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[ĚŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA o POSKYTNQIÍ DOTACE

č. SML (moss/2017
v
ve smyslu ustanoveni § 10a a nás|. Zákona c.
250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku
mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Městská část Praha - Řeporyje
Sídlo: Nad Náměstím 84, Praha 5 — Řeporyje, PSČ 155 00
Zastoupena: lng. Marcelou Holovskou - starostkou

lČ: 00241628
DIČ: C200241628
Zapsána v Registru ekonomick'ch

'

" ČSÚ od 1. 7. 1974

Číslo účtu:
DS: zb9bzi9
E-mail:
(dále rovněž „ poskytovatel")

Tělocvičná jednota Sokol Řeporyje
Sídlo: Jáchymovská 613/1, Řeporyje, 155 00 Praha
Zastoupena: Miloslavou Roreitnerovou — starostkou
IČ: 71201181
Zapsána ve Spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka
28563
Právní forma: Pobočn' s olek

Bankovní spojení:

Číslo účtu:
DS: ---

E-mail:
(dále rovněž „ příjemce“)

Článek |.
Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace ze strany poskytovatele k realizaci
programu příjemce spočívajícího ve využití volného času dětí a mládeže ve
věku od 6 do 18 let pro organizace působící na území Městské části PrahaŘeporyje /dále jen „program“/. Organizace Tělocvičná jednota Sokol Řeporyje

získala tuto dotaci v rámci soutěže vyhlášené MČ Praha-Řeporyje.
2. Účelem programu je podpora činnosti organizace Tělocvičná jednota Sokol
Řeporyje v oblasti „sportovní činnost".
3. Dotace je určena k úhradě těchto nákladů: soustředění, závody a sportovní
vybavení

Článek ll.
Výše dotace
1.

Finanční prostředky z dotace se poskytují v této výši:

celková částka ........................................ 236.405.,-Kč
závody, soustředění, soutěže:

ztoho:
ubytování ....................................... 136.405,- Kč
doprava .................................................... 0,- Kč
sportovní potřeby a vybavení ............... 100.000,- Kč
sportovní oblečení ....................................... O,— Kč
2.
Finanční prostředky se poskytují jednorázově na účet příjemce, ato do 21 dnů
ode dne podpisu této smlouvy.
3.
Příjemce dotace nesmí přidělené prostředky použít k jiným účelům nebo jiným
způsobem, než je uvedeno v čl. |. a čl. II. této smlouvy.

Finanční vypořádání

1.

O užití prostředků dotace vede příjemce oddělenou průkaznou účetní evidenci

a zavazuje se uchovávat tuto účetní evidenci minimálně po dobu pěti let po ukončení

realizace programu.
2.

Pokud se program neuskuteční nebo pokud příjemce nevyčerpá všechny

prostředky dotace na stanovený účel, je povinen vrátit poskytovateli nevyčerpanou
částku nejpozději do 30 dnů od ukončení realizace programu bezhotovostním
převodem na účet poskytovatele. Po ukončení realizace programu předloží příjemce
vyúčtování dotace, které bude obsahovat soupis celkových nákladů na program a
dokladů o uskutečněných výdajích s uvedením výše částky, účelu platby jednotlivých
dokladů a s uvedením data úhrady. Jako přílohy přiloží kopie jednotlivých dokladů
souvisejících s realizaci projektu, a to do výše poskytnuté dotace, a na žádost
poskytovatele předloží originály těchto dokladů.
3.
Příjemce je povinen ukončit projekt nejpozději k 21. 11. kalendářního roku,
v němž byly prostředky poskytnuty.
4.
Příjemce předloží roční vyúčtování ke schválení poskytovateli nejpozději do
21. 11. 2017 do 14:00 hodin. V předloženém vyúčtování poskytnutých finančních
prostředků budou účetní doklady s datem od 1. 1. 2017 do 21. 11. 2017. Zálohové
faktury vztahující se kjinému obdobi než, na které byla tato veřejnoprávní smlouva
uzavřena, nebudou v rámci vyúčtování předkládány ani z poskytnutých prostředků
hrazeny.

5.

Vyúčtování projedná Finanční výbor ZMČ Praha-Řeporyje, odsouhlasí,

eventuelně vyzve příjemce k doplnění vyúčtování, a následně jej předá Zastupitelstvu

MČ Praha-Řeporyje ke schválení na veřejném zasedání.

6. Vpřípadě, že bude zjištěno použití prostředků v rozporu s čl. l., vrátí
příjemce
poskytovateli takto použité prostředky nejpozději do 21 dnů od tohoto zjištění
zpět na
účet poskytovatele.
7.
Nevyčerpané finanční prostředky vrátí příjemce poskytovateli nejpozději do
20. 12. příslušného kalendářního roku.

Článek IV.
Kontrola

1.
Poskytnuté finanční prostředky podléhají veřejnosprávní kontrole ve smyslu
zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jsou veřejnou finanční podporou.

2.

Finanční výbor ZMČ Praha-Řeporyje, jakož i zástupci MČ Praha-Řeporyje,

jsou oprávněni provést kdykoli kontrolu hospodaření s přidělenými prostředky
včetně
kontroly čerpání a využívání podpory a účelnosti uznaných náklad
ů podle
veřejnoprávní smlouvy u příjemce. Příjemce je povinen umožnit výkon kontrol
y a
poskytnout kontrolujícím veškerou požadovanou součinnost.
3.
Příjemce je povinen umožnit poskytovateli nebo jím pověřeným osobá
m
kontrolu podle právních předpisů, zejména podle zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční
kontrole, ve znění pozdějších předpisů, za účelem prověření dodržování
podmínek
smlouvy pro nakládání sposkytnutými prostředky vrámci dotace. Příjem
ce je
povinen na požádání předložit kontrolnímu orgánu za účelem provedeni
kontroly
originály veškerých účetních a ostatních potřebných dokladů vztahujících
se
k nakládání s poskytnutými prostředky dotace.

Článek V.
Ostatní ujednání

1.
Příjemce bere na vědomí, že každé neoprávněné použití nebo zadrže
ni
finančních prostředků z poskytnuté dotace příjemcem je považováno za
porušení
rozpočtové kázně podle § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpoč
tových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
2.
Neoprávněné použité či zadržené prostředky dotace je příjemce povine
n
odvést zpět do rozpočtu města a zaplatit do rozpočtu Městské části Praha
Řeporyje
penále ve výši 1 promile denně 2 neoprávněně použitých nebo zadržo
vaných
prostředků dotace, nejvýše však do výše této částky, a to ve lhůtě, kterou mu
stanoví
poskytovatel.
3.
Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy na straně příjemce ke změně
podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta (včetně změny kontaktní
osoby
uvedené v žádosti nebo sídla příjemce), je příjemce povinen oznámit toto písemn
ě
poskytovateli neprodleně po zjištění změny.

Článek Vl.
Odstoupení od smlouvy

1.
Poskytovatel může od smlouvy odstoupit, jestliže příjemce použije poskytnuté
prostředky v rozporu s článkem |. a II. této smlouvy.
2.
Při odstoupení od smlouvy ze strany poskytovatele provede příjemce finanční
vypořádání obdobně podle článku čl. Ill. této smlouvy a ihned vrátí poskytovateli
neoprávněně použité a nepoužité finanční prostředky.
3.
V případě, že příjemce zjistí, že z důvodů na jeho straně nebo z jiných důvodů
není schopen program podle této smlouvy realizovat, je bez zbytečného odkladu
povinen tuto skutečnost oznámit Úřadu Městské části Praha — Řeporyje a navrhnout
opatření k ukončení spolupráce.

Článek VII.
Závěrečná ustanovení

1.
Tato smlouva se uzavírá na základě souhlasu Zastupitelstva Městské části
Praha- eporyje daného usnesením č. 0402/2017/ZMČ22 ze dne 15. 05. 2017.
2.
Smluvní strany souhlasí sytím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv,
vedené Městskou částí Praha - Reporyje, která je veřejně přístupná.
3.
Smluvní strany v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních
údajů a změně některých zákonů v platném znění, berou na vědomí, že ve smlouvě
jsou obsaženy přísl. osobní údaje chráněné výše uvedeným zákonem, s jejichž
uvedením výslovně souhlasí.
4.
Smluvní strany berou na vědomí, že MČ Praha - Řeporyje je povinna
poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění a
souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly bez výjimky
poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

5.
Je-li podle §2 a §3 zák. č. 340/2015Sb., o registru smluv, stanovena povinnost
zveřejnit tuto smlouvu včetně jejich dodatků v Registru smluv, který spravuj
e
Ministerstvo vnitra
a) je Městská část Praha — Řeporyje povinna splnit tuto povinnost bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uzavření;

b) je Městská část Praha — Řeporyje povinna zajistit, aby metadata smlouvy
obsahovala identifikátory datových schránek všech smluvních stran nebo
jejich emailovou adresu tak, aby oznámení o zveřejnění smlouvy mohlo být
zasláno všem uvedeným smluvním stranám;
c) nabývá tato smlouva platnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními
stranami; účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.

6)
Smluvni strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě ani v jejich
přílohách nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského
zákoníku a udéluji svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších
podmínek.

7)
Bude-Ii k již uzavřené smlouvě uzavřen dodatek nebo dodatky, kterými se zvýší
hodnota jejího předmětu na částku vyšší než 50.000Kč bez DPH, je Městská část
povinna postupem podle ust. odst. 5 tohoto článku zveřejnit jak původní smlouvu, tak

i všechny její dodatky; o účinnosti takové smlouvy resp. Jejich dodatků platí obdobně
ust. odst. 5. písm. c) tohoto článku.
8)
Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana
obdrží dvě vyhotovení.
9)
Tato smlouva nabývá, s výjimkou uvedenou v odst. 5. písm. 0) tohoto článku,
platnosti a účinnost dnem podpisu všemi smluvními stranami.
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