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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí

účelové neinvestiční dotace

Uzavřená ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

a § 103 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

ve znění pozdějších předpisů

!. Obecná ustanovení

Rada městské časti Praha—Libuš (dale jen RMC) podle § 89 odst. 2/'§ 94 odst. 3 zakona c. 131/2000

Sb„ o hlavnim městě Praze, ve znění pozdějších předpisu, v souladu se zákonem Č. 250/2000 Sb.,

o rozpočtových pravidlech územních rozpoc'tu, ve znění pozdějších predpisu (dale jen „zakon

o rozpočtovych pravidlech uzemních rozpočtu“), rozhodlo o poskytnuti Učelove neinvestiční dotace,

a to ve vyší a za podmínek dale uvedenych v teto smlouvě.

p
u

ll. Poskytovatel a příjemce dotace

Městská část Praha-Libuš,

ic; 00231142

DIČ: cz 00231142

Sídlo: Libušska 35/200, 142 00 Praha 4 — Libus

Čislo uc'tu: _

Vedeny u: Česká spořitelna as.

Zastoupena: Mgr. Jiří Koubkem, starostou MČ Praha—Libuš

dale jen „poskytovatelil, na straně jedne

a

Mateřská škola Lojovická

Právní forma: příspěvkova organizace

lC: 60437928

DIČ:

Sídlo: Lojowcka 557/12, Praha 4» Libus, 142 00

Čislo Účtu: _

vedeny u: Česka spořitelna, as

zastoupeny; Ivanou sykorovou, ředitelkou MS Lojovická

dále jen „příjemce“, na straně druhe

III. Účel dotace

1. Poskytovatel tuto dotaci poskytuje na zaklade Žádosti o poskytnutí dotace a v ramci Dotac'niho

programu Městské c'asti PrahafLibus na rok 2018 pro poskytovaní programovych dotací,

vyhla'seneho dne 30. 1, 2018, podane do oblastí č.1: Program voblasti projektu Zdravá Libuš

a Písnice -Hurá na draky.

2. Poskytovatel poskytne příjemci pro rok 2018 financím ucelovou neinvestiční dotaci, jejiž cerpani je

možne pouze v souladu s Dotačního programu Mestske casti Praha—Libuš na rok 2018

pro poskytování programovych domu a jejíž užití je možne pouze k uc'elu specifikovanem vbodu 1

tohoto článku.
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IV. Časové užití dotace a doba, ve které má být dosaženo účelu dotace

Dotace mUže být využita na projekty od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018 a podleha finančnímu

vypořádání s rozpočtem poskytovatele za rok 2018 viz C/dnek 7 teto smíouvy.

V. Výše a čerpání dotace (způsob proplácení dotace)

Dotace bude poskytnuta jednorazove ve vys'i 4 000,- Kč bezhotovostním převodem z uc'tu

poskytovatele c._a ucet příjemce_a to po nabytí

platnosti a uc'innosti teto smlouvy,

Povinností prijemce je dodržovaní ucelu čerpání dotace a v zadosti o dotaci předloženeho rozpoCtu.

O uziti dotace vede příjemce samostatnou prUkaznou uCetní ewdenci dokladu označených nápisem

„Dotace MC Praha—Libuš 2018“. Dále se zavazuje uchovavat tuto ucetní evidenci po dobu peti let

po skončení akce.

Pokud příjemce použije dotaci v rozporu s touto smlouvou nebo nevyčerpá vsechny prostredky

dotace na stanoveny ucel, je povinen vrátit poskytovateli nevyčerpanou c'astku nejpozdeji do 15 dnu

po předložení vyučtovaní dotace bezhotovostním převodem na ucet poskytovatele uvedeny v bodu

1 tohoto C/dnku

Celou vyší poskytnute dotace příjemce vrati, nepoda—Ií v souladu s Dotačním programem mestske

Části Praha-Libuš na rok 2018 pro poskytování programovych dotací včasne vyučtování víz Článek H/

této smlouvy.

Vl. Podmínky využití dotace

Dotace bude pouzita příjemcem vyhradne k ucelu uvedenemu v předloženém prOjektu a cerpani

je možne pouze v souladu s Dotačním programem Mestske časti Praha—Libuš na rok 2018

pro poskytovaní programových dotací. Dotace nemuze být c'erpana za uCelem tvorby zrsku.

Dotace bude příjemcem použita na financovani aktivit projektu pouze v danem dotac'ním období,

tj. dotace nemuže být převedena a c'erpana v dalším dotac'ním období.

Dotace nesmí byt použita na:

— pořízení pozemku, staveb, bytu ci nebytovych prostor a jejich technické zhodnocení

(tzv, stavební investice) a jejich odpisy,

* pořízení hmotneho majetku, kterými jsou s odkazem na ustanovení § 26 odst. 2 zakona o daních

z příjmu především samostatne hmotne movite veci, popripade soubory hmotných movitých

věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejíchž vstupní cena je vyšší než 40 000

Kč a mají provoznevtechnicke funkce delší než jeden rok,

odpisy dlouhodobeho majetku (dlouhodobým majetkem se rozumí takový majetek, kde doba

použitelnosti je delší než jeden rok),

vydaje na mzdy tunkcíonařu (např. na odmeny statutarnich organu právnických osob),

stravne zamestnancu a jizdne pro zamestnance (krome cestovních náhrad podle zákona

6. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znení pozdejsích předpisu, cest souvisejících s realizací akce),

Školení a kurzy zamestnancu,

občerstvení vyjma např, pitneho a stravovaCIho režimu pro mládež apod.,

dary s výjimkou vecnych cen v soutěžích, ktere jsou součastí akce/projektu,

— vydaje spojene s porízením zvukových a obrazovych zaznamu produkcí žadatele realizovaných

za učelem prodeje,

— DPH, v případě, že příjemce je plátcem (toto omezení se nevztahuje na DPH u vydaju příjemce),

ktere vynalozí s plnením, ktere je z hlediska DPH osvobozenym plnením nebo není zdanitelným

plněním).

uhradu leasingu, uveru,

- pořizování telefonu, faxu, videokamer, fotoaparatu a IT zařízení,

» pokuty, penále a sankce,
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Příjemce je povinen užít dotaci jen k účelu uvedenému v cl III. odst. 1 teto smlouvy a pouze

za podmínek uvedenych v zadosti o poskytnutí dotace. Dotace nesmí byt použita k jinemu účelu.

Příjemce je povinen poskytnout v dostatecnem předstihu poskytovateli dotace pozvaní a propagaCm

materialy k projektu UMC, a to elektronicky na e-mail: truncova©praha—libuscz, za účelem

propagace lc'asopís U nas, internetove stranky MC Praha-Libuš, facebook MČ Praha-Libuš, kalendar

akcí a vývěsky MC Praha-Libuš).

Peněžní prostředky dotace nesmí příjemce poskytnout jinym pravnickym nebo fyZíckym osobam,

pokud nejde o úhrady spojene s realizací účelu, na nějž byla dotace poskytnuta,

VII. Vypořádání a vyúčtování poskytnuté dotace

Poskytnuta dotace mu5í být řadně vyúčtovana a vypořadana vsouladu s Dotačním programem

Mestske casti PrahafLibus na rok 2018 pro poskytovaní programovych dotacr Vyúčtování musí

obsahovat předepsaný formulář pro vyúčtování dotace na projekt - Cast E vc'etně příloh. Vypořadana

musí být v řadnem termínu.

V případě, ze žadatel zada dotaci na vrce projektu v DotaCním programu Mestske Casti Praha—Libuš

na rok 2018 pro poskytovaní programových dotací z rozpočtu Mestske Části PrahafLibuš, poda

pro každy projekt samostatne dílčí vyúčtování na předepsanem formuláři (Čast Eldo 31. 01. 2019.

Vyucmvaní dotace se podava vjednom tištenem vyhotovení sprílohami, včetne kopií daňovýcn

dokladu hrazene z dotace, a to osobně, prostřednictvím pošty, nebo zaslat skrze datovou schranku

(rozhodující je datum doruceni) do podatelny ÚMČ Prahalibuš, Libušska 35,142 00 Praha 4 — Libuš,

ID schránka: u8xaktr.

V případě, ze příjemce dotace nepoda nejpozději vterminu uvedenem vc/onku //, bod 1 tohoto

Programu, neučiníali tak ani v nahradní lhutě 15 dnu od upozornění pracovníkem UMC PrahafLibuš,

je povinen nejdele do 15 dnu následujících po marnem uplynutí teto nahradní Ihuty, vratit

bezhotovostním převodem na ucet poskytovatele dotace uvedeny ve veřejnoprávní smlouvě

o poskytnutí dotace celou castku poskytnute dotace.

VIII. Porušení rozpočtové kázně a výpověď smlouvy

Příjemce bere na vědomí. že kazde porušení povinností podle teto smlouvy bude povazovano

za porušení rozpočtove kazne podle ustanovení § 22 zakona 250/2000 Sb., o rozpoc'tovych

pravidlech územních rozpoctu ve znění pozdějších předpisu a poskytovatel je oprávněn požadovat

odvod a úhradu penale za porušení rozpočtove kazne.

Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět z duvodu na straně příjemce, a to zejména

v případě, že po uzavření teto smlouvy nastane nebo vyjde najevo skutecnost, ktera poskytovatele

opravňuje dotaci nebo její cast odejmout. Takovými skutečnostmi jsou například zjištění

poskytovatele, že udaje, ktere mu příjemce sdělil, a ktere mely vliv na rozhodnutí o poskytnutí

dotace, jsou nepravdivě, nebo využití dotace není v souladu s ucelem uvedeným v cl. Ill. odst. 1 teto

smlouvy. (+ další prava a povinnosti vyplývající ze spravního radu — napr. § 167 tohoto zákona).

Výpovědní lhuta cini 10 dní a začína bežet dnem doruceni písemne vypovedi příjemci.

V písemně vypovedi poskytovatel uvede zjištěne skutecnosti, ktere jej prokazatelně vedly k výpovědi

smlouvy, a vyzve příjemce k vracení dotace nebo její Casti. Příjemce je povinen tyto prostředky vrátit

do 15 dnu od ukonCeni smlouvy bezhotovostním převodem na ucet poskytovatele uvedeny

ve výpovědi. Pokud dotace ještě nebyla převedena na učet příjemce, ma poskytovatel pravo dotaci

neposkytnout.

Poskytovatel je oprávněn požadovat úhradu penale za porušení rozpoctove kazne ve vyší 1 promile

denně 2 neopravněné použitých nebo zadržených prostředku, nejvyše však do výše teto Castky.

IX. Povinnosti příjemce při přeměně právnické osoby,

Stranka 3 z 5



©, MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

ik

Libušská 35/200, 142 00 Praha 4, IČ: 00231142 Číslo smlouvy: 2018046044

při prohlášení úpadku či zrušení s likvidací

V případě, že je příjemce pravnickou osobou a ma dojít k jeho premene podle příslusneho zakona

a příjemce ma být zanikající pravnickou osobou, ma povinnost tuto skutečnost oznámit

sdostatec'nym předstihem poskytovateli se žádostí o udělení souhlasu s přechodem prav

a povinností z tohoto smluvního vztahu na pravniho nástupce. Přitom musí respektovat, že každá

takova skutečnost musí být projednana v tom organu poskytovatele, který schvalil poskytnutí

veřejne financ'ní podpory a smlouvu o jejím poskytnutí.

K žádosti o udělení souhlasu podle odstavce 1 musí příjemce prokazat příslušnými dokumenty,

že prava a povinnosti z tohoto smluvního vztahu, vCetne připadne udržitelnosti, přejdou na pravního

nástupce a právní nastupce se zavazuje tyto povinností plnít lnapř projekt fuzel. Poskytovatel

je oprávněn si vyžádat dodatecne podklady, pokud z dodaných podkladu nebude tato skutecnost

vyplývat.

V případě, že poskytovatel žadosti vyhoví, spraví o tom bez zbytečného odkladu příjemce

po projednaní v příslusnem organu poskytovatele a uzavře dodatek ke smlouve, ktery bude

obsahovat popis a duvod jeho uzavření s ohledem na přemenu příjemce.

V případě, že žadosti poskytovatel nevyhow, bezodkladně o tom spraví příjemce po projednaní

v přislusnem organu poskytovatele. Poskytovatel je opravnen pos0udit dosavadní naplneni ucelu

smlouvy a rozhodne o vrácení poskytnute verejne finanční podpory nebo její casti, V takovem

případě ma příjemce povinnost vratit doposud vyplacenou veřejnou financm podporu nebo její cast

zpusobem a ve Ihute stanovene výzvou poskytovatele.

V případě, že je příjemce příspevkovou organizací jineho uzemního samosprávneho celku, je povinen

při slouc'ení, splynutí c'i rozdelení postupovat obdobne podle odstavce 1 (doložení např. formou

usnesení zastupitelstva ozemně samosprávneho celku). Posledni veta odstavce 2 platí obdobne.

V případe, že přísluSny soud rozhodl o upadku prijemce, ci ma byt příjemce zrušen s likvidací,

je povinen tuto skutecnost neprodlene oznamit poskytovateli. Poskytovatel je opravnen posoudit

dosavadní naplneni Uc'elu smlouvy a rozhodne o vracení poskytnute veřejne financni podpory nebo

její Časti. V takovem případe ma příjemce povinnost vratit doposud vyplacenou veřejnou finanční

podporu nebo její Čast zpusobem a ve Ihute stanovene výzvou poskytovatele. Zaroven je povmen

bezodkladně oznámit insolvenCnímu spravci cí likvidatoroví příjemce, že tento přijal veřejnou

finanční podporu z rozpoctu poskytovatele a važe ho povmnost vyplacenou veřejnou finanční

podporu vratit zpet do rozpočtu poskytovatele.

X. Ostatní ujednání

Pokud dojde v prubehu platnosti této smlouvy na strane příjemce ke změně podminek, za kterých

byla dotace poskytnuta, je příjemce povinen oznamit toto poskytovateli neprodlene po zjišteni

zmeny.

Poskytovatel je opravnen provadet u příjemce kontrolu učetníctví, příp. dalsích skutečnosti,

v rozsahu potřebnem k posouzení, zda je tato smlouva dodržovana až pět let zpetne.

Příjemce se zavazuje umožnit poskytovateli nebo jím poveřenym osobam provest kdykoli

(ivprubéhu realizace) komplexní kontrolu postupu a vysledku realizace akce, vc'etne použití

finančních prostředku a zpřístupnit na požadaní veskere doklady související s realizací akce

asplněním této smlouvy. Tímto ujednáním nejsou dotcena ani omezena prava kontrolních

a finančních organu statní spravy Česke republiky.

XI. Závěrečná ustanovení

Poskytnutí Finanční podpory nezaklada veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungovaní

Evropske unie. Dotace je slucitelna s podporou poskytnutou z rozpočtu jinych uzemnich
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samospravnych celku, statního rozpoc'tu nebo tondu Evropske. uníe, pokud to pravrclla

pro poskytnutí techto podpor nevyluc'ují.

2. Pokud v teto Smlouve není stanoveno jinak, použijí se primerene na pravní vztahy zní vyplyvajlcí

příslusna ustanovení Zakona o rozpoctovy'ch pravrdlech a zak. (. 500/2004 Sb., spravní řad, ve znění

pozdějších předpisu (dále jen „Správní fad”), poprípade příSIuSna ustanovení zak. c. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, s vyjímkou uvedenou v ust. © 170 Spravmho radu.

3. Poskytovatel ve smyslu ust. § 89 odst. 2, písm. b) zak. c. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,

ve znění pozdějších předpisů tímto potvrzuje/ Ze poskytnutí Fínanc'm podpory a uzavrení teto

Smlouvy bylo schvaleno Radou mestske casti Prahalibus usnesením c. 86/2018 ze dne 26.4.2018,

4. Tuto Smlouvu lze měnit Ci doplnovat pouze po dohode Smluvních stran tormou písemnych

a číslovaných dodatku.

5. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech (3) vyhotoveních s platností oríginalu, přióemz Poskytovatel

obdrží dve (2) vyhotovení a Příjemce jedno ll) vyhotovení.

6. Tato Smlouva nabyva učinnosti dnem podpisu obema Smluvnímí stranami.

7. Smluvní strany prohlašují, ze Sl Smlouvu precetly, že byla uzavřena po vzajemne dohode, podle jejich

prave a svobodne vule, urCitě, srozumitelné, nikoli v tísní a za napadne nevy'hodnych podmínek,

jejímu obsahu rozumí a uzavřely ji dle sve prave a svobodne vule, coz potvrzují svymí podpísy.

8. Smluvní strany prohlašují, že skuteCnosti uvedene v teto smlouve nejsou obchodním tajemstvím

ve smyslu § 504 zákona c 89/2012 Sb., obc'ansky zakoník, a udelují souhlas k jejich užití a zverejnení

bez stanovení jakychkoliv dalších podmínek.

9. Smluvní strany vyslovne sjednavají, že uverejnení teto smlouvy na webovych strankach

MC PrahavLibus zajistí Mestska cast Prahalibus.

V Praze dne ......................... V Praze dne .........................

    
Mgr. Jiří Koubek

starosta městské casti PrabafLibuš reditelka MŠ Lojovicka

(za poskytovatele dotace) iza příjemce dotace)

vana y orova
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