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Veřejnopľávní smlouva o poskytnutí dotace č,.007 5ĺ0losol22

člt
Smluvní strany

1) Městská část Pľaha 5
sídlo: Pľaha 5, nám. 14. října l38l14, PSČl50 22

zastoupena Mgr. RenátouZajičkovou, starostkou MČPľaha 5

lČo:oooo:o:t
DIČCZOOO6363|

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

čísloúčtu:2000857329/0800
(dále jen,,poskýovatel")

2) Lata - progľamy pľo mládež a rodinu, z.ú.
sídlo: SenovĺĺŽnénáměstí 977l24,11000 Pľaha
zastoupena: Markétou Ježkovou' řeđitelkou
ICO:60447800
bankovní spojení: Fio banka, a.s.

čísloúčtu
(dále jen ,,příjemce")

(dále také společně ,'smluvní strany")

uzavírajípodle ustanovení $ 10a zákona č,.25012000 Sb., o ľozpočtoýchpľavidlech
územníchrozpočtů,ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen ,,zákon o rozpočtových
pravidlech"), futo veřejnopľávní smlouvu o poskýnutí dotace.

člu
Předmět a účelsmlouvy

1) Zastupitelstvo městské části Praha 5 schválilo usnesením čísloZMČ122126/2022 ze dne
24. 2. 2022 v ľámci dotačníhopľogramu ,,Podpora volnočasoqých aktivĺt" přidělení
dotace na ,rVe dvou se to lépe táhne" (dále jen ,,projekt/akce"). Dotace je poskytována
v souladu s tímto dotačnímprogľamem účelověna:

o Služby (telefony, poštovné,internet, supervize, odborné konzultace)

2\ Dle odstavce l tohoto článku poskytne poskýovatel příjemci dotacĺ ve výšĺ17 000'- Kč
na účeluvedený v odstavci 1 tohoto ělánku. Příjemce je opľávněn vyuŽít tuto dotaci
nejpozději do 31. 12.2022, dokdy musí b;it dosaŽeno účelu,pľo který se dotace poskyuje.

3) Dotaci poukáŽe poskýovatel příjemci bezhotovostním převodem na účetpříjemce uvedený
v záhlavi této smlouvy, ato do 30 dnůode dne uzavření tétosmlouvy.

4) Dotace je ve smyslu zákona č,.32012001 Sb., o Íinančníkontrole ve veřejné spľávě
a o změně některých zákonů (zákon o ťrnančníkontrole), ve znění pozdějšíchpředpisů,
veřejnou finančnípodporou a vztahuji se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. Dotace

1



-

l r mE5T5KÁ č AsTL PRAHA 5J
je poskytována jako podpora de minimis podle Naří zení  Komise (EU) ě. l407l20l3 o
použ ití  č lánků  107 a l08 Smlouvy o fungování  Evropské  unie na podporu de minimis
v ostatní ch odvětví ch a dopravě ajako takováje evidována v centľ ální m registru podpor
malé ho rozsahu v souladu se zákonem č ,.215/2004 Sb., o ú pravě některých vztah:ů v oblasti
veřejné  podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění  pozdějš í ch
předpisů .

CI. III
Pľ ojev vů le smluvní ch stran

1) Poskytovatel Se uzavření m té to smlouvy zavazuje poskytnout pří jemci dotaci
speciť rkovanou v č l. II odst. I a 2 té to smlouvy za podmí nek v ní  uvedených, pří jemce
uzavření m té to smlouvy dotaci přijí má a zavazuje se ji vyuŽí t pouze k ú č elu uvedené mu
vč l.ilodst. 1té tosmlouvy,atovteľ mí nuuvedené mvč l'ilodst.2té tosmlouvy,jakož i
k řádné mu splnění  dalš í ch povinností  vyplývají cí ch zté to smlouvy č i platných právní ch
předpisů .

2) Dojde-li ke změně využ iti dotace, termí nu č i mí sta konání  projektďakce, je pří jemce
povinen nepľ odleně infoľ movat poskýovatele o té to změně. Pří jemce má dále povinnost
zajistit dofinancování  projektu/akce zjiných zdľ ojů  v pří padě, kdy je dotace poskýována
pouze na č ásteč né  pokrytí  projektu.

3) Za poskýovatele ve věcech administrativní ch a technických jedná odbor sociální
problematiky a prevence kriminality Úřadu městské  č ásti Praha 5, nám. 14. ří jna č . 4, 150
22,Praha 5.

CI. Iv
Práva a povinnosti pří jemce

1) o vytlž ití  dotace je pří jemce povinen vyhotovit a podat závěľ eč nou zprávu a finanč ní
vypořádání  prostřednictví m dotač ní ho portálu MČ  Praha 5 na adrese
www.praha5.gĺ antys.cz v sekci zprávy, a to postupem stanoveným v dokumentu Manuál
systé mu Grantys Pro Žadatele a pří jemce dotace, kteý je ke staŽení  na dotač ní m poľ tále a
na webu MC Praha 5 pod sekcí  dotace- programové  dotace. Její  souč ástí  je vytič tování
celé ho projektu/akce, finanč ní  vypořádání  dotace, kopie daňových dokladů , věcný popis
výsledku využ iti dotace a zhodnocení  pří nosu projektďakce pľ o obč any MČ  Praha 5.
Poskýovatel je oprávněn vyhotovenou a podanou závěreč nou zprávu a finanč ní
vypořádání  pří jemcem kdykoliv zveřejnit způ sobem, který uzná za vhodný, s č í mž
pří jemce souhlasí . Závěreč nou zprávu a finanč ní  vypořádání  o vyuŽití  dotace podá
pří jemce dle pľ vní  věty tohoto odstavce ve lhů tě 60 dnů , kteľ á poč ne běŽet první ho dne
měsí ce následují cí ho po ukonč ení  projektu/akce č i vyuŽití  dotace, nejpozději vš ak do 31. 1.

2023.
2) Nevyč erpaná č ást dotace musí  b1it poukź nánana ú č et poskýovatele uvedený v ztlhlavité to

smlouvy nejpozději do 3l.1.2023. Pokud pří jemce zjistí ,ž enemiŽe dotaci na pľ ojekt
v plné m rozsahu využ it' informuje o tom poskýovatele a dotaci vráti neprodleně na ú č et
poskýovatele uvedęný v záhlavi té to smlouvy, nejpozději do 3I. I.2023.

3) Daňové  doklady předloŽené  pří jemcem musí  obsahovat veš keré  náleŽitosti dle ustanovení
zź tkona č ,. 23512004 Sb., o dani z přidané  hodnoty, ve znění  pozdějš í ch předpisů .
V jednotlivých daňových dokladech, musí  byt uveden konkľ é tně pří mý vztah k dotaci (na
daňových dokladech nesmí  chybět ú č el a název projektu/akce apod.). Pokud nebude
z đ oruč ené ho daňové ho dokladujasně patrné , Že se finanč ní  prostředky z dotace použ ily
na pľ ojekt' a pří jemce dotace tyto vady ani na výzvu poskýovatele ve stanovené  lhů tě
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neodstľ aní , bude č ástka uvedená vtakové m daňové m dokladu povaŽovtna Za

nevyč erpanou č ást dotace a pří jemce je povinen ji vrátit bez zbyteěné ho odkladu
poskýovateli na jeho ú č et uvedený v ztthlavi té to smlouvy, a to v č ástce, jejiž  vyilč :tování
nebyl schopen řádně doloŽit. Pokud je pří jemce plátcem DPH a vznikl mu nárok na

uplatnění  nadměrné ho odpoč tu DPH, nelzę mu nadměrný odpoč et DPH uznat jako výdaj
v rámci přidělené  dotace. Nadměrný odpoč et vznikne vŽdy při přijetí  zboŽí  a sluŽeb od
plátce DPH.

4) Dotaci nelze použ í t na ú hľ adu mzdových nákladů , vč etně povinných zákonrlých odvodů
pří jemce jako zaměstnavatele, na ú hradu mzdových nákladů  zaměstnancűzapráce konané

na záklađ ě dohod o prací ch konaných mimo pracovní  poměľ  (dohoda o pracovní  č innosti
a dohoda o provedení  pľ áce) a na ú hľ adu odměn statutámí mu oľ gánu a jednatelů m pří jemce
dotace, s výjimkou specifikovanou ve vyhláš ené m dotač ní m pľ ogramu uvedené m
v ustanovení  č l. il odst. l č i uvedenou ve schválené  individuální  ž ádosti o poskytnutí
dotace. Z přidělené  dotace nelze uhraditzbož í  a sluŽby vykonané  pří mo pří jemcem.

5) Pří jemce je povinen do patnácti (15) dnů  oznámit poskytovateli zahájení  insolvenč ní ho
Í í zení , vstup pří jemce jako právnické  osoby do likvidace, přeměnu právnické  osoby,
změnu statutární ho orgánu nebo jeho č lena, změnu názvu, bankovní ho spojení , sí dla č i
kontaktní  adľ esy. Pokud dojde v pľ ů běhu platnosti té to smlouvy na straně pří jemce
k přeměně nebo zruš ení  právnické  osoby s likvidací , je povinen pří jemce vľ átit
poskytovateli nevyč erpanou č ást dotace před tí m, než  dojde k přeměně nębo ke zruš ení
právnické  osoby. Rozhodn;im dnem, kdy pří jemce jiŽ nęmů Že č erpat dotaci, je den, kdy
doš lo k přeměně, nebo den, kdy vstoupila tato pľ ávnická osoba đ o likvidace.

6) Poskýovatel si vyhĺ azuje právo kontroly věcné ho plnění ; za tim ú č elem se pří jemce
zavazuje, ž e na vyž ádź ní  umož ní  poskytovateli nebo jí m pí semně pověřené  osobě
nahlé dnout do ú č etnictví  a dalš í  dokumentace.

7) Pří jemce se zavazuje, ž e pŤ ijaké koli pľ ezentaci projektr.r/akce bude uvádět skuteč nost, Že

tento proj ek t/ akce j e fi nancov ź ĺ nl a z dotace po skýovatel e.

8) NedodrŽení  které koliv z povinností  pří jemce stanovené  touto smlouvou č i pří sluš nými
právní mi předpisy, zakládá právo poskýovatele smlouvu vypovědět a poŽadovat po

pří jemci bezodkladné  vrácení  vyplacených dotač ní ch prostředků  č i jejich č ásti dle nároku
poskýovatele. Nesplnění  povinnosti vrátit vyplacené  dotač ní  prostředky č i jejich č ást se
povaŽuje za neoprź lvněné  vyuŽití  nebo zadrž eni finanč ní ch pľ ostředků  a je poruš ení m
rozpoč tové  kázně podle $ 22 zákonač ,.250l2000 Sb., o ľ ozpoč tových pravidlech ú zemní ch
rozpoč tů , ve znění  pozdějš í ch předpisů .

č l. v
Povinná ustanovení

Smluvní  stľ any berou na vědomí  ' ž e k nabytí  ú č innosti té to smlouvy je nezbytné  její
uveřejnění  v Registru smluv podle $ 5 odst. 2) zź lkona č . 340120|5 Sb., o zvláš tní ch
podmí nkách ú č innosti někteých smluv, uveřejňování  těchto smluv a o ľ egistru smluv, ve

znění  pozdějš í ch předpisů , a to bezodkladně nejpozději vš ak ve lhů tě do 30 dnů  ode dne

podpisu smlouvy poslední  smluvní  stranou, kteľ é  provede Městská č ást Praha 5. Smluvní
strany berou na vědomí , Že uveřejnění  osobní ch ú dajů  ve smlouvě uveřejněné  v Registru
smluv podle věty první  se děje v souladu s tí mto zfüonem a s č l. 6 odst. l) pí sm. c) naří zení
Evropské ho parlamentu a Rady (EU) 20161679. Smluvní  strany pľ ohlaš ují , Že skuteěnosti
obsaž ené  ve smlouvě nepovaŽuji zaobchodní  tajemství  ve smyslu $ 504 obč anské ho
zákoní ku a udělují  svolení  k jejich už iti auveřejnění  bez stanovení  jakýchkoliv dalš í ch
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podmí nek.

2) Smluvní  strany se dohodly na uveřejnění  smlouvy v Registru smluv podle předchozí ho
odstavce, přestoŽe se zákonná povinnost uveřejnit smlouvu v Registľ u smluv podle zákona
č .340120|5 Sb., o zvláš tní ch podmí nkách ú č innosti někteľ ých smluv, uveřejňování  těchto
smluv a o registru smluv, ve zněni pozdějš í ch předpisů , na smluvní  vztah založ ený touto
smlouvou nevztahuje."

3) Tí mto Se Ve Smyslu ustanovení  $ 43 odst' 1) zź tkona č ,. 13112000 Sb., o hlavní m městě
Praze, ve znění  pozdějš í ch předpisů , potvľ zuje, ž e byly splněny podmí nky pro platnost
právní ho jednání  Městské  č ásti Praha 5, a to usnesení m RMČ  Pľ aha 5
ě. RMČ /4/II0:2O22 zę dne 3 1. 1. 2022 a ZMČ  Praha 5 č . ZMC/22:Ż6/2022 zę dne 24. 2.
2022.

CI. VI
Zá.ľ é reč ná ustanovení

1) Smlouva nabyvá platnosti dnem její ho podpisu vš emi smluvní mi stranami a ú č innosti
dnęm její ho uveřejnění  v registru smluv.

2) Poskýovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět, pokud:
a) je pří jemce, pří padně jako právnická osoba č i některá osoba tvoří cí  statutární  oľ gán

pří jemce odsouzeďa za trestný č in, jehož  skutková podstata souvisí  s předmětem
podnikání  nebo ěinností  pří jemce, nebo pro trestný č in hospodářský' anebo trestný
č in proti majetku ve smyslu zákona č ,. 4012009 Sb., trestní  zákoní k, ve znění
pozdějš í ch předpisů  a záů <ona č ,. 4l8/20ll Sb.' o tľ estní  odpovědnosti pľ ávnických
osob, ve znění  pozdějš í ch předpisů ,

b) bylo vů č i pří jemci zahź Ąeno insolvenč ni řizení  podle zákona č ). 182/2006 Sb., o
ú padku a způ sobechjeho řeš ení , ve znění  pozdějš í ch předpisů '

c) pří jemce uvedl nepľ avdivé , neú plné  nebo zkĺ eslené  ú daje, na kteľ é  se váŽe uzavření
té to smlouvy,

d) je pří jemce v likvidaci,
e) pří jemce neplní  č i poruš il jakoukoliv povinnost stanovenou touto smlouvou č i

souvisej í cí mi právní mi předpisy.
3) Smlouva v pří padě výpovědi poskytovatele dle předchozí ho odstavce zaniká po uplynutí

qýpovědní  doby v dé lce č trnácti (14) dnů  ode dne doľ uč ení  pí semné  výpovědi pří jemci.
Pí semná qýpověď musí  obsahovat dů vod vypovědi. Úeĺ *y doruč ení  pľ o ú č ely té to
smlouvy nastávají  i tehdy, pokud pří jemce svým jednání m nebo opomenutí m doruč ení
zmatil.
Smlouvu je mož né  ukonč it dohodou smluvní ch stran.
Smlouva zanikátaké  z dů vodů  uvedených v $ 167 odst. 1 pí sm. b) až  e) zákona č ,. 50012004
Sb., správní  řád, ve znění  pozdějš í ch předpisů . Návľ h na zruš ení  smlouvy musí  bý uč iněn
pí semně a musí  v něm být uvedeny dů vody, které  vedou k zániku smlouvy.
Yzájemná práva a povinnosti neupľ avené  v té to smlouvě se ří dí  platnými pľ ávní mi
předpisy.
Změny a doplfüy té to smlouvy mohou b1it provedeny pouze formou pí semné ho dodatku
podepsané ho oběma smluvní mi stľ anami.
Smlouva je vyhotovena ve č tyřech stejnopisech, znichž  poskýovatel obdrŽí  tři stejnopisy
a pří jemce jeden stejnopis.
Spory z té to smlouvy rozhoduje podle zákona č . 500/2004 Sb., správní  řád, ve znění
pozdějš í ch předpisů , Magistrát hlavní ho města Prahy v přenesené  pů sobnosti. Pľ oti tomuto
rozhodnutí  nelze podat odvolání  ani rozklad.

4)
s)

6)

7)

8)

e)
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l0) Smluvní strany pľohlašují'Že smlouvu sepsaly na základě pravdivých údajů,jejich pravé a

svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek' smlouvu si přečetly,
s jejím obsahem souhlasí ana dtlkaz toho připojují svépodpisy.

I I -05- 204
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Mgr' Renát a Zajiěkov á. starostka
Poskýovatel

30, 05. 2022

Pľaze dne

í_\

Markéta J ežková, ředitelka
Příjemce

a z.ú. LATA Ý
Lata - progľamy pro mĺádeža rodĺnu, z.ú

Senovážnénám' 24, 116 47 Praha I
lČ:604 47 8oo
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