
evidenční číslo smlouvy poskytovatele: S - A'/ý /KHT/ŇĽ

Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpoČtu Středočeského kraje
ze StředoČeského Fondu hejtmana a zmírnění následků Živelních katastrof

v rámci Tematického zadání ,,Podpora hejtmana"
(dále jen ,,smlouva")

Smluvní strany

Středočeský kraj
se sídlem Zborovská l l, Praha 5
zastoupený hejtmankou Ing. Jaroslavou Pokornou Jermanovou
TČ: 70891095
číslo bankovního účtu: 4440009090/6000
(dále jen ,,poskytovatel")

a

Architectura
se sídlem Betlémské náměstí Sa, Praha l
IČ :27017923
Zastoupený Danem Mertou, předsedou spolku
číslo bankovního účtu: 1967824389/0800
(dále jen ,,příjemce")

uzavírají podle § 10a a následujících zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,z.č. 250/2000 Sb.") tuto smlouvu:

Článek l
Předmět smlouvy

l. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci z rozpoČtu Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu hejtmana a zmírnční následků živelních katastrof v rámci Tématického zadání ,,Podpora
hejtmana" dotaci v maximální výši 100 000 KČ (slovy: stotisíc korun českých) na realizaci akce,
která je uvedena v článku 2 odstavci l této smlouvy (dále jen ,,akce"), maximálnč však ve výši
95% z celkových skutečných finančních nákladů na realizaci akce.

2. Celkové předpokládané finanční náklady na realizaci akce dle žádosti o poskytnutí dotace
prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy činí 595 000 KČ.

3. Převod peněžních prostředků dle odstavce l tohoto článku bude poskytovatelem proveden
bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy jednorázovč do 30 dnů
ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

Článek 2
Účel poskytnutí dotace a podmínky pro poskytnutí dotace

l. Dotace je poskytnuta na projekt veřejný prostor CZ, který bude příjemcem realizován ve dnech
1. 9. 2017 - 31. 5. 2018.

2. Příjemce je povinen dotaci použít jen k účelu, na který mu byla poskytnuta.

3. Minimální spoluúčast příjemce dotace .je stanovena na 5% z celkové výše skutečných finančních
nákladů na realizaci akce, kterou je nutné dodržet. Budou-li finanční náklady na realizaci akce
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nižší oproti předpokládaným, z nichž byla dotace vypočtena a nebyla by
spoluúčast přýemce, je př::7.:'jce poviil?n vrátit poskytovateli na jeho
poskytnuté dotace do 60 dnů.:.: ukončení realizace akce.

dodržena minimální
účet alikvotní část

4. Nevyužije-li příjemce posky!lj:!:c)u dotaci v plné výši, je příjenice povinen vrátit poskytovateli na
jeho účet nevyužitou část dola± do 60 dnů ukončení realizace akce.

5. Pokud skutečné celkové finí:i:ční náklady na realizaci akce překročí předpokládané finanční
náklady na realizaci akce, uh::,. i příjemce Částku tohoto překročení z vlastních zdrojů.

6. Dotace je poskytována příjemci i na finanční náklady akce, spočívající v uhrazené dani z přidané
hodnoty v souvislosti s realizi< akce, a to v těchto případech:
a) není-li příjemce registrov:z::ým 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 registrova:ýin plátcém daně z přidané hodnoty, kterému však nevznikl

v souvislosti s ŕealizací U2c 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 čáMičný nárok na odpočet uhrazené danč z přidané hodnoty; v tomto
případě je příjemci poskyícvána dotace i na finanční náklady akce, spočívající v uhrazené dani
z přidané hodnoty, u níž ;Mjemci nevznikl nárok na odpočet daně z přidané hodnoty dle
zákona č. 235/2004 Sb.

7. 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 danč z přidané
hodnoty, kterému vznikl v sG'.:",':slosti s realizací akce nárok na odpočet daně z přidané hodnoty ve
výši uhrazené daně z přidané 1:Mnoty dle zákona č. 235/2004 Sb.

8. Příjemce se zavazuje v prútí "l i po ukončení realizace akce, pokud to povaha akce dovoluje,
označit, že akce je realizov Žia s přispěním Středočeského kraje. Informační cedule nebo
samolepky nebo jiný vhodi:ý způsob označení včetně pokynů pro umístční budou dodány
poskytovatelem.

-..1
Příjemce je povinen uvádět i: Ej poskytovatele, které je uvedeno v Příloze Č. l této smlouvy, na
tištěných propagačních materiálech akce, pokud jsou vyhotovovány, a na odčvu, pokud je součástí
akce (např. na sportovním drez.:í). Příjemce je rovněž povinen vyvčsit uvedené logo poskytovatele
při konání akce, pokud to pov'"'ía akce dovoluje.

Příjemce je povinen dodat pmkytovateli fotodokumentaci či tištčné materiály o splnění podmínek,
uvedených v tomto odstavci.

9. Zaměstnanci a blízké osoby příjemce nebo osoby ovládající příjemce či osoby příjemcem
ovládané se nesmčjí podílet :'a plnění veřejných zakázek 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 zadávaných příjemců" ",).

výjimku z tohoto ustanovení K:::iže udělit na základě písemné žádosti příjemce Rada.

10. Majetek pořízený či zhodnoccmý s účastí dotace nesmí být převeden na jinou právnickou nebo
fýzickou osobu, prodán ani l:í ..:?rčnč pronajat po dobu 5 let od data ukončení realizace akce. Dále
nesmí být v období příštích ;:žti let ode dne ukončení akce narušen jinou stavební činností
(výstavba a přeložky inženýrských sítí, přestavba objektu apod.) s výjimkou havarijního stavu
nebo mimořádnou událostí dlc zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochranč ve znění pozdčjších
předpisů, nebo krizové legi:'! :'vj' (např. zákon Č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném
systému a o změně některý:i' zákonů). výjimku z tohoto ustanoveni může udčlit na základě
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žádosti příjemce Rada. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na pohoštění, je-li součástí akce,
a na věcné ceny pro účastníky akce, jsou-li součástí akce.

11. Příjemce je povinen předložit do 60 dnů od ukončení realizace akce Odboru Kancelář hejtmana
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.

12. V případě nedodržení povinnosti uvedené v předchozím odstavci ll. tohoto článku je příjemce
povinen provést odvod za takovéto porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 0,1 % z celkových
poskytnutých peněžních prostředků za každý den prodlení s předložením finančního vypořádání

dotace.

13. Peněžní prostředky vrací příjemce na účet poskytovatele uvedený na str. l této smlouvy, a to pod
stejnými symboly - stejným účelovým znakem, pod kterým mu byly penčžní prostředky
poskytovatelem poskytnuty, nesdělí-li poskytovatel písemně příjemci, že má uvést při převodu

peněžních prostředků jiné údaje.

14. Dotace je dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správč a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdčjších předpisů veřejnou finanční podporou.

15. Každé neoprávněné použití nebo zadržení penčžních prostředků poskytnutých příjemci jako dotace
dle této smlouvy je porušením rozpočtové káznč podle ustanovení § 22 z.č.250/2000 Sb.
Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení
rozpočtové kázně se řídí § 22 z.č. 250/2000 Sb. Odvod za porušení rozpočtové kázně odpovídá
výši neoprávněně použitých nebo zadržených penčžních prostředků. Za porušení méně závažné
povinnosti příjemce dle této smlouvy odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně 1% až 50%
poskytnutých peněžních prostředků, není-li v této smlouvč stanoveno jinak (viz odstavec 12

tohoto Článku).

16. Příjemce je povinen uchovávat veškeré písemnosti, týkající se poskytnutí dotace podle této
smlouvy včetně vyúčtování dotace se všemi písemnými doklady, a to takovým způsobem, aby
bylo možno prokázat oprávněnost použití penčžních prostředků v souladu s touto smlouvou, a to
po dobu pěti let od ukončení realizace akce.

17. Je-li příjemcem dotace právnická osoba, je příjemce povinen písemně informovat poskytovatele
a) o přelněnř právnické osoby, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo k přeměnč

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

osoby do likvidace.
V písemné informaci pro poskytovatele příjemce mimo jiné uvede evidenční číslo smlouvy
poskytovatele, uvedené na štranC 1 této smlouvy, název akce a výši poskytnuté dotace

poskytovatelem.

18. Povinnost uvedenou v předchozím odstavci 17. tohoto článku příjemce nemá, jestliže již není
povinen uchovávat veškeré písemnosti, týkající se poskytnutí dotace, podle odstavce 16. tohoto

článku.

Článek 3
Závěrečná ustanovení

1. O poskytnutí dotace a uzavření smlouvy rozhodla Rada Středočeského kraje usneseníň č. 038-
18/2017/RK ze dne 18. 5. 2017 a v případě tohoto právního jednání Středočeského kraje jsou
splnčny podmínky uvedené v § 23 zákona číslo 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
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pozdějších předpisů, nezbytné k jeho platnosti.

2. Právní vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními z. Č. 250/2000 Sb.

3. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě písemných
číslovaných dodatků této smlouvy, podepsaných oběma smluvními stranami.

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží
příjemce a jeden poskytovatel.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jejího zveřejnění v registru smluv, které provede poskytovatel.

26 -OS- 2017
V Praze dne

' Betlémské nám. 5A
···Ptaha 1

Poskytovatel
Středočeský kraj

. Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová
L ' hejtmanka Středočeského kraje
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