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Smlouva o poskytnutí dotace

formou veřejnoprávní smlouvy uzavřené dle § 103 a násl. zákona č. 250/2000 Sb.,

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. v platném znění

Městská část PRAHA 6

se sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

zastoupená: Mgr. Jan Lacina. zástupce starosty

IČ. DIČ: 00063703, CZOOOG3703

v předmětu smlouvy oprávněn jednat: Mgr. Luděk Soustružník. vedoucí odboru, Odbor

školství, kultury a sportu

(dálejen "poskytovatel")

a

MUTLIFUNKČNÍ CENTRUM DLABAČOV s.r.o.

se sídlem: Na Pankráci 1062/58. 140 00, Praha 4

zastoupená: Pavel Šťastný, jednatel

IČ: 02254361

bank. spojení:

číslo účtu:

(dálejen "příjemce")

uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu:

l.

l. Městská část Praha 6 poskytuje příjemci z dotačního programu s názvem Kultura I. -

2018 - Jednoleté dotace v oblasti kultury pro období leden - srpen 2018 a Viceleté

dotace v oblasti kultury od ledna 2018 do konce roku 2021. téma 2) Víceleté

dotace v oblasti kultury od ledna 2018 do konce roku 2021 na jeho žádost ze dne

06.11.2017 dotaci ve výši 364.400; Kč (slovy: třistašedesátčtyřitisíccčtyřista korun

českých) ročně. Tuto částku získá příjemce pro každý kalendářní rok. počínaje rokem

2018. konče rokem 2021 na projekt Dlabačov 2018 - 2021 (dálejen "dotace").
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\
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příjemce zavazuje. že bude provozovat dle projektu 2018 - 2021 Kino Dlabačov.

Účelem projektu je podpora kulturního Života na MČ Praha 6. V rámci projektu se

3. Poskytnutí dotace schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 6 usnesením č. 549/17

ze dne 21.12. 2017.

4. Příjemce prohlašuje. že shora uvedenou dotaci použije výhradně na

nehospodářskou činnost.

5. Poskytovatel poukáže částku uvedenou v odst. 1 pro příslušný kalendářní rok do 60-ti

dnů po uzavření této smlouvy a poté vždy nejpozději k 3l. 1. daného roku na výše

uvedený účet příjemce po schválení průběžné/závěrečné zprávy a vyúčtování pro

předchozí rok.
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Il.

Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použít nejpozději do 31.12. příslušného roku

k účelu uvedenému v čl. I.

Příjemce se dále zavazuje:

a. vést odděleně evidenci aučetnictví poskytnuté dotace pro účely finančního

vypořádání dotace a vyúčtované náklady neuplatňovat duplicitně ve

vyúčtováníjiné finanční podpory.

b. vyhotovit závěrečnou zprávu, včetně vyúčtování poskytnuté dotace za každý

rok atoto předložit za účelem finančního vypořádání dotace společně se

soupisem a kopiemi faktur, pokladních dokladů a výpisů z účtu Mgr. Luďku

Soustružníkovi, vedoucímu Odboru školství, kultury asportu do 31.01.

následujícího roku (posuzován bude otisk podacího razítka).

e. v případě změny adresy nebo jiných důležitých údajů neprodleně oznámit tyto

skutečnosti Mgr. Lud'ku Soustružnikovi, vedoucímu Odboru školství,

kultury a sportu,

d. dodržet procento kotinancování nejméně ve výši 10% z celkové částky dotace.

Pokud by příjemce nepoužil poskytnutou dotaci v plné výši na smlouvou stanovený

účel do 31.12. příslušného roku. zavazuje se vrátit poskytovateli nepoužité finanční

prostředky nejpozději do 31.01. následujícího roku na účet číslo l9-

2000866399/0800. vedený u České spořitelny a.s.. jestliže se nedohodne

s poskytovatelem dotace předem písemnějinak.

Příjemce se zavazuje vrátit poskytovateli neoprávněně zadržené finanční prostředky

(celou dotaci nebo její část) nebo prostředky. které použil kjinému než shora

sjednanému účelu či typu činnosti nebo prostředky, které použil v rozporu sobecně

závaznými předpisy a zaplatit penále podle ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb.

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění nejpozději do 30 dnů

od zjištění porušení závazku.

Vyjde—Ii najevo. že údaje poskytnuté příjemcem poskytovateli a vyjadřující

podmínky. na které poskytovatel uzavření této smlouvy váže. jsou neúplné. zkreslené

nebo nepravdivé, má poskytovatel právo na okamžite odstoupení od smlouvy se všemi

důsledky z tohoto plynoucími. zejména na okamžité vrácení poskytnuté dotace

a náhradu veškeré škody vzniklé v souvislosti s poskytnutím nepravdivých údajů.

Příjemce. který je právnickou osobou. se zavazuje. že v případě. kdyby došlo za trvání

této smlouvy kjeho přeměně. převede platně na svého právního nástupce veškerá

práva a povinnosti založené touto smlouvou tak. aby byly dodrženy její podmínky

a termíny. Pokud by došlo k zániku příjemce s likvidací, zavazuje se příjemce vratit

dotaci či její poměrnou část poskytovateli, ato nejpozději do doby uvedené v odstavci

3. tohoto článku této smlouvy. V obou případech je příjemce povinen ozměnách

bezodkladně písemně informovat poskytovatele. tj. osobu uvedenou v čl. IV. odst. 1

této smlouvy.

Ill.

Smluvní strany konstatují. že dotace dle této smlouvy je poskytována v plné výši na

nehospodářskou činnost příjemce. a pohybuje se tedy mimo režim veřejné podpory.

IV.

Jednáním ve věci plnění této smlouvy poskytovatel pověřuje Mgr. Luďka

Soustružník-a, vedoucího Odboru školství, kultury a sportu. Změnu v této osobě

lze provestjednostranným písemným oznámením poskytovatele druhé smluvní straně.



2. Příjemce se yavayuje yveřejnít ínlbrmaei o poskytnuta“ dotací na všech propagačních

materiálech formou textu: "Projekt l'ínanene podpořila \flC' Praha 6" a uvedením loga

NIC“ Praha (» (ke stažení na webových stránkách v sekci Pro média). \; místě konání

akce umístí příjemce logo „\'lČ“ Praha (» na vhodné místo. lnlormaei včetne případného

\ i/tialu reali7n\ane akee příjemce zveřejní na vla>tníeh webových stránkách. připadne

faeelmokov'em prolilu. Výše uvedené doloží v 7avčrečne zprave přiložením

propagačního materialu obra/„ku. totogralie loga [ akce apod. 'l'utež informaci

7aroveň zveřejní vložením na \vehove strt'inkv Prahy (v v >ekei "Akcc". Pozvánku na

pořádanou akei Vašle minimalne 14 dní předem e-mailem na příslušné oddělení lilřadu

mestxke části Praha (x

3. Příjemce bere na vedomk Že \'lč>tská část Praha (» je povinna na dota/ třetí molu)

posknovat informace podle ustanovení zákona C. 10531009 Sb. o svobodném přístupu

k informacím. \ platnem Luční a souhlasí > tím. aby veškeré informace v této smlouvě

obsažene. s výjimkou osohníeh udaju. h_vly poskynutv třetím osobam pokud si je

\“)Žadají dale souhlasí s tím. ke text teto xmlom ) hude 7veřejnen ve \ eřejnč přístupní-

(rc-z zpusobem umožňujícím dálkov y pří>tupt elektronieke dataha7i smluv a též

prohlašuje. že nie z obsahu této smlouvy nepovažuje 7a duvčrne ani za obchodní

tajemství.

4. Smluvní strany berou na vetlomí. Ze tato smlouva podléhá povinností jejiho uv eřejneni

prostřednietvím registru smluv v šouladu se Lakonem C. 34113015 Sb.. o registru

xmluv. Smluvní >tran_v dále berou na vědomí. že tato smlouvaí't'lodatek smlouv;

nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnční v registru smluv. Dale platí. že

nehude—li smlouva uveřejněna ani do tří mesicu od jejího uzavření. bude od poezitku

zrušena. MČ Praha () 7ašle tuto smlouvu sprawi registru smluv k uveřejnění he7

7h_\Tceneho odkladu. nej poalčji však do 31) dnu od jejího uzavřeni.

>. ljlčastníeí prohlašují. že si smlouvu před jejím podpisem přečetli. že je uzaxřena podle

jejich praxe & švobodne vííle. určite. vážně a srozumitelné.

(». 'l'ato smlouva je v_\hoto\'ena ve třech stejnopišeclr 7. nichž 2 uheri po>k_\tc_»vatel a l

příjemce.

V Praze dne ........................ V Praze dne ........................

poslevtovatel: příjemce: ,

Městská část Praha (> MIT'I'HFUNKCNI ('ENTRLÍM

DLABACQV s.r.o.

Mgr. Jan Lacina Pavel St'astný

zastupce >taro5t) jednatel

DOLOŽKA

Pnn rzujcmc ve smyslu § 45 z. č. 13111110051)”

7L- l)_\ l)‘ splněn) podmínky pro platnou tohoto prin ního jednani,

Pmčřeni (“It-mní- mstupitelstxa mčstxků mm Praha (.v

\ I'ralc (Inc ........................



PLNÁ MOC

CKP/PLMI147212018

Spolecnost MULTIFUNKČNÍ CENTRUM DLABAČOV s.r.o.

se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1062/58. PSČ 140 00

IC 022 54 361

registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C . vl. 217489

zastoupena lng. Miroslavem Kosnarem, jednatelem

z m o c n i t e I

uděluje tímto plnou moc pro

Jmeno Terezu Valentovou

trvalý pobyt -Lipnik nad Bečvou-

datum narození

zmocněnec

k zastupování společnosti MULTIFUNKČNÍ CENTRUM DLABAČOV s.r.o při jednání s Městkou části

Praha 6 ve véci dotačního programu „Kultura | pro rok 2018“,

Zmocněnec není oprávněn zmocnit další osobu,

Platnost plné moci je omezena do 31.12.2018.

v Praze dne 19(242018  

Ing. Miroslav Kosnar

jednatel .. _

MULTIFUNKCNI CENTRUM DLABAČOV s.r.o.

Zmocnění přijímám:

Tereza Valentova

  



Tento vypis z veieyíych vwstřtkú eleklronlcky podepsal "MESTSKY SOUD V PRAZE [IC 00215650)" dne 23.2.2018 v 11:06:31.
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Výpis

z ohnhoclnlho rejstříku. vedeného

Městským soudem v Praze

oddíl C, vln7ka 217489
 

Datum vzniku a zápisu: 31. října 2013

 

 

Spisová značka: C 217489 vedena] Městského soudípraze

Obohodní firma: * MULTIPUNKCNI’EWRUM DLABAČOV s.r.o. 77 7 7

smí:; 7 Na PankraCI 1062/58, Nusle, 140 oĚíaíía 4 * 7

ídentifikšční číslo: 7 022 54 361 7 ** 7

Právnííorma: 7Spol<§snost s ruCen7im omezeným 7 7 7

Předmět podnikání:

Hgstinska almost , , *

Prodej kvasného lihu. konzumního lihu a lihovin

ývýroba, obchod a služby neuvedflé v přílohách l až 3 žívngstenského záloha

Statutární orgán:

jednatel:

Inc. MIROSLAV KOSNAR

 

Udale platné ke dní: 23. Února 2018 06:39 l/l


