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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

uzavřená podle § 159 a násl. Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve Zněnípozdějších
předpisů a Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

pozdějších předpisů

Smluvní strany:

1. Městská část Praha 15
Se Sídlem: Praha 10, BoloňSká 478/1
Zastoupená: Milanem Wenzlem, starostou MČ Praha 15
IČ; 00231355
DIČ: c200231355
bankovní Spoj ení: Česká Spořitelna, a.S. Praha

pobočka pro Prahu 10
číslo účtu: 19-2000719399/0800
(dále jen „poskytovatel“)

2. Název: SKBUHostivař
Se Sídlem: Trhanovske' náměstí 179/9, Praha 10
Zastoupen: Michalem Strnadem
právní forma Subj ektu: Spolek
(dle Zřiz. listiny nebo registr. dokladu)
IČ: 48135216
DIČ; cz 48135216
bankovní Spojení:_
čísloúčtu:_
(dále jen „příjemce“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto

Smlouvu o poskytnutí dotace

Čı. I.
Předmět smlouvy

1. Poskytovatel Se touto Smlouvou Zavazuje poskytnout příjemci dotaci Z rozpočtu MČ
Praha 15.

2. Poskytnutí dotace je v Souladu Se Zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
Ve Znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., 0 rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, Ve Znění pozdějších předpisů.

3. Tato dotace je ve Smyslu Zákona č. 320/2001 Sb., 0 finanční kontrole Ve Veřejné
Správě, Ve Znění pozdějších předpisů, veřejnou finanční podporou a Vztahují Se na ní
ustanovení tohoto Zákona.
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Čı. II.
Výše a účel poskytnuté dotace

. Poskytovatel Se zavazuje poskytnout příjemci dotaci ve Výši 133 872,- Kč, Slovy
StotřicettřitisícoSmsetsedmdesátdva korun českých Za účelem Dotačního programu I.-
podpora sportu dětí a mládeže V oblasti podpory Sportovních aktivit Spolků Městské
části Praha 15 na rok 2017.

1.
Čı. III.

Způsob úhrady dotace

. Dotace bude poskytnuta převodem na bankovní účet příjemce do 10 dnů ode dne
účinnosti této smlouvy. v

Cl. IV.
Podmínky použití dotace

. Příjemce Se Zavazuje použít dotaci v Souladu S účelem Specifikovaným V čl. II. odst. 1.
této Smlouvy do 31.12.2016.

. Příjemce Se ZavaZuje k tomu, že poskytnuté finanční prostředky nepřevede na jiný
Subjekt.

. Příjemce odpovídá Za hospodárné použití dotace v Souladu s účely, pro které byla
poskytnuta.

. Příjemce Se Zavazuje vést řádně a odděleně evidenci čerpání Z poskytnuté dotace
v účetnictví a originály dokladů označit tak, aby bylo možno dokladovat, co bylo
Z poskytnuté dotace hrazeno.

. Příjemce dotace je povinen tuto dotaci řádně Vyúčtovat nejpozději k 3112.
příslušného kalendářního roku, a to na předepsaném formuláři (zveřejněném na
Webových Stránkách MČ Praha 15 - www..praha15cz) Tento Vyplněný formulář
příjemce zašle ÚMČ Praha 15, odboru školství, kultury a Zdravotnictví, Spolu Se
Soupisem a kopiemi účetních dokladů Včetně dokladů o úhradě (např. výpisy
Z bankovních účtů, pokladní výdajové doklady apod.).

. Příjemce je povinen poskytnutou dotaci vrátit na účet MČ Praha 15 vpřípadě
nerealizování aktivit, na které byla dotace poskytnuta nebo V případě ukončení těchto
aktivit, a to do 30-ti kalendářních dnů od vzniku této Skutečnosti, ne Však později než
k datu pro odevzdání vyúčtování.

. Příjemce je povinen poskytnuté finanční prostředky vrátit MČ Praha 15 vpřípadě
využití finančních prostředků kjinému účelu než je uveden V této Smlouvě.

Článek V.
Kontrola

. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v Souladu Se Zákonem č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné Správě a o Změně některých Zákonů (zákon o
finanční kontrole), ve Znění pozdějších předpisů, provádět Veřejnou finanční kontrolu
dodržování podmínek, Za kterých byly finanční prostředky poskytnuty.

. Příjemce je povinen kvýkonu kontrolní činnosti předložit kontrolním orgánům
poskytovatele knahlédnutí originály všech dokladů, týkajících Se činnosti, na které
byly finanční prostředky poskytnuty.



3. Za Splnění účelu, na který byla dotace poskytnuta a Za pravdivost a Správnost
závěrečného vyúčtování, Odpovídá osoba oprávněná jednat jménem příjemce, která
tuto Skutečnost Zároveň písemně potvrdí.

Článek VI.
Odstoupení 0d smlouvy

1. Poskytovatel je Oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže:
a. příjemce Závažným způsobem porušil povinnosti vyplývající Z této Smlouvy,
b. účelové finanční prostředky poskytnuty na Základě této Smlouvy byly použity

V rozporu S čl. II. odst. l. této Smlouvy.
2. Odstoupením od Smlouvy na straně poskytovatele Se Smlouva ruší a příjemce je

povinen ihned poskytnuté finanční prostředky vrátit na účet poskytovatele.
3. Příjemce je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže mu poskytovatel dotaci

neposkytne.
4. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně s uvedením důvodu a doručeno

druhé Smluvní Straně.
5. Neoprávněné použití nebo zadržení poskytnutých finančních prostředků na Straně

příjemce je považováno Za porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 Zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve Znění pozdějších
předpisů.

Cl. III.
Závěrečná ustanovení

1. Jakékoliv Změny této Smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků na
Základě dohody obou Smluvních stran.

2. Smluvní Strany Shodně prohlašují, že Smlouvu uzavírají Z vážné a Svobodné vůle.
3. Tato Smlouva je Sepsána ve třech Stejnopisech, Z nichž dva obdrží poskytovatel a

jeden příjemce.
4. Příjemce bere na vědomí, že MČ Praha 15 je Subjektem, na něhož Se Vztahuje

uveřejňovací povinnost podle Zákona č. 340/2015 Sb., o Zvláštních podmínkách
účinnosti některých Smluv, uveřejňování těchto Smluv a o registru smluv (Zákon o
registru smluv) a tato Smlouva může podléhat Zveřejnění V registru Smluv podle
tohoto Zákona.

5. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními Stranami a účinnosti
(pouze u Smluv S výšíplnění Vyšší než 50 000,- Kč) dnem uveřejnění v registru Smluv.

6. V souladu S ustanovením § 43 odSt. l Zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
ve Znění pozdějších předpisů, tímto MČ Praha 15 potvrzuje, že uzavření této smlouvy
Schválila Rada městské části Praha 15 Svým usnesením č. R- 1306 ze dne 1.3.2017 a
Zastupitelstvo městské části Praha 15 usnesením č. Z-176 Ze dne 22.3.2017.

V Praze dne V V Praze dn ˇ 5, (1 204?

..................

Milan Wenz
Za poskytovatele

Michal Strnad

, Sąoăarällfiš'ifäwı' BQJůl/YCH šlMEtľšl - Hestivššř
Trhanovskšz ním 179/9, 1112 OO .Držím lC

łČ: 481359116, DIČ: CZ48135216
E3.ú.: 286%9369/0800

Wwwekbupz. tel.: 271 750 504


