
Smlouva č. 2017/0203

Ve ejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
uzav ená dle ust § 159 a násí. Zákona č. 500/2004 Sb., správní ád| ve znění pozdějších p edpisů.
ve spojení s § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb.. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

ve Znění pozdějších p edpisů (dále jen "Zákon")

I. Poskytovatel a p íjemce dotace

Městská část Praha 17 epy
se sídlem: Žalanského 291/12b. Praha 17
Zastoupená: starostkou Mgr. Jitkou Synkovou
lčo; 00231223
DIČ: CZ 00231223
bankovní Spojení: Česká spo itelna as.. pobočka Praha 6
č. účtu: 27-2000700399/0800
(dále jen „poskytovatel“ nebo „MČ Praha 17“ )

a

NADĚJE
právní forma: spolek
Se Sldlem: K Brance11/19e 155 00 Praha 13
Zastoupená:
*-

oblastním editelem
IČOI 570931, DI .' 0200570931
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „p íjemce")

Il. P edmět a účel dotace
2.1 . P edmětem smlouvy je Závazek poskytovatele bezplatně poskytnout p íjemci dotaci v celkové částce
Za účelem úhrady části nákladů Spojených s realizací Terénního programu pro osoby bez domova na
území městské části Praha 17 epy, který bude zajištěn ode dne účinnosti smlouvy do 31. 12.
2017 v rozsahu 4 hodiny týdně, a Závazek p íjemce tuto dotaci p ijmout a následně projekt Zhodnotit,
samostatně vyúčtovat její využití a podrobit se p ípadně kontrole dle následujících smluvních podmínek`
2.2. P íjemce je povinen užít dotaci jen k účelu uvedeném v odst. 2,1. Finanční prost edky nesmí být
použity k jinému účelu a mohou být použity pouze za podmínek uvedených v této smlouvě. ve smyslu
projektu p íjemce a dalších údajů obsažených v žádosti o poskytnutí dotace na zajištění služby
Z rozpočtu MČ Praha 17.

íll. Výše dotace a způsob jejího vyplacení a využití
3.1 Výše dotace činí 49.900 Kč (slovy: čty icetdevěttislcdevětsetkorunčeských) a tyto finanční
prost edky budou poskytnuty bezhotovostním p evodem z účtu poskytovateleI na účet p íjemceI a to
nejpozději do 30 dnů od nabytí účinností smlouvy.

3.2. P íjemce finanční částku uvedenou v odstavci 3.1. p ijímá a to včetně schváleného využití dotace
a Zavazuje se Zrealizovat projekt ve schváleném rozsahu a kvalitě.
3.3. Z poskytnuté dotace p íjemce nesmí hradit dále uvedené výdaje:
- na po ízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku v souladu

se zvláštním právním p edpisem,
- na odměny statutárním Orgánům právnických osob (nap . dozorčí radyI p edstavenstva)
- na tvorbu zisku a Základníhojměnl
- na členské p íspěvky v mezinárodních institucích
- na splátky půjček a na leasingové splátky
- na odpisy majetku
- na výdaje spojené se Zahraničními cestami
- na pokuty, penále a sankce
- na stravné Zaměstnanců (kromě cestovních náhrad)
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- na jízdné pro Zaměstnance (kromě jízdních výdajů v době konání pracovní cesty)
- na nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účelně doložit).

3.4. Z poskytnuté dotace p íjemce může hradit, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak:
- provozní náklady - materiálové náklady p ímo související s realizací p edmětu smlouvy
- provozní náklady - nemateriálové náklady (nap . energie. opravy a udržování. telefony. nájemné.

školení. aj.)
- osobní náklady - mzdové náklady (hrubé mzdy. DPP. DPČ) a odvody na sociální a Zdravotní

pojištění.

IV. Finanční vypo ádání dotace

4.1. P íjemce dotace je povinen v termínu do 31. 1. 2018 p edložit poskytovateli ke schválení Závěrečné
vyúčtování včetně samostatného písemného Zhodnocení průběhu konkrétního projektu a kopií účetních
dokladů o použití konkrétní dotace. Poskytovatel vyúčtování projedná do 15 dnů po jeho obdržení a
v p ípadě nedostatků ve vyúčtování vyzve p íjemce k doplnění. p ípadně svolá jednání k odstranění
zjištěných nedostatků.

4.2. Poskytnutou dotaci, pop . její poměrnou část. se Zavazuje její p íjemce vrátit Zpět poskytovateli
v p ípadě:
a) nevyužití schválené a poskytnuté dotace,
b) nedodržení účelu, podmínek a Závazků stanovených poskytovatelem dotace v této smlouvě.
c) že údaje. na jejichž Základě byla dotace poskytnuta. byly neúplné nebo nepravdivé.
d) že dotace byla čerpána v rozporu se Zvláštnlmi právními p edpisy.
e) nebudou-li ádně vyplněný požadované informace formulá e vyúčtování či požadované p ílohy

včetně ádně doložených prvotních účetních dokladů,
f) že celkové vyrovnání. které p íjemce obdrží od různých orgánů ve ejné moci. p esáhne výši

nezbytnou k pokrytí čistých nákladů, jež mu vzniknou p i plnění povinnosti ve ejné služby.

4.3. P íjemce odpovídá Za hospodárné použití peněžních prost edků v souladu s účely, pro které byly
poskytnuty.

4.4. V p ípadě neplnění účelu dotace (tj. odstoupení od poskytování služby nebo jejího ukončení) je
p íjemce povinen poskytnuté finanční prost edky vrátit poskytovateli na shora uvedený účet do 30
kalendá ních dnů od vzniku této skutečnosti. nejpozději však musí být p ipsány na účet do 31. 12. 2017.

4.5. Vp ipadě porušení odstavce 4.2. je p íjemce povinen poskytnuté finanční prost edky vrátit

poskytovateli na jeho účet uvedený vzáhíaví smlouvy neprodleně, nejpozději vtermínu do 30
kalendá ních dnů. které uplynou od doručení písemné výzvy. Poskytovatel si vyhrazuje právo na uložení
smluvní pokuty za porušení povinností jmenovitě uvedených v odst. 4.2. ve výši 10 % Z poskytnuté

finanční částky. kterou je p íjemce povinen uhradit ve lhůtě nejpozději do 30 kalendá ních dnů od
doručení písemné výzvy p íjemci.

4.6. P íjemce je povinen v p ípadě svého Zániku, sloučení nebo jiné změny tyto skutečnosti písemně
sdělit do 14 kalendá ních dnů od jejich vzniku U adu MČ Praha 17.

4.7. Ustanovení § 22 Zákona není článkem lV. dotčeno.

V. Ostatní ujednání

5.1. P íjemce je povinen umožnit poskytovateli průběžnou a následnou kontrolu čerpání p idělených
finanční prost edků a na požádání umožnit kontrolu originálních dokladů účetních písemností

vztahujících se k účtování p idělených finančních prost edků.

5.2. Využití finanční podpory Z ve ejných prost edků podléhá ve ejnoprávní kontrole ve smyslu Zákona
č. 320/2001 Sb.. o finanční kontrole. ve znění pozdějších p edpisů. Poskytovatel je oprávněn provést
kontrolu čerpání a využití poskytnuté peněžní částky zejména kontrolou v účetnictví p íjemce. ve smyslu
tohoto zákona.

5.3. Poskytovatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v p ípadech závažného porušení
povinností uvedených v odstavci 4.2.

5.4. Poskytovatel pově uje p íjemce k poskytování služby obecného hospodá ského Zájmu dle p ílohy
č.1 této smlouvy. jež je její nedílnou součástí.
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Vl. Ustanovení Společná a závěrečná

6.1. Pokud v teto smlouvě není výslovně ujednánojinak, ídí se vztahy obou smluvních stran zákonem,
správním ádem a Zákonem Č. 131/2000 Sb., o hlavnim městě Praze. vše ve Znění pozdějších p edpisu.

6.2. Tuto smlouvu lze měnit nebo Zrušit pouze smluvními dodatky. podepsanými opravněnými Zástupci
obou smluvních stran. Dodatky budou chronologicky se azeny v Časovem sledu a Číslovány.

6.3. P íjemce výslovně souhlasí S tím, Že výše uvedená Smlouva bude uvedena ve ve ejně p istupně
evidenci smluv MC Praha 17 a dale Že bude Zve ejněna na u ední desce MČ Praha 17.

6.4. Obě Smluvní strany svými podpisy potvrzují respektování Závazkù vyplývajících z této smlouvy,
a Z Pravidel pro poskytování dotací Z rozpočtu MČ Praha 17 a dalších podmínek. zve ejněných p i
vyhlášení dotačního ízení poskytovatele.

6.5. Tato smlouva byla sepsána ve Čty ech vyhotoveních Stejně právní Závazností, Z nichž t i obdrží
poskytovatel a jedno vyhotovení obdrží p íjemce.

6.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnýmí Zástupci obou smluvních
stran.

6.7. Podle ustanovení§ 43 odst. 1 zákona Č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze4 ve Znění pozdějších
p edpisu, se konstatuje, že uzav ení teto smlouvy schválila Rada městskě Části Praha 17 na svem
zasedání dne 9.8.2017 usnesením Č. Us RMČ 000338/2017.

P íloha: Pově ení

V Praze dneI......lll.Íll,ll...4ll.l.7.„... V FYAìEZ/lď MM x'

Doložka
Na základě dikee § 43 Zákona č. 131/2000 Sb.. u hlavnim městě Praze. v platném Znění a
v Souladu S usnesením RMČ Praha l7 Č. US RMČ 000338/2017 ze dne 9.8.2017 Se osvědčuje
právní ukon Spočívající v uzav ení „Ve ejnoprávní Smlouvy" mezi MČ Praha 17 a Naděje.
Spolek. a potvrzuje Se splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

V Praze dne l ÍŤ ˇÍllí ŽĹll7

pově ený Č
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