Smlouva č. ZOH/0076

Smlouva o poskytnutí dotace

uzav ená na základě Zákona č. 250/2000 Sb..
O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve Znění pozdějších p edpisů
I.
Smluvní strany
Městská část Praha 17
se sídlem Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6,

IČ: 00231223, č. účtu 2000700399/0800
Zastoupená starostkou Mgr. Jitkou Synkovou
dále jen „poskytovatel“
a
TJ Sokol epy, 2.5.

Se sídlem Engelmüllerova 625/4, 163 00 Praha 6

IČ: 48137294
zastoupený p edsedkyní Ing. Lenkou Malinkovičovou

dále jen „p íjemce“
II.
P edmět a účel smlouvy
Poskytovatel poskytne Z rozpočtu výdajů na rok 2017 p íjemci ﬁnanční účelovou
dotaci podle Zákona č. 250/2000 Sb.. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve Znění
pozdějších p edpisů. v celkove' výši l 000 000 Kč (Slovy jeden milion korun českých). Dotace

bude p íjemci poskytnuta p evodem na jeho účet č. _ do 15 dnů Ode dne
podpisu této smlouvy oběma Smluvními Stranami.
Dotace je p íjemci poskytnuta na pronájmy tělocvičen a h išť. na Organizaci soutěží
asportovních akcí, na vybavení pro pravidelná cvičení a Závodní činnost. na Sportovní
soust edění dětí a mládeže. na provoz Sportovišť a sportovního areálu, na terénní úpravy okolí
volejbalových kurtů. na pravidelnou údržbu a provádění Oprav, na mzdu kustoda a správce
fotbalového h iště. na Zajištění provozu Zázemí Sportovců` na reprezentaci gymnastek. na

podporu vzdělávání trenérů. na rehabilitace členů.
III.

Závazek p íjemce
P íjemce dotaci Za podmínek Stanovených v této smlouvě p ijímá a Zavazuje Se. že
v kalendá ním roce 2017 shora uvedenou činnost Zajistí svým jménem. na svou vlastní
Odpovědnost. v Souladu S právními p edpisy a podmínkami této Smlouvy.

IV.
Podmínky použití dotace
P íjemce je povinen použít poskytnuté ﬁnanční prost edky výhradně pro účel
Stanovený v článku Il. této Smlouvy, p ičemž se Zavazuje zabezpečit hospodárné nakládání
s těmito finančními prost edky.
Použití poskytnuté dotace ve Skutečně výši musí být vyúčtováno, uhrazeno
apromítnuto v účetnictví p íjemce. které bude vedeno v Souladu s platnými právními
p edpisy.
P íjemce odpovídá Za ádné vedení a viditelné Označení originálních účetních dokladů
prokazujících použití dotace.

P íjemce` p edloží poskytovateli vyt'ıčtování touto Smlouvou poskytnutých linančních
prost edku ve formě kopie daňového dokladu o úhradě nákladu na plnou vy'ˇši Či Částečnou
vy'si poskytnuté dotace v souladu s účelem použití. a to do 28. 2. 2018. Kopie vy'pisu 7. učtíı Či
pokladních dokladu p edloží do 28. 2. 2018.
P íjemce dotace se zavazuje v p ípadě své p eměny Či likvidace vrátit nevyužitotı část
finančních prost edku poskytovateli do 31. 12. p íslušného roktı. ve kterém finanční
prost edky obdržel.
V.
Kontrola hospoda ení S poskytnutými prost edky
Poskytovatel je oprávněn v souladu se Zákonem č. 320/2001 Sb.. o linanční kontrole
ve ve ejné správě a o Změně některých Zákonů. ve znění pozdějších p edpisu. provádět
kontrolu plnění této smlouvy. p ičemž p íjemce je povinen tuto kontrolu Strpět a poskytnout
poskytovateli p i vykonu kontroly' pat ičnou součinnost.
VI.
Důsledky porušení povinností p íjemce
`ı\leopr€'1vn‹ˇ3né použití nebo zadržení finančních prost edků. poskytnutých na základě
této Smlouvy. je porušením rozpočtové káZně ve Smy'slu Š' 22 Zákona č. 250/2000 Sb..
o rozpočtovy'ch pravidlech územních rozpočtů. ve znění pozdějších p edpisu. Neoprávněným
použitím tˇınančních prost edku je jejich použití. kterým byla porušena povinnost stanovená
touto Smlouvou. právním p edpisem. p ímo použitelny'ˇm p edpisem E11 a dále. neprokáže-li
p íjemce. jak byly poskytnuté finanční prost edky' použity. Zadržením íˇınančních prost edku
je porušení povinnosti vrácení poskytnutých prost edků dle čl. IV. této smlouvy“. Za porušení
rozpočtové kázně bude p íjemce povinen provést odvod do rozpočtu poskytovatele. který mtı
bude uložen v souladu s ustanovením § 22 shora citovaného Zákona.
VII.
Závěrečná ustanovení
Podle ustanovení Š' 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb.. o hlavním městě Praze. ve znění
pozdějších p edpisů. se konstatuje. Že uzav ení této smlouvy o poskytnutí dotace schválilo
Zastupitelstvo m. č. Praha 17 na svém 17. zasedání dne 19. 4. 2017 usnesením č. 20/2017.
Tato smlouva nabyˇvá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnymi zástupci obou
smluvních Stran.
Tato smlouva je provedena ve dvou vyhotoveních. 7. nichž každé má platnost
originálu. p ičemž poskytovatel i p íjemce Obdrží po jednom vyhotovení.
Poskytovatel Zajistí zve ejnění smlouvy' v“ registru smluv. Povinnost uve ejnit se
nevztahuje na smlouvu. jestliže vy'ˇše hodnoty jejího p edmětu je 50 000 Kč bez DPll nebo
nižší.
Poskytovatel a p íjemce shodně prohlašují. že tato smlouva byla uzav ena po
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vule. vážně a srozumitelně. nikoliv
v tísni. Na dukaZ souhlasu s obsahem této smlouvy p ipojuji obě strany svoje podpisy.
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