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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
uzavřená podle ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správni řád, ve znění pozdějších
předpisů, ve spojení s § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

územních rozpoČtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon")

L Poskytovatel a příjemce dotace

mčstská Část Praha 12
se sídlem:
zastoupená:
IČO:
baiikovní spojení:
Č. ú.:

Písková 830/25, 143 00 Praha 4 - Modřany
Milanem Maruštíkem - starostou
00231151, DIČ: CZ00231151
Česká spořitelna, a.s.
2®0762389/0800

(dále jen ,,poskytovatel" nebo ,,MČ Praha 12")

a

Tělovýchovná
právni forma:
se sídlem:

jednota SPARTAK MODŘANY, spolek

zastoupená:
IČO:
bankovní spojení:
Č. ú.:

(dáte také ,,příjemce")

spolek
Kabeláčova 262/4, 142 00 Praha 4 - Kamýk
Ing. Vladimirem Čemým - hospodářem
43001165

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele bezplatné poskytnout příjemci dotace
v celkové částce 170.000 KČ (slovy jedno sto sedmdesát tisíc korun českých) za účelem
úhrady části nákladů spojených s realizaci příjeincem předložených projektů v oblasti sportu
a volného Času s názvan:

a) ,,,Rozsáhlá a hluboká oprava tŕl antukových kurtů" ve výši 50.000 KČ, a to konkrétně
na rekonstrukci aníukového kurtu l, 2 a 3,

b) ,,Celoroční provoz a činnosť oddílu kunoistiky" ve výši 50.000 KČ, a to konkrétně
na provozní náklady, nájemné, sportovní a materiálové )ybavenl:

C) ,,Celoroční provoz a Činnosť oddí/u národní házmé" ve výši 70.000 KČ, a to konkrétně
na prGvozní náklady, úhradu nájemného

(dále jen "projekty"),

a závazek příjemce tyto dotace přijmout a následné projekty zhodnotit, samostatné vyúčtovať
jejich využití a podrobit se případné kontrole dle následujících podmínek.
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III. Práva a povinnosti příjemce

l. Příjemce je oprávnčn k užití znaku, loga nebo logotypu MČ 11ä materiálech souvisejicich
s realizaci podpořeného projektu.

2. Přijemce je povinen poskytnutou dotaci použiť výhradné k úhradě části nákladů
spojených s realizaci svého projektu předloženCho v rámci žádosti o dotaci.

3. Příjemce nesiní pouŽiť dotaci za účelem zisku, ani ji nesiní poskytnout jiným subjektům,
pokud se nejedná o úhradu příino spojenou s realizaci projektu.

4. Příjemce je povinen využiť poskytnutou dotaci řádně a hospodárně a vést ji odděleně
(analyticky) v účetní evidenci.

5. Příjemce se zavazuje vyčerpať poskytnutou dotaci k naplnění stanoveného účelu
do 31. 12. 2017.

6. Příjemce je povinen v termínu do 10. l. 2018 předložit poskytovateli ke schválení
závěrečné vyúčtování na předepsanCm formuláři dostupném na internetových stránkách
MČ Praha 12 www.praha12.cz, v sekci ,,Dotace", včetně samostatného písemnCho
Zhodnoceni průbčhu konkrétního projektu a kopii účetnich dokladli o použití kolikrétllí
dotace. Poskytovatel toto vyúčtování projedná do 30 dnů po jeho obdržení a v případě
nedostatků ve vyúčtování vyzve příjemce k doplnění, případnč svolá jednání k odstranění
zjištěných nedostatků.

7. V případě porušení povinností stanovených v čl. III. odst. 2 - 6 této smlouvy se příjemce
zavazuje poskytnuté finanční prostředky (popřípadě jejich část) vrátit poskytovateli, a to
nejpozději do 14 dnů od písemné výzvy poskytovatele. V takovérn případě bude
poskytnutá finanční částka nebo její část navrácena poskytovateli na shora uvedený účet.

8. Za neoprávnčnC použití nebo zadržení dotace bude příjemce postižen sankcemi
vyplývajícími z ustanovení § 22 zákona.

9. příjemce je povinen umožniť oprávněnC osobě nebo ji pověřeným osobám poskytovatele
ověření správnosti a hospodárnosti použití poskytnuté dotace.

10. V případě přeměny právni fonny či zániku příjemce je jeho povinností tuto skutečnost
neprodleně písenině oznámiť poskytovateli.

IV. Práva a povinnosti poskytovatele

1. Poskytovatel je povinen převést dotaci na účet příjemce ve lhůtě do 30 dnů od účinnosti
smlouvy.

2. Poskytovatel má právo provádčt kontrolu užití dotace v souladu s uzavřenou smlouvou,
se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně nčkterých
zákonů, ve znční pozdějších předpisů.

V. ZávČreČná ustanovení

1. Právni vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídi příslušnými
ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správni řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů a dalšínú obecné závažnými předpisy.

2. Tuto smlouvu lze doplňovat či měnit pouze na základě vzestupně číslovaných dodatků,
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 28. 2. 2018.
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4. Smluvní strany výslovné souhlasí s tím, aby tato smlouva byla veřejně přístupná.

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž
poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení

6. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jejiho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
její zveřejnění zajisti poskytovatel.

V P'"" d"" 2 1, 06. 2017
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