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Evide nčnÍčÍsĹo smlouvy Poskytovatele: S-9977/ŠKS/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje na úhradu výdajů celoroční činnosti nestátních neziskových organizací v rámci

Programu na podporu

,,NAPLŇOVÁNÍ KONCEPCE PODPORY DĚTĹA MLÁDEŽE VE STŘEDOČESKÉM KRAJI."

oblast podpory neinvestiční

uzavřená v souladu s § 159a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správnířád, ve zněnÍpozdějších právních
předpisů a podle §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

pozdějších právních předpisů

Smluvní strany

středočeský kraj

se sídlem

lČ: 70891095

zastoupený:

bankovnispojení: ČNB

(d ále je n: poskytovatel)

a

Názevsubjektu

se sídlem

lČ: 46271066

zastoupený:

bankovníspojenŕ

{dále jen: příjemce)

Zborovská 81/11, PSČ 150 21, Praha 5

DIČ: CZ70891095

Ing. Milošem Peterou, hejtmanem Středočeského kraje

č. účtu: 94-2028111/0710

0

Asociace malých debrujárů ČR, spolek

Sokolovská 702, 685 01 Bučovice

DIČ:

Ing. Igor Nad', prezidentAMD ČR

Č. účtu: 154526144/0300

uzavÍrajÍnÍže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutidotace:

Preambule

V rámci dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy čr na podporu aktivit k
,,NaplňovánIKoncepce podpory mládeže na obdobi2014-2020" získal středočeský kraj finančniprostředky
ze státního rozpočtu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (dále jen ,,státní dotace") na vyhlášeni
krajské výzvy pro nestátní neziskové organizace (dáletaké NNO), pracujÍcÍs dětmi a mládeží, které budou
realizovat projekty nap|ňujÍci cíle Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020. středočeský kraj
v souladu s podmínkami dotačního programu vyčlenilze svých rozpočtových prostředků částku, která tvoří

podmíněných 30% spoluúčasti (dále jen ,,krajská dotace").
RozděAenítěchtofinančnIch prostředků bude provedeno poskytovánÍmindividuá|nÍch dotacIpodle záko na č.

250/2000 Sb.



Článekl.

Předmět smlouvy, účel a výše dotace

1. Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci dotaci ve výši 70000,(X) KČ, slovy:
Sedmdesáttisíc korun českých (dále jen:dotace) na podporu ceioročnípráce s dětmia mládežípro NNO
v rámci Programu na podporu ,,Naplňování Koncepce podpory dětí a mládeže ve Středočeském kraji"
v roce 2016.

2. Účelem poskytnutídotace je částečná úhrada celkových uznatelných nákladů projektu příjemces názvem:
S debrujáry za vědou a technikou, aneb vzděláváni a poznání všechnu nudu zahání.

3. Dotace může dosáhnout maximálně 70% celkových uznatelných nákladů projektu příjemce, přičemž
maximálnivýše dotace může činit 70A00,- kč. zbývajÍcÍnák|ady projektu musipříjemce uhraditz vlastních
zdrojů, případněz příspěvků od jiných subjektů.Tyto náklady musídoložit, přičemž nelze použít náklady,
které účtuje vůči jiné státnidotaci.

4. Pokud celkové skutečné uznatelné náklady překročí celkové plánované náklady na realizaci projektu,
uhradipřÍjemce částku tohoto překročeniz vlastních zdrojů.

5. Dotace bude poskytnuta na základě žádosti o poskytnutídotace č.j.: 052834/2016/KUSK ze dne 4/4/2016
a to jednorázově převodem na bankovníúčet příjemce uvedenýv záhlavítéto smlouvydo 14dnů ode dne
uzavřenítéto smlouvy. Dnem poskytnutídotace je den připsánÍfinančnjch prostředků na účet příjemce.

6. Dotace se poskytuje na účel stanovený v ČI. i. odst. 2. této smlouvy jako dotace neinvestiční. Pro účely
tétosmlouvyse neinvestičnÍdotacÍrozumÍdotace, která musíbýt použita na úhradu jiných výdajů než:

a) výdajů spojených s pořízením hmotného majetku dle § 26 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve zněnipozdějších předpisů (dále jen ,,cit. zákona"),

b) výdajů spojených s pořízením nehmotného majetku dle § 32a odst. la 2 cit. zákona,
c) výdajů spojených s technickým zhodnocením, rekonstrukcia modernizacíve smyslu § 33 cit. zákona.

Článek ll.

Práva a povinnosti příjemce
P

1. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použít výlučně v souladu s účelem poskytnutídotace dle čl.l. odst.
2 a 5 této smlouvy, vsouladu s podmínkami stanovenými vtéto smlouvě, v souladu susnesením Rady
Středočeského kraje č. 011-11/2016/RK ze dne 14. 3. 2016 a v souladu s dotačním programem
Ministerstva ško|stvľ m|ádežeatělovýchovy,,NaplňovánÍKoncepce podpory mládeže na krajské úrovňi';
č. j. MSMT-32 231/2015-2 ze dne 20. října 2015. Dotace musibýt použita efektivně, účelně a hospodárně.
příjemce je oprávněn dotaci použit pouze na úhradu plánovaných uznatelných výdajů souvisejIcIch s
činnostípřIjemce v roce 2016 v rámci Programu na podporu nap|ňovánÍKoncepcepodpory dětia mládeže
ve Středočeském kraji, za dodrženidruhového členěniplánovaného nákladového rozpočtu.

Dotaci nelze použít na:

a) úhradu výdajů na pohoštění,

b) dary a ceny (neplatina drobné odměny pro děti v rámci pořádaných akcí),
C) úhradu pořízeníinvestičnÍho majetku,

d) platby fyzickým nebo právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací projektu,

e) výrobu,tiska distribuci časopisů,brožuratiskovin veřejnědistribuovaných za úplatukomerčnimi prodejci,
f) nákup předplatných jízdenek městské hromadné dopravy,

g) nákup věcíosobnÍpotřeby, které nesouvisejís vlastním posIánim nebo činnosti NNO,

h) leasing,

i) financováni podnikatelských aktivit a výdělečnou činnost NNO,
j) úhradu členských příspěvků střešním organizacím působíchn v ČR,

k) úhradu nákladů zahraničních cesta stáží,

l) úhradu mezinárodních aktivit rekreačního a turistického charakteru,



m) úhradu mezd, dohod o provedeni práce či pracovní činnosti a odvodů
na sociálnía zdravotní pojištěnífunkcionářůa zaměstnanců NNO, kteří se nepodňejina realizaci

projektu,
n) vzdělávání, které nesouvisí s činností NNO v oblasti práce s dětmi

a mládeži,
O) úhradu daní, daňových odpisů, poplatků a odvodů,

p) úhradu úvěrů a půjček,

q) nákupu věcíosobnÍpotřeby,
r) penále, pokuty,

s) pojistné.

2. výdaje uvedené vodst. 1 v písmenech a) až s) tohoto článku jsou považovány za neuznatelné výdaje.
příjemce současně bere na vědomí, že dotace se poskytuje na úhradu nezbytně nutných výdajů, což
znamená, že do rozpočtu nesmibýt zakalkulován zisk.

3. příjemce nesmídotaci ani částečně použít na projekty podpořené v rámci Programů státnípodpory práce
s dětmi a mládežípro nestatníneziskové organizace na rok 2016.

4. je-li příjemce plátce daně z přidané hodnoty(dále jen DPH) a může uplatnitodpočet DPH ve vazbě na
ekonomickou činnost, kterázakládá nárok na odpočet daně podle § 72 odst.1zákona č. 235/2004 Sb.,o
daniz přidané hodnoty,v platném zněni(dále jen,,ZDpH"),a to v plné nebočástečné výši(tj.v poměrné
výši podle §75 ZDPH nebo krácené výši podle §76 ZDPH, popř. kombinaciobou způsobů), nelze zdotace
uhradit DPH ve výšitohoto odpočtu DPH, na který přIjemcivznikl nárok.V případě,že si příjemce -plátce
DPH bude uplatňovat nárok na odpočet daně z přijatých zdanitelných plněniv souvislosti s realizacI
projektu, na který byla dotace poskytnuta, a to nárok na odpočet v plné či částečné výši, uvádí na
veškerých vyúčtovacích dokladech finančničástky bez dph odpovídajÍcÍvýši, která mohla být uplatněna
v odpočtu daně na základě daňového přiznání k DPH. příjemce - neplátce DPH uvádí na veškerých
vyúčtovacích dokladech finančníčástky včetně DPH.

5. V případě, že se příjemce stane plátce m DPH v průběhu Čerpá ní dotace
a jeho právo uplatnitodpočet DPH při registraci podle §79ZDPH se vztahuje na zdanitelná plněnihrazená
včetně přIslušné DPH zdotace, je příjemce povinen snížitvýšidosud čerpanédotace ovýši daně zpřidané
hodnoty, kterou je příjemce oprávněn v souladu § 79 ZDPH uplatnit v prvním daňovém přiznání po

registraci k DPH.

6. V případě, že dojde k registraci příjemce k DPH a příjemce při registraci podle § 79 ZDPH je oprávněn
až po vyúčtovánídotace uplatnit nárokna odpočetDPH, jež byla uhrazenaz dotace, je příjemce povinen
vrátit poskytovateli Částku ve výši nároku odpočtu DPH, který byl čerpán jako uznatelný výdaj.

7. Pokud má příjemce (plátce daně)ve shodě sopravou odpočtu podle §75 ZDPH a úpravou odpočtu podle
§ 78 až 78c zdph právo zvýšitve lhůtě stanovené ZDPH svůj původně uplatněnýnárok na odpočet DPH,
kterýse vztahuje na zdanitelná plněníhrazenávčetně přIslušné DPH zdotace, je příjemce povinenupravit
a vrátit poskytovateličástdotace ve výši uplatněného odpočtu DPH, atodo jed noho měsíce ode dne, kdy
příslušný státníorgán vrátil příjemci uhrazenou DPH.

8. Nevrátí-li příjemce takovou část dotace v této lhůtě, dopustise porušenírozpočtové kázně ve smyslu ust.
§ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve zněnjpozdějšÍch předpisů.



9. Bez předchozího písemnéhosouhlasu poskytovate|enesmÍpříjemce dotaci nebojejľčást poskytnouttřeti
osobě, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.

10. Příjemce je povinen ve svém účetnictví a ve vyúčtování vést jaké náklady byly hrazeny z dotace
poskytovatele a jaké z prostředků příjemce(tzv.spoluúčast).jednotlivé dok|adyprokazujÍcÍvyužitÍdotace
poskytovatele musíbýt prokazatelně označeny,případně musibýtvyznačeno,jaká poměrná částka plněni
připadá na dotaci poskytovatele a jaká poměrná částka na prostředky příjemce.

11. Příjemce je oprávněn použít dotaci i na úhradu nákladů, které vynaložilv roce 2016 v souladu súčelem
poskytnutidotace dle ČI. l. odst.2. a 4. a při sp|něnipodmÍnekd|e čl.ll. odst.1. tétosmiouvyv obdobíod
data vyh|ášenídotačnÍho programu na webových stránkách Středočeského kraje, tj. od 16. 03. 2016.
Příjemce je povinen použit poskytnutou dotaci nejpozději do ukončenidotačnÍho programu, což je do 31.
12. 2016.

12. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provedeni kontroly dodrženi účelu a podmínek použiti
poskytnuté dotace. Při této kontrole je příjemce povinen vyvíjet veškerou poskytovatelem požadovanou

součinnost.

13. příjemce je povinen nejpozději do 31. 12. 2016 předložit poskytovateli Závěrečné vyhodnoceni- zprávu
projektu a vyúčtováni poskytnuté dotace (dále jen ,,vyúčtováni").

VyúčtovánMusíobsahovat:

a) FinančnÍvyúčtovánidotace poskytnuté v roce 2016 (přIloha č. l).
b) Soupis celkových uskutečněných výdajů do částky odpovÍdající výši přidělené dotace a spoluúčasti

příjemce (příloha č. 2).
{Přilohyč. la 2 jsou pro příjemce k dispozicivelektronickéformě na webu Středočeského kraje.)

c) Kopie všechvýpisů z bankovního účtu, které dokládajkihradu jednotlivých dokladů afaktur,
s vyznačením dotčených plateb.

d) Kopie prvotních účetních dokladů do částkyodpovjdajÍcÍvýši přidělené dotace aspoluúčasti příjemce,
které osvědčujIpoužitína sjednaný účela které musiobsahovat náležitostistanovené zákonem č.
563/1991 Sb. o účetnictví,ve zněnipozdějšich předpisů. Příjemce dále vyúčtovánÍdo|ožÍkopiemi všech
smluv, objednáveka dalších dokladů, které se vztahujik realizaci projektu.

Společně s vyúčtováním příjemce před|ožíposkytovate|i Závěrečnou zprávu.

14. Závěrečná zpráva musí obsahovat označenÍpřijemce, číslo smlouvy uvedené na 1. straně této smlouvy,
název projektu, popis realizace projektu: informace o splněnístanoveného cíle a zdůvodněníodchy|ek,
stručné zhodnocení činnosti příjemce včetně jejího přínosu pro cIlové skupiny a středočeský kraj,
kvalitativnIa kvantitativnívýstupyprojektu, fotodokumentaci provedeníčinnosti a fotodokumentaci užití
loga Středočeského kraje dle ČI. ||, odst. 22této smlouvy.

15. V případě, že dotace nebyla použita v celé výši ve lhůtě uvedené ve ČI. ||. odst. 11 této smlouvy, je
příjemce povinen vrátit nevyčerpanou část dotace na účet poskytovatele č. 94-2028111/0710 u ČNB,

nejpozději do 10. 1. 2017. NevrátI-li příjemce nevyčerpanou částdotace vtéto lhůtě, dopustíse porušeni
rozpočtové kázně ve smyslu ustanoven1§ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve zněnÍpozdějšich předpisů.

16. V připadě,že příjemce použije dotaci nebo jejíčástna jiný účelnež účelsjednanýtoutosmlouvou ve čl.l.
odst. 2, poruší některou z jiných podmínek použitídotace, stanovených v ČI. ||. odst. 1této smlouvy, nebo
poruší některou z povinnostiuvedených vtéto smlouvě, dopustíse poru šenírozpočtové kázně ve smyslu
ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů. Pokud příjemce předložívyúčtovánía závěrečnou zprávu vtermínu stanoveném včl.
íl. odst. 13 této smlouvy, ale vyúčtovánínebo závěrečná zpráva nebudou obsahovat všechny náležitosti
stanovené včl. ||. odst.13 tétosm|ouvy,dopustise příjemce porušenírozpočtové kázně až v připadě,že



nedoplnínebo neopravichybné nebo neúplné vyúčtovánínebo závěrečnou zprávu ve lhůtě 10 dnů ode
dne doručenivýzvy poskytovatele.

17. Za porušenírozpočtové kázně uloží poskytovatel příjemci odvod ve výši stanovené platnými právními
předpisy. V případě, že je příjemce dle této smlouvy povinen vrátit dotaci nebo jejíčást, vráti příjemce
dotaci nebo jejičást na účet poskytovatele, ze kterého byla dotace poskytnuta č. 94-2028111 l 0710 u
ČNB, na základě vystavené faktury.

18. Příjemce se zavazuje seznámit poskytovatele, do 15 dnů od jejich vzniku, stěmito skutečnostmi: se
změnami zakladatelské listiny, adresy sídla, bankovního spojeni, statutárního zástupce, jakož i jinými
změnami, které mohou podstatně ovlivnit způsob jeho finančního hospodařenia náplň jeho aktivit ve
vztahu k poskytnuté dotaci.V případě přeměny příjemce, který je právnickou osobou, nebo jehozrušeni
s |ikvidací je příjemce povinen o této skutečnosti poskytovatele předem informovat. příjemce je povinen
po dobu minimálně 2letode dne platnosti a účinnosti Smlouvy provozovat činnost zakotvenou ve svých
stanovách - práci s dětmi a mládeži, neukončí ji ani nepřeruší bez vědomi a písemného souhlasu
poskytovatele.

19. V případě nedodrženípovinnostÍpod|e odst. 18. tohoto Článku je příjemce povinen provést odvod za
takovéto porušenirozpočtové kázně, a to ve výši 1% z celkových poskytnutých peněžních prostředků.

20. V případě vstupu dolikvidace je příjemce povinen vrátitvšechny prostředkydotace, které nebylydodata
vstupu do likvidace použity na účeldotace,ato do 30 dnů od vstupu dolikvidace, na účet poskytovatele,
a ve stejném terminu předložit vyúčtovánídotace v rozsahu jak je výše uvedeno.

21. V případě přeměny právnickéosoby je přijemcepovinen vyžádatsisouhlass převodem práva povinnosti
ztéto smlouvy v dostatečném předstihu od poskytovatele. V případě nesouhlasu poskytovatele je
příjemce povinen vrátit všechny prostředky dotace, které nebyly do data vstupu do likvidace použity na
účeldotace,ato do 30 dnů od přeměny, na účet poskytovatele, ave stejnémterminu před|ožitvyúčtování
dotace jak je výše uvedeno.

22. Při použitídotace ke shora stanovenému účelu je příjemce povinen označit propagační materiály logem
Středočeského kraje, případně umístitrek|amnÍpane|s logemkraje v místech celoročníčinnosti.Současně
je příjemce povinen na těchto propagačních materiálech uvést, že činnost příjemce se koná za finanční
spoluúčasti poskytovatele. Totéž je příjemce povinen uvádět při kontaktu s médii, případně na svých
webových stránkách a při propagaci svých aktivit.

23. Poskytovatel uděluje příjemci souhlas s bezúplatným užitím loga Středočeského kraje způsobem a
v rozsahu uvedeném vtéto smlouvě.

24. Pokud bude příjemce při realizaci činnosti, na niž je poskytována dotace dle této smlouvy, zadavatelem
veřejné zakázky dle příslušných ustanovenízákona o veřejných zakázkách, je povinen při jejIrealizaci
postupovat dle tohoto zákona.

25. příjemce prohlašuje, že ke dni podpisutéto smlouvy nemá neuhrazené závazky po lhůtě splatnostivůä
orgánům veřejné správy České republiky (finančníúřady, orgány sociálnIho zabezpečení), Evropské unie
nebo některého z jejích členských států, vůči zdravotním pojišťovnám a vůči orgánům poskytujickn
finanční prostředky na projekty spolufinancované Evropskou unii. Za neuhrazený závazek po lhůtě
splatnosti vůči výše uvedeným subjekům je považován izávazek, na který má žadatel uzavřený splátkový
kalendářnebo jinýodklad původni|hůtysp|atnosti.V případě nepravdivostitohoto prohlášenIse jedná o
porušeni rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve zněnIpozdějších předpisů.

26. Poskytovatel může tuto smlouvu vypovědět v případě vstupu příjemce do insolvence. Neoznámenívstupu
příjemce do insolvence poskytovateli je hrubým porušením této smlouvy. Příjemce je povinen vrátit
všechny prostředkydotace, které nebylydodatavstupu doinsolvence použity na účeldotace,a to do 30
dnů od vstupu doinsolvence na účet poskytovatele, ave stejnémtermínu před|ožitvyúčtovánÍdotace jak
je výše uvedeno. příjemce je povinen poskytovateli písemně oznámit do třiceti dnů od zveřejněnívyhlášky
o zahájeníinso|venčniho řÍzenívinso|venčnÍm rejstříku, že bylo ne jehoosobuzahájenoinso|venčnÍřÍzenÍ.
Příjemce je povinen do třiceti dnů od zahájeni inso|venčního řízeni předložit poskytovateli vyúčtováni
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dotace, aby bylo zřejmé, jaké prostředky nebyly do data zahájenÍinso|venčního řízeni použitýňá"ůá|

dotace. Dnem vyhlášenIúpadku nebo hrozÍcÍho úpadku na příjemce se stávajivšechny prostředkydotace,
které nebyly do data vstupu do insolvence použity na účel dotace, splatnými. Neoznámenitěchto
informací příjemcem, zakládá právo poskytovatele smlouvu vypovědět.

Článeklll.

Závěrečná ustanoveni

1. Smlouva se uzavírá v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správniřád, ve znění pozdějších
právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
pozdějších právních předpisů.

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření.

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně čIslovanými dodatky.

4. Smluvnístrany prohlašuji, že souhlasís případným zveřejněnímtextu tétosmlouvyv souladu se zákonem
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím, ve zněnípozdějších předpisů. Příjemce současně
bere na vědomi, že tuto smlouvu je nezbytné zveřejnit postupem dle § lOd zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve zněnípozdějších právních předpisů.

5. Poskytnutídotace a uzavřenitéto smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje číslo:
010-20/2016/RK ze dne 30. 5. 2016.

6. Tato smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních,z nichž 1obdrží příjemce a 2 vyhotovenÍobdržjposkýtovate|.

22 -07- 2016
V Praze, dne

0

za poskytovatele:

Ing. Miloš Petera _ ' -
._hejtman Středočeského kraje

za příjemce:

l Ing. Igor Nad'

prezidentAM ČR


