
Smlouva o poskytnutí dotace

uzavřená v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 13 
se sídlem: Sluneční nám. 2580/13,158 00 Praha 5 
zastoupená: Ing. Davidem Vodrážkou - starostou 
IČ: 00241687
bankovní spojení:

(dále jen „poskytovatel64)

a

název: KD Mlejn, o.p.s.
se sídlem: Kovářova 1615/4, 155 00 Praha 5
IČ: 27452581
Právní forma: Obecně prospěšná společnost
vedená v: rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle O, vložka 421 
zastoupená: MgA. Dagmar Bednárikovou - ředitelkou
bank 
č.ú.:
(dále jen příjemce).

1. Na základě žádosti příjemce ze dne 6.12.2017 a usnesení ZMČ č. UZ 0345/2018 ze 
dne 18.4.2018, poskytne poskytovatel příjemci dotaci na jeho činnost ve výši 3.250.000,- 
Kč (slovy třimilionydvěstěpadesáttisíckorunčeských) s lhůtou čerpání do 31.12.2018.

2. Dotace se poskytuje výhradně za účelem realizace projektu zabezpečení kultury na Praze 13 
v roce 2018, s podmínkou splnění minimálních výkonových ukazatelů, které jsou součástí 
žádosti, která je přílohou této smlouvy.

3. Částku uvedenou v odst. 1. poukáže poskytovatel příjemci do 15 dnů po podpisu této smlouvy 
na účet uvedený v záhlaví smlouvy.

4. Poskytovatel má právo provádět průběžně kontrolu čerpání poskytnutého finančního příspěvku 
dle platných právních předpisů kdykoliv v průběhu jeho čerpání. Příjemce musí provedení 
takové kontroly umožnit.

5. Z dotace není možné hradit odpisy, pořízení dlouhodobého hmotného majetku (pozemky, 
stavby, budovy, apod.), pohoštění, občerstvení, dary, výdaje spojené s účinkováním mimo 
území hlavního města Prahy (např. na dopravu, diety), výdaje spojené s pořízením zvukových 
a obrazových záznamů uměleckých produkcí příjemce, realizovaných za účelem prodeje.
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6. Finanční příspěvek musí být vyčerpán do 31.12.2018 a řádně vyúčtován předložením výkazu 
zisků a ztrát ncjpozdčji do 31.03.2019. Současnč s tím předloží příjemce poskytovateli zprávu 
o realizaci projektu a plnění výkonových ukazatelů, včetně dokladů o prezentaci poskytovatele 
v propagačních materiálech.

II.

1. Příjemce tuto dotaci přijímá a zavazuje se ji využít pouze k účelu uvedenému v čl. 1. odst. 2, 
této smlouvy. Nevyužité prostředky se příjemce zavazuje vrátit poskytovateli na jeho účet 
uvedený v záhlaví smlouvy bezodkladně, nejpozději však ke dni 31. 12. 2018.

2. Příjemce se dále zavazuje:
a. uvádět na všech propagačních materiálech projektu, jakož i při všech veřejných 

vystoupeních MČ Praha 13, jako poskytovatele dotace (umístěním loga s uvedením 
názvu);

b. předkládat odboru kanceláře starosty přehled akcí na následující měsíc a umožnit 
delegovanému zástupci poskytovatele volný vstup na tyto akce;

c. vést poskytnutou dotaci v účetní evidenci řádnč podle zákona 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů v platném znění;

d. v případě realizace částí projektu dodavatelským způsobem postupovat v souladu se 
zákonem o veřejných zakázkách v platném znění, příp. jiným právním předpisem 
upravujícím zadávání veřejných zakázek. Realizaci takového projektu zadá příjemce 
dotace třetí osobě jedním ze způsobů uvedených v zákoně o veřejných zakázkách 
v platném znění.

lil.

Poskytnutí finančního příspěvku je vázáno na splnění této rozvazovací podmínky ve smyslu § 548 
odst. 2. Občanského zákoníku. Neprokáže-li příjemce formou vyúčtování, že finanční příspěvek 
použil v souladu s podmínkami této smlouvy, jedná se o bezdůvodné obohacení na jeho straně ve 
smyslu § 2991, odst. 2. Občanského zákoníku a příjemce je povinen majetkový prospěch ve výši 
poskytnutého finančního příspěvku na základě zaslané výzvy, do 15 dnů po jejím doručení vrátit 
na účet poskytovatele.

IV.

1. Vzájemná práva a povinnosti neupravené v této smlouvě se řídí platnými právními předpisy.

2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku 
podepsaného oběma smluvními stranami.

3. Příjemce je povinen do 15 dnů oznámit poskytovateli zahájení insolvenčního řízení, vstup 
právnické osoby do likvidace, změnu statutárního orgánu nebo jeho člena, změnu názvu, bankovní 
spojení, sídla či adresy. Příjemce, který je obchodní korporací dle zákona č. 90/2012 Sb., je 
povinen zaslat poskytovateli informaci o přeměně společnosti, jejíž součástí je projekt přeměny, 
a to alespoň 1 měsíc přede dnem, kdy má být přeměna schválena způsobem stanoveným zákonem. 
U ostatních právnických osob je příjemce povinen oznámit poskytovateli přeměnu právnické 
osoby do 15 dnů od rozhodnutí příslušného orgánu.
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4. Smlouvaje vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží příjemce a dva poskytovatel.

5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění smlouvy v Centrálním registru smluv dle Zák.č. 340/2015 Sb.

6. Tato smlouva se uzavírá na základě usnesení ZMČ č. UZ 0345/2018 ze dne 18.4.2018

7. Tato smlouva má charakter veřejnoprávní smlouvy a bude zveřejněna.

V Praze dne V Praze dne

poskytovatel příjemce

příloha: Žádost KD Mlcjn, o.p.s. ze dne 6.12.2017

DOLOŽKA
Potvrzujeme ve smyslu §43 z.č.I31/2000Sb. v platném znění, že byly splněny podmínky pro 
platnost právního úkonu v souladu s usnesením ZMČ č. UZ 0345/2018 ze dne 18.4.2018

V Praze dne:

Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 13
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