č. 2018/0122

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

pozdějších předpisů
I.
Městská část Praha 17

Smluvní strany

Se sídlem Žnıanskêhø 291/12h, 163 02 Praha 6,
IČ: 00231223
Zastoupená starostkou Mgr. Jitkou Synkovou
dále jen „poskytovatel“

a
Klub občanů bezbariérového domu Vondroušova, o. s.
Se sídlem Vondroušova 1193, 1194, 163 00 Praha 6

IČ: 62933477

zastoupeným p. Marií Divišovou, předsedkyní Klubu občanů BBD
dále jen „příjemce“.

II.
Předmět a účel smlouvy
Poskytovatel poskytne Z rozpočtu výdajů na rok 2018 příjemci finanční účelovou dotaci podle
Zákona č. 250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
v celkově výši 1.106.000,-- Kč (Slovy jedenmilionjednostošesttisíc korun českých).
Dotace bude příjemci poskytnuta převodem na jeho účet č. _do 15 dnů ode dne

podpisu této smlouvy oběma smluvními Stranami.

Dotace je příjemci poskytnuta Za účelem jejich použití na projekt Poskytování osobní asistence
pro občany bezbariérového domu ul. Vondroušova 1193, 1194 v roce 2018 pro zdravotně postižené
scílem Zajistit samostatný a Soběstačný život občanům Zbezbariérového domu prostřednictvím

nepřetržité osobní asistence dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve Znění pozdějších
předpisů.
III.
Závazek příjemce
Příjemce dotaci Za podmínek stanovených v této Smlouvě přijímá a Zavazuje se, že

v kalendářním roce 2018 shora uvedenou činnost zajistí Svým jménem, na svou vlastní odpovědnost,
v souladu s právními předpisy a podmínkami této Smlouvy.

IV.
Podmínky použití dotace
Příjemce je povinen použít poskytnuté finanční prostředky výhradně pro účel stanovený

v čłánku II. této smlouvy, přičemž Se Zavazuje zabezpečit hospodárné nakládání S těmito finančními
prostředky.

Použití poskytnuté dotace ve skutečné výši musí být vyúčtováno, uhrazeno a promítnuto

v účetnictví příjemce, ktere' bude vedeno v Souladu S platnými právními předpisy.

Příjemce Odpovídá Za řádné Vedení a viditelné Označení
originálních

účetních dokladů
prokazujících použití dotace uvedením textu „Hrazeno
Z dotace města Městské části Praha 17“.
Příjemce předloží poskytovateli vyúčtování
touto Smlouvou poskytnutých finančních

prostředků ve formě kopií daňového

dokladu O úhradě nákladů na plnou výši či částečnou
výši
poskytnuté dotace V souladu S účelem použítí, a tO
do 15.2.2019. Kopii výpisů Z účtu čí pokladních
dokladů
předloží do 15.2.2019.

V.
Kontrola hospodaření s poskytnutými prostředky
Poskytovatel je oprávněn v souladu se Zákonem č. 320/2001
Sb., O finanční kontrole ve veřejné
správě a O Změně některých Zákonů, ve Znění pozdějších
předpisů, provádět kontrolu plnění této
Smlouvy, přičemž příjemce je povinen tuto kontrolu strpět
a poskytnout poskytovateli při výkonu
kontroly patřičnou součinnost.

VI.
Důsledky porušení povinností příjemce
Neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků
poskytnutých

na základě této
Smlouvy, je porušením rozpočtové kázně ve smyslu
§ 22 Zákona č. 250/2000 Sb., O rozpočtových

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Neoprávněným použitím finančních
prostředků je jejich použití, kterým byla porušena povinnost
Stanovená touto Smlouvou, právním
předpisem,
přímo použitelným předpisem EU a dále, neprokáže-li
příjemce,

jak byly poskytnuté
finanční prostředky použity. Zadržením finančních prostředků
je porušení povinnosti vrácení

poskytnutých prostředků dle čl. IV. této smlouvy. Za porušení
rozpočtové kázně

bude příjemce povinen
provést odvod do rozpočtu poskytovatele, který mu bude uložen
v Souladu S ustanovením § 22 shora
citovaného zákona.

VII.
Zvláštní ustanovení

Je-li příjemcem dotace právnická osoba, příjemce je povinen
v případě přeměny

oznámit tuto
skutečnost poskytovateli, který může uložit vrácení nespotřebované
části dotace s účinností ke dni
přeměny.
V případě zrušení právnické osoby S likvidací je právnická
Osoba povinna vrátit poskytovateli

nevyčerpanou část dotace ke dni rozhodnutí o likvidaci.

VIII.
Závěrečná ustanovení

Podle § 43 Zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších předpisů se
konstatuje,

že O poskytnutí dotace ve výši 1.106.000,-- Kč a o uzavření
této smlouvy rozhodlo
zastupitelstvo Městské části Praha 17 dne 24.1.2018 usnesením
č. Us ZMČ 000003/2018 (§ 89 odst. 2
písm. a) Zákona č. 131/2000 Sb., O hlavním městě Praze, ve Znění
pozdějších předpisů).
Tato Smlouva bude uveřejněna v registru Smluv podle zákona č.
340/2015 Sb.

Stran.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými Zástupci obou Smluvních

Tato Smlouva je provedena ve čtyřech vyhotoveních, Z nichž každé má platnost originálu,
přičemž poskytovatel i příjemce obdrží po dvou vyhotoveních.
Poskytovatel a příjemce shodně prohlašuji, že tato Smlouva byla uzavřena po vzájemném
projednání podlejejich pravé a Svobodné vůle, Vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni. Na důkaz Souhlasu
S obsahem této Smlouvy připojuji Obě Strany Svoje podpisy.

V Praze dne:

V pra"Ze dne;

15 _UJ. mm

víf 5 . .2/6 ˇJf"

poskytovatel

příjemce
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DoLoŽKA
ołyrzujeme ve Smyslu § 43 Z. č. l3lf'2000 Sb. v platném Znění,
`_Že byly Splněny podmínky pro platnost právního úkonu

v Sóuıadn S usnesením RMČ č. OOOIós/ZOIS ze dne 2542018.
V Braze dne:

Poıěření členové Zastupitelstva MČ Praha 17
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