praha 5

č,.16126lŻ0Ż1 zę dne l3. 04.2021.

Ý
CI. VI

Zá*érećná ustanovení

l) Smlouva nabyvá piatnosti dnem jejího podpisu všemi smluvnín,' stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2\ Poskýovatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud příjemce nesplní jakoukoli
povinnost stanovenou v této smlouvě a způsobuje-li toto nesplnění povinnost vrácení
dotace či její ěásti. odstoupení je úěinné okamžikem doručení příjemci.

3) Yzájemná práva a povinnosti neupravené v této smlouvě se řídí platnými pľávními
předpisy.

4) Změny a doplfüy této smlouvy mohou byt provedeny pouze foľmou písemného dodatku
podepsaného oběma smluvními stľanami.

5) Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, znichž poskytovatel obdrŽí tři stejnopisy
a příjemce jeden stejnopis.

6) Nedílnou součĺíst této smlouvy tvoří přílohač,.l _Závěreěnázprávao vyuŽití dotace.

7) Spory ztéto smlouvy rozhoduje podle zźů<ona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, Magistrát hlavního města Pľahy v přenesené působnosti. Proti
tomuto rozhodnutí nelze podat odvolání ani ľozklad.

8) Smluvní stľany prohlašují, Že smlouvu sepsaly na základě pľavdiqých údajů, jejich pľavé

a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, smlouvu
si přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na dfüaz toho připojují své podpisy.

Y Praze dne.... í.8..0ô- 2021 Y Praze dne. 1í'.'|.?, P'z4

L_ĺ-
Městská ěást Praha 5

Mgr. RenátaZajíćková
poskýovatel

,'Ł. Lubo ír BroŽ
místostarosta

Junák _ český skaut, středisko Hiawatha Praha, z.s.

Mgr. Josefína Nedbalová
příjemce
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Příloha č. l ke smlouvě o poskýnutí dotace č. 0048/0/oŠwzozl

Záryérećná z o wužití dotace

I. Zpráva o využití dotace:

NĺŁev dotačního progfamu (nevyplňovat u individuální dotace)l .

Název projektu:
Termín a místo konaní: '.....
Účel dotace: ....
Krátké zhodnocení pľůběhu a přínosu projektu (případně rozved'te v příloze - není třeba u dotace na

provozni náklady)l

II. Vyúčtování projektu:

Fyzické nebo právnické osoby, které vedou účetnictví, uvedou výnosy a náklady projektu dle
svého účetnictví. Fyzické nebo právnické osoby, které nevedou účetnictví, uvedou příjmy a
výdaje projektu. Dotaci MČ Praha 5 uvedou v pľvním řádku tabulky Výnosy a příjmy
označeném ,,Dotace MČ Pľaha 5". Výdaje Irazené z dotace MČ Praha 5 uvedou v pľvním
řádku tabulky Náklady a výdaje označeném ,,Výdaje llĺazené z dotace MČ Prahď' ien
v celkové výši. Položkoý rozpis využiti dotace uvedou v části III. Finanční vypořádrání
dotace ľĺČ prana s.

Výnosy nebo příimy
Položka Kč

Náklady nebo výdaje
Položka Kč

Rozdíl příjmů a vydajů nebo výnosů a nákladů projektu Kč

5
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III. Finanční vypořádání dotace Mč Praha 5:

Vyúčtování přidělených finaněních prostředkri _ ěeľpĺĺní z dotace.

Vyplňte tabulku a vpříloze přiloŽtó očíslované. ěitélné a dle pořadí seřazené kopie daňových

dokladů, ze kteých bude patrný přímý vztah k dotaci a kopii dokladů o pľovedení těchto

plateb (bankovni qipisy, ,^ýĺujó"e aofuaay). Uvádějte i poioŽky, kteľé byly z dotace MČ
Pľaha 5 |lrazeny částečně, a neuvádějte poloŽky související s projektem, které z dotace nebyly
ltrazeny;

IY. Zpľacovatel fiméno a pffjmení osoby, která vyhotovila tento mateľiál):

Jméno a příjmení:
Telefon: ..
Mobilní telefon: .

Fax
E-mail:
Web**:
Přesný název a adresa organizace včetně PSC

Datum a podpis:
Za spr áv nost vyrĺ čtová ní:

Datum

P o dp i s stafu t rĺrního z ástup ce ot ganizac e, r azitko or ganizac e

6

Rozpočtová položka - účel platby - konkľétně Doklad číslo*
Z dotace
ľĺČ ps

Kč

Z jiného
zdrop

Kč

Celkem
Dotace MČ Pľaha 5
Nevyčeľpané Íinanční prostředky z dotace
Vľáceno do rozpočtu MČ Praha 5
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* Přílohy: (očíslovat a seřadit)
**Uveďte webové stránlql, kde lze dohledat podrobnosti o uskutečněném projehu včetně
případné fotodokumentace (neplatí u dotace na provoz)'

Nejčastější chyby, které se každoľočně opakují při odevzdání vyúčtování

o vyúčtování není odevzdáno ve stanoveném termírul
. v jednotlivých fakturách (daňových dokladech) není uveden konĺcrétně přímý vztah

k dotaci (chybí ličel a název projektu apod.)
o datum vystavení ąni termín zdanitelného období fahury (daňového dokladu) se neĺcryje

s termínem konání projektu
C daňové doklady nejsou očíslovány a řazeny dle pořadí
o obecně formulované doklady typu ,,kancelářské potřeby"' faktury ,,faktuľlłji za dopravu"

apod.
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