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Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Středočeského kraje

Smluvní strany:

Středočeský kraj
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
zastoupený Mgr. Václavem Švendou, radním pro oblast kultury, památkové péče a cestovního
ruchu
IČ: 708 91 095
dále jen ,,Poskytova/el"

a

Klub českých turistů
se sídlem: Revoluční 1056/8a, Praha l, Nové Město
zastoupený: Mgr. Vratislavem Chvátalem, předsedou KČT
IČO: 00505609
číslo bankovního účtu:

dále jen ,,Příiemce"

sjednávají a uzavírají tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální účelové
neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje (dále jen ,,Smlouva") podle ustanovení
§ 10a et seq. zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

pozdějších předpisů, vedenou v evidenci Poskytovatele pod č. S-7782/KUL/2021

I.
Předmět Smlouvy

1. Poskytovatel touto Smlouvou poskytuje Příjemci z rozpočtu Středočeského kraje
individuální účelovou neinvestiční dotaci ve výši 600.000 KČ (slovy: šest set tisíc korun
českých) (dále jen ,,Dotace") na realizaci projektu ,,Údržba značení pěších a cyklistických
tras ve Středočeském kraji v roce 2022" (dále jen ,Akce"), v souladu s žádostí Příjemce
o dotaci ze dne 2. 11. 2021, která tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.

2. Převod peněžních prostředků dle odstavce l. tohoto článku bude Poskytovatelem proveden
bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v úvodu této Smlouvy jednorázově
do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.



r

\,
Veřejnoprávní smlouva o poskytnuti dotace

Ev. č. Poskytovatele: S-7782/KUL/2021

JI.
Účel poskytnutí Dotace a podmínky pro její poskytnutí

]. Dotace je poskytnuta výhradně na realizaci Akce. Příjemce je povinen Dotaci použít jen
k účelu, na který mu byla poskytnuta. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Příjemce je
z poskytnuté Dotace oprávněn hradit pouze uznatelné výdaje vzniklé v roce 2022.
Příjemce je povinen poskytnutou Dotaci využít při dodržení pravidel přiměřenosti výdajů
- tedy maximálně hospodárně, účelně a efektivně.

2. Nevyužije-li Příjemce poskytnutou Dotaci v plné výši, je Příjemce povinen vrátit
Poskytovateli najeho účet nevyužitou část Dotace do 60 dnů od ukončení Akce, nejpozději
však společně s finančním vypořádáním Dotace.

3. Pokud skutečné celkové finanční náklady na realizaci Akce překročí předpokládané
finanční náklady na její realizaci, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních
zdrojů.

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

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

c) je-li Příjemce registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, kterému vznikl
v souvislosti s realizací Akce pouze částečný nárok na odpočet uhrazené daně
z přidané hodnoty; v tomto případě je příjemci poskytována Dotace i na finanční
náklady Akce, spočívající v uhrazené dani z přidané hodnoty, u níž příjemci nevznikl
nárok na odpočet daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb.

5. Dotace není poskytována Příjemci na finanční náklady Akce, spočívající v uhrazené dani
z přidané hodnoty v souvislosti s realizací Akce, je-li Příjemce registrovaným plátcem
daně z přidané hodnoty, kterému vznikl v souvislosti s realizací Akce nárok na odpočet
daně z přidané hodnoty ve výši uhrazené daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004
Sb.

6. Příjemce se zavazuje v průběhu i po ukončení realizace Akce, pokud to povaha Akce
dovoluje, označit, že Akce je realizována s přispčním Středočeského kraje. Příjemce je
povinen uvádět logo Poskytovatele, které je uvedeno v příloze č. l této Smlouvy, na
tištěných propagačních materiálech, pokud jsou vyhotovovány, a na oděvu, pokud je
součástí Akce aje hrazen z prostředků Dotace. příjemce je rovněž povinen vyvěsit uvedené
logo Poskytovatele při konání Akce, pokud to povaha Akce dovoluje. Příjemce je povinen
dodat Poskytovateli spolu s finančním vypořádáním dotace fotodokumentaci či tištěné
materiály prokazující splnění podmínek, uvedených v tomto odstavci.

7. Zaměstnanci a blízké osoby Příjemce nebo osoby ovládající Příjemce či osoby Příjemcem
ovládané se nesmějí podílet na plnění veřejných zákázek zadávaných Příjemcem,
spočívajících v poskytování dodávek, služeb a stavebních prací spojených s realizací Akce,
které jsou hrazeny z poskytnuté Dotace, a ani působit jako subdodavatel veřejných zakázek
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zadávaných Příjemcem jsou-li subdodávky hrazeny z prostředků Dotace. výjimku z tohoto
ustanovení může udělit na základě písemné žádosti Příjemce Rada Středočeského kraje.

8, Majetek pořízený či zhodnocený s účastí Dotace nesmí být převeden na jinou právnickou
nebo fyzickou osobu, prodán ani komerčně pronajat po dobu 5 let od data ukončení
realizace Akce. Dále nesmí být v období příštích pěti let ode dne ukončení Akce narušen
jinou stavební činností (výstavba a přeložky inženýrských sítí, přestavba objektu apod.)
s výjimkou havarijního stavu nebo mimořádnou událostí např. dle zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, nebo krizové legislativy (např. zákon Č.
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů). výjimku
z tohoto ustanovení může udělit na základě písemné žádosti Příjemce Rada Středočeského
kraje. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na pohoŠtění, je-li součástí Akce, a na
věcné ceny pro účastníky Akce.

9. Příjemce se zavazuje ukončit Akci v termínu do 31. 12. 2022.

10. Příjemce je povinen předložit do 60 dnů od ukončení Akce Odboru kultury a památkové
péče Krajského úřadu Středočeského kraje finanční vypořádání Dotace, které obsahuje
přehled o čerpání a použití poskytnutých peněžních prostředků a o jejich vrácení do
rozpočtu Poskytovatele, je-li k jejich vrácení Příjemce povinen dle této Smlouvy. Součástí
finančního vypořádání dotace bude dále i seznam tras, které byly součástí údržby, a na
které byla poskytnuta dotace. Vzor závěrečného vyúčtování je uveden v příloze č. 3 této
smlouvy.

11. V případě nedodržení povinnosti uvedené v předchozím odstavci tohoto článkuje Příjemce
povinen provést odvod za takovéto porušení rozpoČtové kázně vc prospěch Poskytovatele,
a to ve výši 0,1 % z celkových poskytnutých peněžních prostředků za každý den prodlení
s předložením finančního vypořádání Dotace.

12. Peněžní prostředky vrací Příjemce na účet Poskytovatele uvedený v úvodu této Smlouvy,
a to pod stejnými symboly - stejným účelovým znakem, pod kterým mu byly peněžní
prostředky Poskytovatelem poskytnuty, nesdělí-li Poskytovatel písemně Příjemci, Že má
uvést při převodu peněžních prostředků jiné údaje.

13. Dotace je dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o měně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů veřejnou
finanční podporou. Příjemce je povinen umožnit Poskytovateli v souladu sc zákonem
č. 320/2001 Sb. provedení průběžné a následné kontroly hospodaření s veřejnými
prostředky z poskytnuté Dotace, jejich použití k účelu, který je v souladu s touto
Smlouvou, a předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady. Příjemce se
zavazuje v případě kontroly poskytnout maximálni součinnost.

14. Každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých Příjemci
jako Dotace dle této Smlouvy je porušením rozpočtové kázně podle ustanovení § 22
zákona Č.250/2000 Sb. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále za
prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně se řídí § 22 zákonem č. 250/2000 Sb.
Odvod za porušení řo@očtové kázně odpovídá výši neoprávněně použitých nebo
zadržených peněžních prostředků. Při méně závažném porušení povinnosti Příjemce dle
této Smlouvy (tedy takové porušení, které není neoprávněným použitím, nebo zadržením
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peněžních prostředků) uloží Poskytovatel Příjemci odvod ve výši 1 % až 50 %
poskytnutých peněžních prostředků, dle závažnosti porušení, není-li v této Smlouvě
stanoveno jinak (viz odstavec 10. tohoto Článku). O výši odvodu dle předchozí věty
rozhoduje Poskytovatel (resp. orgán, který poskytnutí Dotace schválil).

15. Příjemce je povinen uchovávat veškeré písemnosti, týkající se poskytnutí a využití Dotace
podle této Smlouvy včetně vyúčtování Dotace se všemi písemnými doklady, a to takovým
způsobem, aby bylo možno prokázat oprávněnost použití peněžních prostředků v souladu
s touto Smlouvou, a to po dobu pěti let od ukončení realizace Akce.

16. Je-li Příjemcem Dotace právnickou osobou, je Příjemce povinen písemně informovat
Poskytovatele:
a) o přeměně právnické osoby Příjemce, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo

k přeměně právnické osoby,
b) o vstupu právnické osoby Příjemce do likvidace, a to do 10 pracovních dnů ode dne

vstupu právnické osoby do likvidace,
c) o zahájení insolvenčního řízení na Příjemce, a to do 10 pracovních dnů ode dne

zahájení tohoto řízení.
V písemné informaci pro Poskytovatele Příjemce mimo jiné uvede evidenční číslo
Smlouvy Poskytovatele, název Akce a výši poskytnuté Dotace.

17. Povinnost uvedenou v předchozím odstavci tohoto článku Příjemce nemá, jestliže již není
povinen uchovávat veškeré písemnosti, týkající se poskytnutí Dotace, podle odstavce 14.
tohoto článku.

III.
Závěrečná ustanovení

1. O poskytnutí Dotace a uzavření Smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Středočeského kraje
usnesením č. 045-11/2021/ZK ze dne 29. 11. 2021 a v případě tohoto právního jednání
Středočeského kraje jsou splněny podmínky uvedené v § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nezbytné k jeho platnosti.

2. Právní vztahy v této Smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

3. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě ve formátu PDF/A, a je podepsána
zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných
certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží Smlouvu v elektronické podobě s
uznávanými elektronickými podpisy.

5. Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede
Poskytovatel do 30 dnů ode dne oboustranného podpisu této Smlouvy.
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6. Obě strany vzájemně prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou
známy žádné skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl
a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě
nepravdivých, jimi uvedených, údajů.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou i následující přílohy:
Příloha Č. l - Logo Poskytovatele
Příloha Č.'2 - Žádost Příjeince o dotaci
Příloha č. 3 - Závěrečné vyhodnocení a vyúčtování projektu

). 12, 2021
V Praze dne
za Klub českých turistů

V Praze dne
za Středočeský kraj

Mgr. Vratislav Chvátal
předseda KČT

Mgr. Václav Švenda
radní pro oblast kultury, památkové

péče a cestovního ruchu

t$°"'i
Dokiunent je podepsán elektronickým podpisem
Podepisující: Mgr. Václav Švenda
Organizace, Oj: Středočeský kraj
Sériové č. cert.: 22372697
Vydavatel cert: PostSiglluln Qualified CA 4
Datum a čas: 13.12.2021 17:06:54
Důvod:
Místo:
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Revolučnl 1056/8a · 110 05 Praha 1

tel./zázn.: 251 610 181
e-mail: kct@kct.cz · http://www.kct.cz

ČJ. 226/21/Pr

středočeský kraj - krajský úřad
Odděleni cestovního ruchu
K rukám Mgr. Lucie Kaiserové
Zborovská 11
150 21 praha 5

V Praze dne 1. 11. 2021

Kmjský úřad Středočeský kraj
Doručeno: 02.11.2021135755/2021/KUSK ;L
fisY1 Nst,w.pNloh 1

druh:

kuskes14e5ced " "" "" """""

Věc: Žádost o dotaci pro Klub českých turlstů (KČT) na údržbu značení pěších a cyklistických tras
ve Středočeském krajiv roce 2022 - popis projektu.

Na základě našeho jednánfvás tímto žádám o dotaci na údržbu značeni pěších a cyklistických
tras ve Středočeském kraji pro rok 2022,

Klub če$kých turistů má ve středočeském krajl y evidenci více než 6 20q km pěších značených
t(lristických tras a vÍce než 4 400 km cYk|Qtras, v roce 2Q22 plÓnu jeme zajistit pravide|nou obnovu 1/3
všech pěších tras, kontrolu celé Sltě cYk|otras a doznačeni kontrolou zjištěných závad na cyklotrasách.

Pro zajištěnl těchto prací spojených s obnovou a údržbou značení tras našimi vyškolenými
značkaři potřebujeme mlnlmálně částku v celkové výši 600 000,- KČ, konkrétně:
l) 300 000,- KČ na každoroční pravidelnou obnovu 1/3 všech vyznačených pěších tras v kraji
2) 50 000,- KČ na pravidelnou údržbu prvků lnformačního systému pěšlch tras (stojany map,
směrovntky apod.) a na instalaci nových turistických směrovek a tabulek, kterých máme v kraji více
než 9 ODD ks.
3) 250 000,- kč na výrobu cykloznaček pro údržbu cyklotras, na jejich instalaci v terénu a na
každoroční kontrolu Jejich stavu.

Dalších přibližně 700 000 KČ na dofinancován( nákladů obnovy značení, ale především na výrobu
značkařského materiálu, cykloznaček, nářadí pro značkaře, značkařských barev, výrobu směrovek a
tabulek, lišt pro jejich vyvěšení, nástěnných map, stojanů a rámů pro ně apod. zajišťujeme z dotace, o
kterou pro tuto Činnost pravidelně každý rok žádáme MMR ČR v rámci programu dotac( pro NNO.

Údržba značení turistických tras přitom není soukromou aktivitou KČT pro své členy. je to naše
služba veřejnosti pro rozvoj cestovního ruchu v kraji, kterou je nutno provádět pravidelně každý rok.
Kvalitně značené a pravidelně udržované trasy pro pěší nebo cyklisty jsou nutnosti pro návštěvníky
kraje (včetně těch zahraničních) l Jeho obyvatele k provozování volnočasových aktivit v přírodě. Tato
naše činnost ve Středočeském kraji mimo jiné přlnáší stovkám podnlkatelů v kraji mnohamilionové
přIjmy za služby cestovnfho ruchu, které při svých cestách turisté využ(vaj1. přitQm naši značkaři
tuto činnost bez nároku na mzdu, ve Svém volném čase a pQuze za Úhradu cestovních nákladů a
Mhrad,

V případě potřeby jsem připraven zodpovědět jakékoli vaše dotazy v této věci,

S pozdravem

Ing. Páve| Přllepek
předseda Rady značení KČT

Kontakt na mne:
mail: prllepek@kct,ct, mobil: 736 754 548

lČ: 00505609, DIČ: CZ00505609

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
ReroluCni 1056/8a, !10 05 Praha l
IČ: 00505609, DIČ: CZ0050%09

Bankovní spojeni: 43431011/0100, KB, a.s,, Praha 1

kuskes14e5ced
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Žádost
o poskytnuti indlviduálnf neinvestiční dotace

\
\ )

Žadatel: Klub českých turistů Druh žadatele: Spolek
Ičo: 00505609 dič: cz00505609

Ulico: Revoluční Číslo popisné: 1056/8ä PSČ: 110 05
Obec: Praha Okres: Praha 1 Pošta: 110 05 Praha 1
Obec s rozšířenou působností: Praha 1
Telefon: 736 754 548 Fax: ----
Email: prilepek@,kct.cz www: www.kct.cz

Adresát: Klub českých turistů
Ulice: RevolučnI Číslo popisné: 1056/8a PSČ: 110 05
Obec: Praha Okres: Praha 1 Pošta: Praha 1

Korespondenční adresa

1. Osob zastupujĹcÍch právnickou osobu
Titul, jméno a příjmení: Ing. Ivan Press
Právní důvod zastoupení: místopředseda KČT, statutární zástupce

Titul, jméno a pňjmení: Ing. Pavel Přílepek
Právní důvod zastoupení: předseda Rady značeni KČT - na základě plné moci oprávněn jednat
ve věcech technických
Číslo a datum usneseni: č.j. 0264/Mar z 1,8.2018

2. Osob s podílem v této právnické osobě výše tohoto podílu
Žádné

3. Osob, v nichž má tato právnická osoba výše tohoto podílu
přímý podíl

Trasa s.r.o., IČO 44846657 100 %

Bankovní spojeni
PředčIsli účtu: -- Čísĺo účtu:
Bankovní ústav: KB, a.s., Praha 1

je-li žadatel právnickou osobou, Identifikace

Kód banky:
specifický symbol: -----

Žádost vyplni|
jméno a příjmení: Pavel Přílepek Telefon: 736 754 548 E-mall: prilepek@kct.cz
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( Předpokládané zahájeni realizace akce/projoktu mědc/rok
Předpokládané ukončení realizace akce/projoktu měsíc/rok

Dotace
Celkový řozpočet akce
Celková požadovaná výše dotace

leden/2022
prosined2022

600 000,- Kč
600 000,- Kč

Povinn6 přílohy k žádodl
1. Popis projektu či akce

Datum: 1. 11. 2021

Podpis a razítko: Ing. Ivan Press, místopředseda KČT
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Příloha č. 3

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Ev. č. Poskytovatele: S-7782/KUL/2021

J

I
ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ
A VYÚČTOVÁNÍ PROJEKTU

Příjemce dotace

IČO

Název projektu

Evidenční číslo smlouvy

Bankovní spojení

Jméno, email a telefon osoby
zodpovědné za vyúČtování
projektu

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

Termíny realizace předpoklad skutečnost
projektu:

zahájení realizace projektu

ukončení realizace projektu

závěrečné vyhodnocení projektu

FinanČní bilance žádost smlouva skutečnost
projektu (v KČ):

dotace

vlastní náklady

celkové náklady

% podíl vlastních nákladů

vrácená dotace (část dotace)
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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Ev. č. Poskytovatele: S-7782/KUL/2021

Popis realizace projektu:

(činnosti v rámci projektu, které byly realizovány, jak byl projekt realizován)

Zhodnocení a výsledky projektu:

(zhodnocení realizace projektu včetně konstatování, zda byly nebo nebyly splněny veškeré závazky
Příjemce dle smlouvy)

ZÁVĚR:

Veškeré závazky Příjemce dotace, kterým je Příjemce , uvedený
ve ,,Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje" číslo S -..... byly splněny.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů uvedených v závěrečném vyhodnocení a vyúčtování projektu a v jeho povinných přílohách.

Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v závěrečném vyhodnocení a vyúčtování projektu a v
jeho povinných přílohách a nezatajuji žádné okolnosti důležité pro posouzení závěrečného
vyhodnocení a vyúčtování projektu. Souhlasím, aby údaje ze závěrečného vyhodnocení a
vyúčtování projektu byly zveřejněny na webových stránkách Středočeského kraje.

Součástí závěrečného vyhodnocení a vyúčtování projektu musí být jako příloha
elektronická verze závěrečného vyhodnocení a vyúČtování dotace/projektu na CD nebo
USB flash disku.

V.....,..,...... dne .......,

Razítko a podpis statutárního zástupce



Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dQtátie ..
Ev. č. Poskytovatele: s-7782/kĺ!,l/20?I--,| "" ',
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Přílohy k závěrečnému vyhodnocení a vyúČtování projektu: ' ,, .,· ,!' '" S; . ' l

Příloha č. 1 ·- -' l'

VYÚČTOVÁNÍPROjEKTU:

Celkové předpokládané finanční náklady na projekt v Kč.

Celkové skutečné finanční náklady na projekt v kč.

Celková maximální výše dotace uvedená ve smlouvě v KČ.

Celková částka dotace, která byla Poskytovatelem příjemci
skutečnč proplacena na základě smlouvy v KČ (v procentech),

Částka skutečně poskytnuté dotace Poskytovatelem v KČ,
kterou je příjemce povinen vrátit Poskytovateli.

Přehled úČetních dokladů

Částka Částka
Č. uč. Datum , z vI. zdrojů DOTACE CELKEM

Č. UCel výdaje v kč v KČ (max.)
dokladu zúčtování v KČ

1.

2,

3.

4.

5.

Celkem v KČ

Celkem v %

Příloha č. 2: Daňové doklady, DPP, DPČ, smlouvy, objednávky - kopie, řazené dle pořadí
uvedeném v Příloze č. l ,,Vyúčtování projektu";

Příloha č. 3: Kopie výpisu z běžného účtu s označenými transakcemi dané dotace;
Příloha č. 4: Další dokumentace poskytující informace o využití dotace;
Příloha č. 5: Elektronická verze závěreČného vyhodnocení a vyúčtování dotace/projektu na CD nebo

USB ňash disku.



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
pořadovým číslem l44009190-331566-211208143217, skládající se z 12 listů, se doslovně shoduje s
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: Tadeáš Pešek

Vystavil: Středočeský kraj
Pracoviště: Středočeský kraj
V Praze dne 08.12.2021
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