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evidenční čÍslo smlouvy poskytovatele: S-6436/REG/2018

Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí individuálnI neinvestiční úČelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje

Smluvní strany

středočeský kraj
se sídlem:
zastoupený:

IČ:
číslo bankovního účtu:
(dále jen ,,poskytovatel")

a

;

q

j

Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21
Martinem Draxlerem, radním pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a
sportu, na základě usneseni Rady Středočeského kraje
č. 041-24/2018/RK, ze dne 6. 8. 2018
70891095
4440009090/6000

J
E

Česká jezdecká federace
se sídlem: Zátopkova 100/2, Praha - Břevnov, PSČ 169 00
zastoupený/á: Václavem Drbalem, předsedou oblasti
lČ: 48549886
číslo bankovního úČtu:
(dále jen ,,příjemce")

l
l
l

uzavírají podle § 10a a nás|edujÍcÍch zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,z. č. 250/2000 Sb.") tuto smlouvu:

Čtánek1
Předmět smlouvy a účel

l. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci z rozpočtu Středočeského kraje individuální
neinvestiční účelovou dotaci v maximální výši 100 000,00 kč {slovy: jedno sto tisíc korun českých) na
financováni krajských aktivit příjemce v rámci projektu ,,Oblastní mistrovství Středočeské oblasti
v parkurovém skákání velkých koni" (dále jen ,,projekt"), který je příjemcem realizován v měsíci duben
- srpen 2018. Bližší popis akce je uveden v příloze č. 3 této smlouvy.

2. Předpokládané finanční náklady na realizaci projektu dle žádosti o poskytnuti dotace prostřednictvím
veřejnoprávní smlouvy Činí 433 000,00 KČ.

3. Převod peněžních prostředků dle odstavce 1 tohoto článku bude poskytovatelem proveden bankovním
převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy jednorázově do 60 dnů ode dne nabytí
účinnosti této smlouvy.
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itČlánek 2 i
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:1Podmínky pro poskytnuti dotace !

i1. Příjemce je povinen dotaci použít jen k účelu, na který mu byla poskytnuta, a to efektivně a
hospodárně. Rozpočet financováni projektu je přibhou č. 1 této smlouvy a je nedílnou součástí této
smlouvy.

2. příjemce se zavazuje vést řádné a oddělené sledování přijatých peněžních prostředků ve svém
účetnictví.

3. Pokud skutečné celkové finanční náklady projektu překročí předpokládané finanční náklady, uhradí
příjemce částku tohoto překročeníz vlastních zdrojů.

4. Dotace je poskytována příjemci i na finanční náklady projektu, spočÍvajíci v uhrazené dani z přidané
hodnoty v souvislosti s realizací projektu, a to v těchto případech:

a) není-fi příjemce registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon č. 235/2004 Sb."),

b) je-li příjemce registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, kterému však nevznikl v souvislosti
s realizací projektu nárok na odpočet uhrazené daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb.,

c) je-li příjemce registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, kterému vznikl v souvislosti s realizací
projektu pouze částečný nárok na odpočet uhrazené daně z přidané hodnoty; v tomto případě je
příjemci poskytována dotace i na finanční náklady projektu, spočívajíci v uhrazené dani z přidané
hodnoty, u níž příjemci nevznikl nárok na odpočet daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004
Sb.

5. Dotace není poskytována příjemci na finanční náklady v rámci projektu, spočÍvajÍcÍ v uhrazené dani
z přidané hodnoty v souvislosti s realizací projektu, je-li příjemce registrovaným plátcem daně z přidané
hodnoty, kterému vznikl v souvislosti s realizací projektu nárok na odpočet daně z přidané hodnoty ve
výši uhrazené daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb.

6. příjemce se zavazuje v průběhu i po ukončení realizace projektu, pokud to povaha projektu dovoluje,
označit, Že projekt je realizován s přispěním Středočeského kraje. Příjemce je povinen uvádět logo
poskytovatele, které je uvedeno v příloze č. 2 této smlouvy, na tištěných propagačních materiálech
projektu, pokud jsou vyhotovovány, a na oděvu, pokud je součástí projektu (např. na sportovním
dresu). příjemce je rovněž povinen vyvěsit uvedené logo poskytovatele při konání projektu, pokud to
povaha projektu dovoluje.

Příjemce je povinen dodat poskytovateli fotodokumentaci či tištěné materiály o splnění podmínek,
uvedených v tomto odstavci, a to společně s finančním vypořádáním dotace.

7. příjemce je povinen předložit do 31. 10. 2018 na adresu Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská
11, 150 21 Praha 5, finanční vypořádání dotace, které obsahuje přehled o čerpání a použiti
poskytnutých finančních prostředků a o jejich vráceni do rozpočtu poskytovatele, je-li k jejich vráceni
příjemce povinen dle této smlouvy. Ve finančním vypořádání dotace příjemce mimo jiné uvede
evidenční číslo smlouvy poskytovatele, uvedené na straně 1 této smlouvy, název projektu, výši
poskytnuté dotace poskytovatelem, přepokládané finanční náklady projektu a skutečné finanční
náklady projektu.

Vyúčtování nákladů projektu musí obsahovat přehled výdajů hrazených z poskytnutých peněžních
prostředků. Vyúčtováni je příjemce povinen doložit kopiemi prvotních účetních dokladů do částky
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odpovídajÍcÍ výši dotace, které osvědčuji jeho použití na sjednaný účel a které musí obsahovat
náležitosti stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce
dále vyúčtováni doIožI kopiemi smluv o nájmu, kupních smluv, pracovních smluv, objednávek a dalších
dokladů,.které se vztahuji k realizaci projektu.

8. Spolu s finančním vypořádáním dotace předložI příjemce i přehled jednotlivých dÍ|čÍch akci (kol) s
uvedením okresu konání, pořadatele, místa, adresy a data konání.

9. Nespotřebované peněžní prostředky je příjemce povinen vrátit poskytovateli na jeho bankovní účet
nejpozději do 31, 10. 2018.

10. Peněžní prostředky vrací příjemce na účet poskytovatele uvedený na str. 1 této smlouvy, a to pod
stejnými symboly - stejným účelovým znakem, pod kterým m u byly peněžní prostředky
poskytovatelem poskytnuty, nesdělřli poskytovatel písemně příjemci, Že má uvést při převodu
peněžních prostředků jiné údaje.

11. Dotace je dle zákona č. 320/2001Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů veřejnou finanční podporou.

12. Každé neoprávněné použití nebo zadrženi peněžních prostředků poskytnutých příjemci jako dotace dle
této smlouvy je porušením rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 z. č. 250/2000 Sb. Stanovení
odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušeni rozpočtové kázně se
řídí § 22 z. č. 250/2000 Sb. Odvod za porušení rozpočtové kázně odpovídá výši neoprávněně použitých
nebo zadržených peněžních prostředků, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

13. příjemce je povinen uchovávat veškeré pÍsemnosti, týkajIcI se poskytnutí dotace podle této smlouvy
včetně vyúčtováni dotace se všemi písemnými doklady, a to takovým způsobem, aby bylo možno
prokázat oprávněnost použiti peněžních prostředků v souladu s touto smlouvou, a to po dobu deseti let
od ukončení realizace projektu.

14. V průběhu období, na které byly peněžní prostředky poskytnuty, je příjemce povinen oznámit Odboru
regjoná|ního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje změnu identifikačních údajů příjemce,
uvedených v této smlouvě, a to nejpozději do 14 dnů ode dne této změny.

15. Příjemce není oprávněn bez souhlasu poskytovatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této
smlouvy třetí osobě.

16. V případě přeměny právnické osoby příjemce je příjemce povinen vyžádat si souhlas od poskytovatele
s převodem práv a povinností z této smlouvy v dostatečném předstihu. V případě nesouhlasu
poskytovatele je příjemce povinen vrátit všechny prostředky dotace do 30 dnů od přeměny právnické
osoby na účet poskytovatele. příjemce je povinen písemně informovat poskytovatele o přeměně
právnické osoby, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo k přeměně právnické osoby.

17. V případě vstupu do likvidace je příjemce povinen vrátit všechny prostředky dotace, které nebyly do
data vstupu do likvidace použity na účel dotace, a to do 30 dnů od vstupu do likvidace na účet
poskytovatele, a ve stejném termínu předložit finanční vypořádáni dotace v rozsahu jak je výše
uvedeno. příjemce je povinen písemně informovat poskytovatele o vstupu právnické osoby do
likvidace, a to do 10 p,racovnľch dnů ode dne vstupu právnické osoby do likvidace.

18. Povinnost uvedenou v odstavcích 16. a 17. tohoto článku příjemce nemá, jestliže již není povinen
uchovávat veškeré písemnosti, týkajÍcÍ se poskytnutí dotace, podle odstavce 13. tohoto článku.
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Článek 3
Závěrečná ustanoveni

1. O poskytnutí dotace rozhodla Rada Středočeského kraje usnesením č. 041-24/2018/RK ze dne 6. 8.
2018 a v případě tohoto právního jednání Středočeského kraje jsou splněny podmínky uvedené v § 23
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, nezbytné k jeho platnosti.

2. Právní vztahy v této smlouvě neupravené se řidI přIslušnými ustanoveními z. č. 250/2000 Sb. a z. č.
89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě písemných
čIsiovaných dodatků této smlouvy, podepsaných oběma smluvními stranami.

4, Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž jeden obdrží příjemce a
dva poskytovatel.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího
uvěřejněni v registru smluv, které provede poskytovatel do 30 dnů od jejího podpisu.
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VKladněd,, 5 ä'í9 12 -[" žQl8
V Praze dne "

Příjemce'
Česká jezdecká federace

Václav Drbal
předseda oblasti

Poskytovatel:
středočeský kraj

.l Martin Draxler

rad ni pro oblast regionálního rozvoje,
cestovního ruchmportu
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Příloha Č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutíindividuálně účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje

Rozpočet financování projektu

Příspěvek na ustájení

Funkcionáři

50 000,- Kč

CELKEM

, 50 000,- KČ
l 100 000,- Kč

Příloha č. 2 k veřejnoprávnísmbuvě o poskytnutHndividuálně účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje

Vzor loga poskytovatele
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Bnv pmdmlu¢¢: . .· · . · ' W$tňí mbwvsNI Stledot«ké ďhsú v pukuťovém sk KusKe|
iyefkých koních

3úíev Zadatele l jméno a pKjmení: Čeúá |e?decká federace, Stledďeská oblast
á)ruh Zadatele: spolek
jC/daturn narozent:
_DlČ:
Sídlo žadatele l adresa bydlíšté:
7eiefonni spojeM:
Email;
Bankovní $ enľ:,

,,,

Qdůvodnénlžádostl q dotací: ata tnadíCrtl y k na pro pořě atelel
utěškí, jejím hlavní diem je podpořit mutěfkl rw ůcovnI kraje,

ej'l l'ajíšten{je btchmčně žadatdem, ale viastnÍ
otnnsH pMpořY jsou neod$tačuľki.' . . .

UCel projektu a jeho popis: kvalkMM ůä'áiční Uce -YrchQ|u $ézoRY na kraj$ů ÚrovnŤ a
' nía podpora ůčuti mtělk(ch Stč«bče$kéha krajé. jedná se

' do¥oUk~jotuteže ve Reeh v~h kate&ií¢h v
jetd«ké dbclp!íňě,"' · ' . ' ,·. -

2ahá|ení ukonéenf: /2018 -08/2018 , .. ' , . .
Termín a místa konáni akce: ' 14.6rj7.(i,2018 jezde¢ký Farma ?týruv u Mnľ¢hoya Hradiště, -

kreš Mladá 8deshv' . " , ,' ' , .' ' '
"p/edpoktádanÝ 'oípďét' 33,000^Č ' . .' ' ... '. . :

dotace: 100Ám,-,Kč


