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Smlouva o poskytnutí dotace
formou ve ejnoprávní smlouvy uzav ené dle § 10a a násl. zákona . 250/2000 Sb.,

o rozpo tových pravidlech územních rozpo t , v platném zn ní

 

M stská ást PRAHA 6
se sídlem: s. armády 23, 160 52 Praha 6
zastoupená: Mgr. Jan Lacina, zástupce starosty
I , DI : 00063703, CZ00063703
v p edm tu smlouvy oprávn n jednat: Mgr. Lud k Soustru ník, vedoucí odboru, Odbor kolství, kultury a sportu
(dále jen "poskytovatel")

a
Z  Hanspaulka a M  Kohoutek
se sídlem: Su ická 29, 160 00, Praha 6
zastoupená: Ing. Marie Pojerová, editelka koly
I : 48133787
bank. spojení:

íslo ú tu:
(dále jen "p íjemce")
 

 

uzavírají mezi sebou ní e uvedeného dne, m síce a roku následující smlouvu:

I.

1. M stská ást Praha 6 poskytuje p íjemci z dota ního programu s názvem Kultura I. - 2018 - Jednoleté dotace
v oblasti kultury pro období leden - srpen 2018 a Víceleté dotace v oblasti kultury od ledna 2018 do
konce roku 2021, téma 1) Jednoleté dotace v oblasti kultury pro období leden  srpen 2018 na jeho
ádost ze dne 06.11.2017 dotaci ve vý i 70.500,- K  (slovy: sedmdesáttisícp tset korun eských) na projekt 

Hanspaulský festival 2018 - XVIII.ro ník (dále jen "dotace").
2. Ú elem projektu je podpora kulturního ivota na M  Praha 6. V rámci projektu se p íjemce zavazuje uspo ádat

Hanspaulský festival 2018 - XVIII.ro ník.
3. Poskytnutí dotace schválilo Zastupitelstvo m stské ásti Praha 6 usnesením . 549/17 ze dne 21. 12. 2017.
4. P íjemce prohla uje, e shora uvedenou dotaci pou ije výhradn  na svou nehospodá skou innost.
5. Poskytovatel pouká e ástku uvedenou v odst. 1 jednorázov  na vý e uvedený ú et p íjemce do 60-ti dn  po

uzav ení této smlouvy.
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II.

1. P íjemce dotaci p ijímá a zavazuje se ji pou ít nejpozd ji do 31.08.2018 k ú elu uvedenému v l. I.
2. P íjemce se dále zavazuje:

a. vést odd len  evidenci a ú etnictví poskytnuté dotace pro ú ely finan ního vypo ádání dotace a vyú tované
náklady neuplat ovat duplicitn  ve vyú tování jiné finan ní podpory,

b. vyhotovit záv re nou zprávu, v etn  vyú tování poskytnuté dotace a toto p edlo it za ú elem finan ního
vypo ádání dotace spole n  se soupisem a kopiemi faktur, pokladních doklad  a výpis  z ú tu Mgr. Lu ku
Soustru níkovi, vedoucímu Odboru kolství, kultury a sportu do 30.09.2018 (posuzován bude
otisk podacího razítka),

c. v p ípad  zm ny adresy nebo jiných d le itých údaj  neprodlen  oznámit tyto skute nosti Mgr. Lu ku
Soustru níkovi, vedoucímu Odboru kolství, kultury a sportu,

d. dodr et procento kofinancování nejmén  ve vý i 10% z celkové ástky dotace.
3. Pokud by p íjemce nepou il poskytnutou dotaci v plné vý i na smlouvou stanovený ú el do 31.08.2018, zavazuje

se vrátit poskytovateli nepou ité finan ní prost edky nejpozd ji do 30.09.2018 na ú et íslo
19-2000866399/0800, vedený u eské spo itelny a.s., jestli e se nedohodne s poskytovatelem dotace p edem
písemn  jinak.

4. P íjemce se zavazuje vrátit poskytovateli neoprávn n  zadr ené finan ní prost edky (celou dotaci nebo její ást)
nebo prost edky, které pou il k jinému ne  shora sjednanému ú elu i typu innosti nebo prost edky, které pou il
v rozporu s obecn  závaznými p edpisy a zaplatit penále podle ust. § 22 zákona . 250/2000 Sb. o rozpo tových
pravidlech územních rozpo t  v platném zn ní nejpozd ji do 30 dn  od zji t ní poru ení závazku.

5. Vyjde li najevo, e údaje poskytnuté p íjemcem poskytovateli a vyjad ující podmínky, na které poskytovatel
uzav ení této smlouvy vá e, jsou neúplné, zkreslené nebo nepravdivé, má poskytovatel právo na okam ité
odstoupení od smlouvy se v emi d sledky z tohoto plynoucími, zejména na okam ité vrácení poskytnuté dotace
a náhradu ve keré kody vzniklé v souvislosti s poskytnutím nepravdivých údaj .

6. P íjemce, který je právnickou osobou, se zavazuje, e v p ípad , kdyby do lo za trvání této smlouvy k jeho
p em n , p evede platn  na svého právního nástupce ve kerá práva a povinnosti zalo ené touto smlouvou tak,
aby byly dodr eny její podmínky a termíny. Pokud by do lo k zániku p íjemce s likvidací, zavazuje se p íjemce
vrátit dotaci i její pom rnou ást poskytovateli, a to nejpozd ji do doby uvedené v odstavci 3. tohoto lánku této
smlouvy. V obou p ípadech je p íjemce povinen o zm nách bezodkladn  písemn  informovat poskytovatele, tj.
osobu uvedenou v l. IV. odst. 1 této smlouvy.

III.

1. Smluvní strany konstatují, e dotace dle této smlouvy je poskytována v plné vý i na nehospodá skou innost
p íjemce, a pohybuje se tedy mimo re im ve ejné podpory.

IV.

1. Jednáním ve v ci pln ní této smlouvy poskytovatel pov uje Mgr. Lu ka Soustru níka, vedoucího Odboru
kolství, kultury a sportu. Zm nu v této osob  lze provést jednostranným písemným oznámením

poskytovatele druhé smluvní stran .
2. P íjemce se zavazuje zve ejnit informaci o poskytnuté dotaci na v ech propaga ních materiálech formou textu:

"Projekt finan n  podpo ila M  Praha 6" a uvedením loga M  Praha 6 (ke sta ení na webových stránkách
v sekci Pro média). V míst  konání akce umístí p íjemce logo M  Praha 6 na vhodné místo. Informaci v etn
p ípadného vizuálu realizované akce p íjemce zve ejní na vlastních webových stránkách, p ípadn
facebookovém profilu. Vý e uvedené dolo í v záv re né zpráv  p ilo ením propaga ního materiálu, obrázku,
fotografie loga z akce apod. Tuté  informaci zárove  zve ejní vlo ením na webové stránky Prahy 6 v sekci
"Akce". Pozvánku na po ádanou akci za le minimáln  14 dní p edem e-mailem na p íslu né odd lení Ú adu
m stské ásti Praha 6.

3. P íjemce bere na v domí, e M stská ást Praha 6 je povinna na dotaz t etí osoby poskytovat informace podle
ustanovení zákona . 106/1999 Sb, o svobodném p ístupu k informacím, v platném zn ní a souhlasí s tím, aby
ve keré informace v této smlouv  obsa ené, s výjimkou osobních údaj , byly poskytnuty t etím osobám pokud si
je vy ádají dále souhlasí s tím, e text této smlouvy bude zve ejn n ve ve ejn  p ístupné (té  zp sobem
umo ujícím dálkový p ístup) elektronické databázi smluv a té  prohla uje, e nic z obsahu této smlouvy
nepova uje za d v rné ani za obchodní tajemství.
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1.

2.

3.

4. Smluvní strany berou na v domí, e tato smlouva podléhá povinnosti jejího uve ejn ní prost ednictvím registru
smluv v souladu se zákonem . 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na v domí, e tato
smlouva/dodatek smlouvy nabývá ú innosti nejd íve dnem jejího uve ejn ní v registru smluv. Dále platí, e
nebude-li smlouva uve ejn na ani do t í m síc  od jejího uzav ení, bude od po átku zru ena. M  Praha 6 za le
tuto smlouvu správci registru smluv k uve ejn ní bez zbyte ného odkladu, nejpozd ji v ak do 30 dn  od jejího
uzav ení.

5. Ú astnící prohla ují, e si smlouvu p ed jejím podpisem p e etli, e je uzav ena podle jejich pravé a svobodné
v le, ur it , vá n  a srozumiteln .

6. Tato smlouva je vyhotovena ve t ech stejnopisech, z nich  2 obdr í poskytovatel a 1 p íjemce.

 

V Praze dne 
 

V Praze dne 

poskytovatel:
M stská ást Praha 6

p íjemce:
 Z  Hanspaulka a M  Kohoutek 

 
 
 

Mgr. Jan Lacina
zástupce starosty

 
 
 

Ing. Marie Pojerová
editelka koly

 

DOLO KA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z. . 131/2000 Sb.,
e byly spln ny podmínky pro platnost tohoto právního jednání.

Pov ení lenové zastupitelstva m stské ásti Praha 6

        

V Praze dne 
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