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Veřejnopľávní smlouva o poskytnutí dotace č,. 0029l0/oso/18

CLI
Smluvní strany

l) Městská část Praha 5
sídlo: Praha 5, nám. 14.Íijna I38Il4, PSČ l 50 22
zastoupena Ing. Pavlem Richterem, starostou
ICO: 00063631
DIČ: CZ0006363l
bankovní spojení: Česká spořitelna' a.s.
číslo účtu: 2000857329/0800
(dále jen,,poskýovatel")

a
2) Diakonie Čcp - středisko Praha

sídlo: Vlachova 1502/20, Pľaha l3 Stodůlky, l55 00
zastoupena: Mgľ. Jakubem Suchelem
ICO:629 31270
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1277 4733910800
(dále jen ,,příjemce")

(dále také spoleěně 
',smluvní strany")

uzaviraji podle ustanovení $ 10a zákona č,. 25012000 Sb.' o rozpočtových pľavidlech
územních rozpočtů, vę zněni pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o ľozpočtových
pravidlech"), tuto veřejnoprávní smlouvu o poskýnutí dotace.

Čl. u
Předmět a účel smlouvy

l) Zastupitelstvo měs,tské části Praha 5 schválilo usnesením číslo ZMČl24l24l2o|8 zę dne
I7' 04.2018 v rámci dotačního programu ,,Sociální oblast _ Żivotbezbaťréť'přidělení
dotace na ,,Diakonie ČCE - středisko Praha" (dále jen projekt/akce). Dotace je
poskytována v souladu s tímto dotačním programem účelově na nájem Kč 10.000'_;
úhľada služeb Kč 20.000'_; spec. didakt. a komp. pom. Kč 20.000'_; energie Kč
10.0000-.

2) Dle odstavce 1 tohoto článku poskytne poskýovatel příjemci dotacĺ ve výši 60.000'- Kč
(slovy: šedesáttisíc) na účel uvedený v odstavci 1 tohoto článku. Příjemce je opľávněn
vyuŽít tuto dotaci nejpozději do 31. 12.2018, dokdy musí bý dosaŽeno účelu, pro kteľý
se dotace poskytuje.

3) Dotaci poukáŽe poskýovatel příjemci bezhotovostním převodem na účet příjemce
uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy.

4) Dotace je ve smyslu zákona č. 32012001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné spľávě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), veřejnou finanční podpoľou
a vztahuji Se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. Dotace je poskytována jako
podpoľa de minimis podle Nařízení Komise (EU) č. 140712013 o pouŽití článků 107
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a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v ostatních odvětvích
a dopľavě a jako taková je evidována v centrálním registru podpoľ malého rozsahu
v souladu se zákonem č,. 21512004 Sb., o úpravě některých vztahi v oblasti veřejné
podpoľy a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje' ve znéni pozdějších předpisů.

Čl. nl
Pľojev vůle smluvních stran

1) Poskytovatel se uzavřením této smlouvy zavazuje poskýnout příjemci dotaci
specifikovanou V čl. II odst. l a 2 této smlouvy za podmínek v ní uvedených, příjemce
uzavřením této smlouvy dotaci přijímá a zavazuje se ji vyuŽít pouze k účelu uvedenému
v čl. il odst. 1 této smlouvy, a to v teľmínu uvedeném v čl. II odst. 2 této smlouvy, jakoži
k řádnému splnění dalších povinností vyplývajících ztéto smlouvy či platných pľávních
předpisů.

2) Dojde-li ke změně využití dotace, termínu či místa konání projektu/akce' je příjemce
povinen neprodleně infoľmovat poskytovatele o této změně. Příjemce má dále povinnost
zajistit dofinancování pľojektu z jiných zdrojů v případě, kdy je dotace poskytována
pouze na ěástečné pokľytí pľojektu.

3) Za poskýovatele ve věcech administrativních a technických jedná odboľ sociální
pľoblematiky a prevence kľiminaliry' Úřadu městské části Pľaha 5, nám. |4. Ííjna t38ll4,
Praha 5.

čl. ry
Práva a povinnosti příjemce

1) o vyuŽití dotace bude příjemce písemně informovat poskýovatele zprávou Zpracovanou
podle přílohy č. 1 této smlouvy. Její součástí je výčtování celého projektuiakce, finanční
vypořádání dotace' kopie daňových dokladů, věcný popis výsledku využití dotace
a zhodnocení přínosu projektu/akce pro občany MČ Pľaha 5. Poskytovatel je oprávněn
přílohu ě. 1 této smlouvy vyplněnou příjemcem dle této smlouvy kdykoliv zveřejnit
způsobem, který uzná za vhodný, s čímŽ příjemce souhlasí. Zprá.ľu o ryužití dotace
doručí příjemce příslušnému odboru ÚľĺČ Pľaha 5 uvedenému v čl. III odst. 3
v písemné podobě ve lhůtě 60 dnů, kteľá počne běžet prvního dne měsíce
následujícího po ukončení pľojektu/akce či využití dotace, nejpozději však do 31. 01.
2019. Pokud příjernce tuto povinnost nesplní a v uvedené thůtě písemnou zpľávu
poskytovateli nedoľučí' je povinen nepľodleně vľátit dotaci poskytovateli na jeho
účet uvedený v záthlraví této smlouvy, a to v částce, jejíž vyúčtování nebyl schopen
v této lhůtě řádně doložit.

2) Nevyčerpaná část dotace musí byt poukázána na účet poskýovatele uvedený v ztth|avi
této smlouvy nejpozději do 31. 01 .2019. Pokud příjemce zjistí,, že nemůŽe dotaci na
projekt v plném ľozsahu využít, informuje o tom poskytovatele a dotaci vrátí neprodleně
na účet poskýovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, nejpozději do 31. 01' 2019.

3) Daňové doklady předloŽené příjemcem musí obsahovat veškeľé náleŽitosti dle ustanovení
zákona č. 23512004 Sb., o dani zpÍid,ané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
V jednotliv'ých daňových dokladech, musí b;it uveden konkľétně přímý vztah k dotaci (na
đaňových dokladech nesmí chybět účel a název projektu/akce apod.). Pokud nebude
z doručeného daňového dokladujasně patľné, že se finanční pľostředky z dotace pouŽily
na pľojekt, a příjemce dotace týo vady ani na výzvu poskytovatele ve stanovené lhůtě
neodstraní, bude částka uvedená v takovém daňovém dokladu považována Za
nevyčerpanou část dotace a příjemce je povinen ji vrátit bez zbyteěného odkladu
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poskytovateli na jeho účet uvedený v záh|aví této smlouvy, ato v částce' jejížvyučtování
nebyl schopen řádně doloŽit. Pokud je příjemce plátcem DPH a vznikl mu nárok na
uplatnění nadměrného odpočtu DPH, nelze mu nadměrný odpočet DPH uznat jako výdaj
v rámci přidělené dotace. Nadměmý odpočet vznikne vždy při přijetí zboŽí a sluŽeb od
plátce DPH.

4) Dotaci nelze použít na úhľadu mzdových nákladů, včetně povinných zákonných odvodů
příjemce jako zaměstnavatele, na úhľadu mzdových nákladů zaměstnancű za práce
konané na zźtkladě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o pľacovní
činnosti a dohoda o pľovedení pľáce) a na úhľadu odměn statutáľnímu orgánu a
jednatelům příjemce dotace, s výjimkou specifikovanou ve vyhlášeném dotačním
pľogramu uvedeném v ustanovení čl. II odst. 1 či uvedenou ve schválené individuální
Žádosti o poskýnutí dotace. Z přidělené dotace nelze uhľadit zboŽi a sluŽby vykonané
přímo příjemcem.

5) Příjemce je povinen do patnácti (l5) dnů oznámit poskytovateli zahájení insolvenčního
řízeni, vstup příjemce jako právnické osoby do likvidace, přeměnu pľávnické osoby,
změnu statutárního orgánu nebo jeho člena, změnu názvv, bankovního spojení, sídla či
kontaktní adresy. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy na straně příjemce
k přeměně nebo zrušení právnické osoby s likvidací, je povinen příjemce vľátit
poskýovateli nevyčerpanou ěást dotace před tím, neŽ dojde k přeměně nebo ke zrušení
pľávnické osoby. Rozhodným dnem, kdy příjemce jiŽ nemůŽe čerpat dotaci, je den, kdy
došlo k přeměně, nebo den, kdy vstoupila tato právnická osoba do likvidace.

6) Příjemce bere na vědomí, že každé neopľávněné využití nebo zadľŽení finančních
prostředků dotace je porušením rozpočtové kázně podle $ 22 zákona č,. 25Ol2O00 Sb.' o
rozpočtových pravidlech.

7) Poskýovatel si vyhľazuje právo kontroly věcného plnění; za tím účelem se příjemce
zavazuje, že na vyžádtní umožní poskýovateli nebo jím písemně pověřené osobě,
nahlédnout do účetnictví a další dokumentace.

8) Příjemce se zavazuje, že ptijakékoli pľezentaci projektďakce bude uvádět skutečnost, Že
tento projekt/ akce je financován/a z dotace poskýovatele.

Čl. v
Povinná ustanovení

1) Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je nezbytné její
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 34012015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o ľegistru smluv' ve znění
pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stľanou,
nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu smlouvy, které provede Městská část Pľaha 5.
Smluvní strany berou na vědomí, že zvetejnění osobních údajů ve smlouvě uveřejněné v
ľegistru smluv podle věty pľvní se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm.
c) naÍizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, Že
skutečnosti obsaŽené ve smlouvě nepovaŽuj í za obchodní tajemství ve smyslu $ 504
občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užiti a uveřejnění bez stanovení
jakýchkoliv dalších podmínek.

2) Tímto se Ve smyslu ustanovení $ 43 odst. 1 zźtkona č. l31/2OO0 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějších předpisů' potvrzuje, že byly splněny podmínky pľo platnost
pľávního'.jednání městské části Pľaha 5, a to usnesením Zastupitelstva městské části Pľaha
5 č. ZMČl24l24l20I8 ze dne 17 ' 04.2018.

J
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CI. VI
Záryérečnáustanovení

1) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

2) Poskýovatel je oprávněn od tétosmlouvy odstoupit' pokud příjemce nesplní jakoukoli
povinnost stanovenou v tétosmlouvě a způsobuje-li toto nesplnění povinnost vrácení
dotace čijejíčásti. odstoupení je účinnéokamŽikem doľučenípříjemci.

3) Yzájemná práva a povinnosti neupravené v této smlouvě se řídíplatnými právními
předpisy.

4) Změny a doplňky tétosmlouvy mohou byt provedeny pouze formou písemnéhododatku
podepsaného oběma smluvními stranami'

5) Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdľŽítři stejnopisy
a příjemce jeden stejnopis.

6) Nedílnou součást této smlouvy tvoří příloha č.1 - Závěrečná zprźtvao využitídotace.
7) Spoľy ztéto smlouvy rozhoduje podle zákona č,.50012004 Sb.' správní Íád, ve znění

pozdějšíchpředpisů, Magistľát hlavního města Pľahy v přenesené působnosti. Pľoti
tomuto ľozhodnutínelze podat odvolání ani rozklad'

8) Smluvní strany pľohlašují,Že smlouvu sepsaly na základě pľavdivých údajů,jejich pravé
a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, smlouvu si
přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují svépodpisy.

Y Praze dne
0 g -07- 20i8

Y Prazean"..LB
-07- 2018

Městská ěást
Ing. Pavel

.\ij,/ĺ)1/i'')']

.i>
:_I j

akub Suchel

ie ČcE _ středisko Praha

Vlachova 7502/2A

155 00 Praha 13 Stodůlky
lČo:szg 3t27o

-1-
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Příloha č. l ke smlouvě o poskytnutí dotace č,.0o29t0ĺoso/18.

Závé zÍrrav^o vvil dotace

I. Zprána o využití dotace:

Název dotačního pľogramu (nevyplňovat u individuální dotace)
Název projektu:
Termín a místo konání:
Účel dotace: '...
Krátké zhodnocení průběhu a přínosu projektu (případně rozvedte v přĺloze - není třeba u dotace na
pľovozní náklady)l

II. Vyúčtování projektu

Fyzické nebo pľávnické osoby, kteľé vedou účetnĺctví, uvedou výnosy a náklady projektu dle
svého účetnictví. F5ľzické nebo právnické osoby, které nevedou účetnictví' uvedou příjmy a
výdajepľojektu.DotaciMČPraha5uvedouup*nĺryýnosyá|rĺ;-y
označeném ,,Dotace MČ Pľaha 5". Výdaje lT azeié z dotace MČ Praha 5 uvedou u i*nĺ-
řádku tabulky Náklady a výdaje označeném ,,Výdaje hrazené z dotace MČ Praha" jen
v celkové-výši. PoloŽkový ľozpis vyuŽití dotace uvedou v části III. Finanční vypořádání
dotace MČ Praha 5.

Výnosy nebo příjmy
Položka Kč

Nákladv nebo výdaie

Položka Kč

Rozdíl příjmů a vydajů nebo výnosů a nákladů pľojektu Kč

III. Finanční vypořádání dotace MČ Praha 5:
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Vyúčtování přidělených finančních prostředků _ čerpání z dotace.
Vyplňte tabulku a v pÍíloze přiloäe očíslované. čitelné a dle pořadí seřazené kopie daňových
dokladů, ze kterých bude patrný přímý vztah k dotaci a kopii dokladů o provedení těchto
plateb (bankovní výpisy, výdajové doklady). Uvádějte i poloŽky, které byly z dotace MČ
Praha 5 hrazeny částečně, a neuvádějte poloŽky související s projektem, které z dotace nebyly
hrazeny;

IY. Zpracovatel (méno a příjmení osoby, která vyhotovila tento materiál):

Jméno a příjmení:
Telefon
Mobilní telefon:
Fax:
E-mail: . ....
Web**
Přesný název a adresa organizacevčetně PSČ

Datum a podpis:

Za správnost vyúčtování:

Datum:
Podpis statutárního zástupce or ganizace, razitko or ganizace; . . . .

6

Rozpočtová položka _ účel platby - konkľétně Doklad číslo*
Z dotace
vĺČ ľs

Kč

Z jiného
zdľoje

Kč

Celkem
Dotace MC Pľaha 5
Newčerpané finančnípľostředky z dotace
Vráceno do ľozpočtu MC Pľaha 5
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* Přílohy: (očíslovat a seřadit)
**Uved'te webové stľánlql, kde ĺze dohledąt podrobnosti o uskutečněném projekttl včetně
případné fotodokumentace (nepĺatí u dotace na provoz).

Nejčastější chyby, kteľé se každoľočně opakují při odevzdání vyrĺčtování

. vyúčtovdní není odevzdáno ve stanoveném termínu

. v jednotlivých fakturćich (daňových dokladech) není uveden konĺĺrétně přímý vztah
k dotaci (chybí účel a název projektu apod.)

o datum vystavení ani teľmín zdanitelného období faktury (dařlového doklądu) se nelĺryje
s termínem konání projektu

o daňové dokĺady nejsou očíslovány a řazeny dte pořadí
o obecně.formulované dokĺady typu ,,kancelářské potřeby", faktuľy ,,fakturuji za dopľavu"

apod.
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