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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí jednorQzové účelové
individuální neinvestiční dotace
pro 2. pololetí roku 2019
uzavřená niŽe uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve zněnl"pozdějších přepisů (dálejen ,,zákon o rozpočtoyých
pravidlech "), zákona č. 500/2004 Sb., správnířád, ve zněnípozdějši'ch předpisů (dálejen
,,spráynl"řád'P a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněnl"pozdějšl'c/l předpisů
(dálejen ,,občanský zákoník")
mezi těmito smluvními stranami:
Městská část Praha - Újezd
se sídlem: Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
zastupuj e: Václav Drahorád, starosta
IČO:
00241784
ČSOB, a. S.
bankovní spojení:
Číslo účtu:
159140048/0300
(dále jen ,,poskytovatel")

a
sk Újezd Praha 4, z.s.
se sídlem: Nad Statkem 118, 149 00 Praha 4 - Ujezď u Průhonic
zastupuje:
IČO:
14888246
Číslo účtu:
250929365/0300
(dále jen ,,příjemce")
l.
2.

3.
4.

Článek I.
Předmětem této smlouvy je poskytnutí jednorázové účelové individuální neinvestiční dotace ve výši
63.500 KČ (slovy: šedesáttřitisícpětsetkorunčeských) jako příspěvek na letní soustředění a
sportovní vybavení, které proběhne v období 1.7.2019 - 31.12.2019 (dále jen ,,íičel" nebo ,,projekt").
V souladu s § 43 odst. l zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů, poskytovatel tímto potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo městské
části Praha - Újezd svým usnesením č. Sc) ze zápisu č. 09/2019 ze dne 19.6.20 19.
Přidělené finanční prostředky se poskytnou převodem z účtu poskytovatele na bankovní účet
příjemce nejpozději do 30 dnů od účinnosti této smlouvy.
Poskytnutí neinvestiční dotace kumulativně nenaplňuje znaky veřejné podpory dle ČI. 107 odst. l
Smlouvy o fungování EU.

Článek II.
l.
2.
,

3.

Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji využít v souladu s účelem, na který byla llrčena.
Příjemce se dále zavazuje dosáhnout účelu, na který mu byla dotace poskytnuta, nejpozději ke dni
31.12.2019.
Příjemce se dále zavazuje:
a) dotaci hospodárně používat, a to v souladu s účely, pro které byla poskytnuta a v souladu se
zásadami efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti;
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b) postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o zadávání veřejných zakázek"), dojde-li k naplnění
stanovených podmínek, zejména pak uvedených v § 4 odst. 2. zákona o zadávání veřejných
zakázek;
C) Čerpání poskytnuté dotace řádně vést a odděleně sledovat v účetní evidenci v souladu se
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;
d) písemně oznámit poskytovateli změnu adresy, sídla a dalších údajů uvedených ve smlouvě nebo
jiných skutečností, které mají vliv na realizaci služby, dojde-li k nim v době od uzavření této
smlouvy do vyúčtování dotace, nejpozději do 14 kalendářních dnů od vzniku této skutečnosti;
e) příjemce dotace je povinen přidělenou dotaci (finanční prostředky) řádně vyúčtovat nejpozději
ke dni 31.3.2020 formou věcné zprávy o užití dotace spolu se soupisem platebních dokladů.
VyúČtováni musí příjemce poskytovateli doručit prostřednictvím podatelny nebo poštou
(rozhodující je datum doručení), a to odboru ekonomickéinu. Nevyčerpané finanční prostředky
je příjemce dotace povinen vrátit na účet poskytovatele č. 159140048/0300 variabilní symbol:
IČO/RČ příjemce dotace, nejpozději do 31.1.2020.
f) pokud příjemce v rozporu s touto smlouvou nebo právními předpisy neoprávněně použije nebo
zadrží dotaci, je povinen na základě platebního výměru provést odvod - případně jeho část
v rozsahu tohoto porušení - za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu městské části
dle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech. V případě prodlení s odvodem je
příjemce dotace povinen uhradit poskytovatel i penále dle § 22 zákona o rozpočtových
pravidlech, a to na účet poskytovatele č. 159 140048/0300, variabilní sytnbol: IČO/RČ příjemce,
g) pokud u příjemce v době účinnosti této smlouvy dojde k jeho přeměně nebo zrušení s likvidací
ve smyslu § 10a odst. 5 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlech, oznámí neprodleně,
nejpozději do 14 kalendářních dnů, tuto skutečnost poskytovateli, přičemž práva a povinnosti
z této smlouvy přecházejí na nově vzniklou právnickou osobu nebo se stanou předmětem
likvidace;
Článek III.

l.

2.

Použití dotace podléhá veřejnosprávní kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon o finanční kontrole"). Příjemce dotace je povinen umožnit poskytovateli
provedení veřejnosprávní kontroly nakládání s poskytnutými finančními prostředky a vytvořit mu
základní podmínky k provedení této kontroly v souladu se zákonem o finanční kontrole a poskytnout
mu k tomu účelu veškerou potřebnou dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických
výkazů, hlášení a zpráv. A to vše po dobu realizace účelu a dále po dobu 5 (pěti) let od ukončení
realizace účelu, po kterou je příjemce povinen podle § 3 I odst. 2 písm. b) a C) zákona o účetnictví
uchovávat účetní záznamy a účetní doklady.
Poruší-li příjemce povinnosti vyplývající mu z právních předpisů a této smlouvy, dopusti se porušení
rozpočtové kázně dle § 22 zákona č. 250/000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů. V případě pozdního doručení vyúčtování dotace dle ČI. II. bod 3 písm. e)
této smlouvy se jedná o méně závažné poruŠení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 odst. 5 zákona o
rozpočtových praVidlech v těchto případech:
opožděné dodání vyúčtování do 15 dnů, v tomto případě se uloží snížený odvod ve výši 5000 Kč.

Článek IV.

l.
2.

Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu. výpověď' musí být písemná
a musí být doručena příjemci. Výpovědní doba Činí 30 kalendářních dní a začne běžet ode dne
následujícího po dni doručení písemné výpovědi poskytovatelem příjemci.
Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku, zákona o rozpočtových pravidlech a dále pak příslušnými ustanoveními správního řádu.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání,
podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně v souladu se zákonem a nepříčí se
dobrým mravům.
Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí poskytovatel.
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství
ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení
jakýchkoli dalších podmínek.
Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou vzestupně číslovaných
písemných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.
Smlouva je vyhotovena v dvou autorizovaných stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží jeden
stejnopis a příjemce také jeden stejnopis.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění této smlouvy v registru smluv.

V Praze, dne 27.06.2019

V Praze, dne 27.06.2019

i.
Poskytovatel
MIČ Praha-Újezd
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Příjemce
'
sk Újezd Praha 4, z.s.

Václav Drahorád
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